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Współczesny świat staje się coraz bardziej wielopłaszczyznowy i złożony wymagając tym samym 
interdyscyplinarnego podejścia do analiz występujących w nim zjawisk. Natężenie globalizacji, zna-
czący rozwój technologii, kwestie ekologiczne, procesy integracji europejskiej, opór kultur podpo-
rządkowanych w zderzeniu cywilizacji, wreszcie kryzys ekonomiczny z końca pierwszej dekady XXI 
wieku – wszystko to przyczyniło się do nowego ukształtowania instytucji i samych społeczeństw, 
a w konsekwencji doprowadziło do pojawienia się nowych typów zachowań ludzi. 
 

Naszym celem jest spojrzenie na współczesny świat i zachodzące w nim zjawiska gospodarcze, 
społeczne, polityczne i kulturowe w sposób interdyscyplinarny. Właśnie dlatego rynek, społeczeń-
stwo i kultura stały się dla nas motywem przewodnim, wokół którego chcielibyśmy skoncentrować 
nasz wysiłek badawczy.

Do naszego czasopisma zapraszamy wszystkich badaczy, młodych pracowników naukowych, 
doktorantów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz studentów, którzy analizują współ-
czesność, łączą wiedzę teoretyczną i podejścia metodologiczne z różnych nauk społecznych oraz 
praktyków – biznesmenów, managerów, polityków, działaczy organizacji pozarządowych i arty-
stów, którzy mogą podzielić się informacjami na temat kreowania nowych form wiedzy, zaprezen-
tować dobre praktyki, ukazać wartość dodaną owych przedsięwzięć.
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Słowo wstępne

Zarządzanie i marketing to praktyka z obszaru biznesu, która jest również poddawana analizom naukowym. Globa-

lizacja i zmiany technologiczne zmieniły tradycyjnie rozumianą sztukę zarządzania, jak również marketingu. W XX wieku, 

kiedy zdefiniowano i określono podstawy nauki o zarządzaniu i marketingu, inaczej wyglądał świat niż dzisiaj. Nie było 

w nim telefonów komórkowych ani Internetu, gospodarki mieściły się ramach państw narodowych, zarządzający kierowali 

i przewodzili swoim pracownikom w sposób hierarchiczny, organizacje charakteryzowały się z reguły prostą strukturą, 

a masowa produkcja równoważona była masową konsumpcją. Ostatnie dwadzieścia lat to zmiana świata gospodarczo-

społecznego i politycznego, z czego ostatnie pięć do ośmiu lat to szczególna dynamika tychże zmian. Wobec powyższego, 

istotne jest zdiagnozowanie poszczególnych elementów zarządzania i marketingu, jak się zmienia i zmienił w ostatnich 

latach, czego dotyczą jego elementy, na co zwraca się uwagę i co powinno zostać zanalizowane w najbliższym czasie. 

Nie można zapominać, że tego rodzaju badanie aktywności w sferze gospodarczej odnosi się do interdyscyplinarnego 

podejścia, gdzie ekonomiści, przedstawiciele nauk o zarządzaniu, socjologowie, antropolodzy, politolodzy czy prawnicy 

prowadzą swoje badania odnoszące się do tych samych kwestii, niemniej jednak z innych perspektyw teoretycznych 

i metodologicznych. Powstała w ten sposób  różnego rodzaju wiedza, może przyczynić się do podniesienia świadomości 

managerów i przywódców, ekspertów ds. marketingu i reklamy, jak również do wzrostu ich wiedzy.

W skład niniejszego numeru wchodzi osiem artykułów. Agnieszka Marek w tekście zatytułowanym „Wpływ lokalnego 

kapitału społecznego na zachowania organizacyjne urzędników” diagnozuje współcześnie modne zagadnienie kapitału 

społecznego wśród urzędników w kontekście ich zachowań organizacyjnych. Przyjmuje się bowiem założenie, że kapitał 

społeczny jest również kwestią przekładającą się na skuteczność pracy urzędników. W drugim artykule Tomasz Galew-

ski zajmuje się istotnym i ważnym zagadnieniem zarządzania, jakim jest zarządzanie cenami i jego wpływ na decyzje 

konsumentów. W artykule zatytułowanym „Zarządzanie cenami przez polskie przedsiębiorstwa i jego wpływ na decyzje 

zakupowe konsumentów” diagnozie poddano takie kwestie jak: strategia „koszt plus”, dyskryminacja cenowa, downsizing, 

zmowy cenowe, wojny cenowe oraz odbiór polityki cenowej przez nabywców. W następnym artykule zatytułowanym 

„Wykorzystanie kapitału intelektualnego w działalności innowacyjnej organizacji” Katarzyna Zioło podkreśla rolę kapitału 

intelektualnego w kreowaniu innowacyjności i rozwoju potencjału organizacji, co decyduje o jego wartości. Magdalena 

Gawrońska w tekście pt. „Marketing szeptany jako nowoczesna forma promocji” wskazuje na relatywnie „starą” formę 

współczesnego marketingu, ale „nową” pod względem analizy i wykorzystywania w praktyce, jaką jest marketing szepta-

ny. Z kolei Izabela Kozłowska w artykule „Zastosowanie geolokalizacji w działaniach marketingowych” wskazuje m.in. na 

„buzz marketing” jako nową formę działań marketingowych wykorzystujących nowoczesne technologie. Ewelina Bilicka 

w tekście „Rola dziecka w reklamie komercyjnej” diagnozuje reklamę jako zjawisko społeczne, kulturowe i ekonomiczne 

wykorzystujące dzieci i dziecięcość z uwagi na wywoływane przez nie emocje. Daria Jankowiak zajmuje się w artykule pt. 

„Oblicza społecznego shockvertisingu” reklamą szokującą jako również nowym i kontrowersyjnym zjawiskiem w świecie 

marketingu. Na zakończenie Amelia Kin w artykule „Sprzedaż konsumencka, reklamacje i gwarancja europejska. Pojęcie 

i znaczenie dla ochrony praw konsumenckich” zwraca uwagę na prawne aspekty sprzedaży, w tym reklamacji i gwarancji.

Wszystkie prezentowane artykuły mają charakter teoretyczny, empiryczny i aplikacyjny. Wynikają z określonej per-

spektywy teoretycznej, odnoszą się do badań empirycznych Autorów, a wnioski z badań można zastosować w praktyce  

współczesnego zarządzania i marketingu.

Zapraszamy do lektury i dyskusji
Robert Geisler

Od redakcji
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Celem niniejszego artykułu jest wskazanie różnic w za-
chowaniach pracowników starostw powiatowych, w zależ-
ności od poziomu kapitału społecznego powiatu, na terenie 
którego funkcjonuje dany urząd. Przedstawione zależności 
zostały zidentyfikowane w oparciu o badania empirycz-
ne, przeprowadzone przez autorkę w latach 2010-2011 
na grupie 200 urzędników pracujących w 20 starostwach 
powiatowych w różnych regionach Polski. W grupie bada-
nych starostw znajduje się 10 urzędów funkcjonujących 
w powiatach o najwyższym poziomie kapitału społecznego 
w Polsce, które na potrzeby badań zostały nazwane grupą 
„W”1, oraz 10 starostw działających na terenie powiatów 
o najniższym wskaźniku poziomu kapitału społecznego, 
określonych mianem grupy „N”2. Zostały one wyselekcjo-
nowane na podstawie autorskiego wskaźnika poziomu ka-
pitału społecznego, który posłużył do stworzenia rankingu 
wszystkich powiatów w Polsce.

1 W skład grupy W wchodzą następujące powiaty: sejneński, zwoleński, 
lwówecki (Lwówek Śląski), leski, kamieński (Kamień Pomorski), biesz-
czadzki, łańcucki, parczewski, mielecki, giżycki.
2 Grupę N tworzą powiaty: ostrowiecki (Ostrowiec Świętokrzyski), toruń-
ski, grudziądzki, proszowicki, inowrocławski, krośnieński (Krosno Odrzań-
skie), krapkowicki, rypiński, grodziski (Grodzisk Wielkopolski), żuromiński.

Agnieszka Marek, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wpływ lokalnego kapitału społecznego 
na zachowania organizacyjne
urzędników 

Influence of a Local Social Capital
 on an Organizational Behavior of Clerks

In the knowledge based economy employees are the most 
important part of an organization because due to their attitudes, 
decisions and actions, organisations are able to develop, fulfil 
their aims and compete in the market. The new institutionalism 
theory enables to show human’s behaviour from two comple-
mentary perspectives. There has been conducted research to 
identify the relations between social capital of the counties and 
organisational structure of county offices. This paper presents a 
part of the research that presents the influence of the social capi-
tal level on the organisational behaviour of the clerks.

W gospodarce opartej na wiedzy pracownicy organizacji są 
jej najważniejszym ogniwem, ponieważ dzięki ich postawom, 
podejmowanym decyzjom i działaniom organizacja może się roz-
wijać, realizować swoje cele i konkurować z pozostałymi uczest-
nikami rynku. Teoria nowego instytucjonalizmu pozwala ująć za-
chowania człowieka z dwu uzupełniających się perspektyw. W tym 
kontekście przeprowadzono badania mające na celu identyfikację 
zależności między kapitałem społecznym powiatów a kulturą or-
ganizacyjną działających na ich terenie starostw powiatowych. Ni-
niejszy artykuł przedstawia wyniki tych badań, w części ukazującej 
wpływ poziomu kapitału społecznego na zachowania organizacyj-
ne urzędników.
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Wstęp

W dobie gospodarki opartej na wiedzy, organizacje 
opierają swoją działalność głównie na zasobach niemate-
rialnych, a przede wszystkim na wiedzy i umiejętnościach 
swoich pracowników. To oni są ekspertami, którzy wypraco-
wują nowe rozwiązania pojawiających się problemów, oni 
tworzą wizerunek organizacji kontaktując się z klientami, 
i od nich zależy w jakiej części wykorzystają swój poten-
cjał dla rozwoju firmy, w której pracują. Z drugiej strony, 
każdy człowiek żyje w określonym środowisku, w którym 
obowiązują konkretne systemy norm i wartości, spotyka 
innych ludzi, od których przejmuje sposoby zachowania, 
a dzięki powiązaniom z konkretnymi osobami uzyskuje do-
stęp do zasobów ułatwiających mu funkcjonowanie w spo-
łeczeństwie. Taka koncepcja człowieka, łącząca stosowanie 
wyuczonych schematów zachowań z aktywnym działaniem 
na rzecz kreowania rzeczywistości, wynika z teorii nowego 
instytucjonalizmu. Wprowadza ona koncepcję homo agens- 
institutionalist, zgodnie z którą człowiek jest działającym 
i dokonującym różnych wyborów podmiotem, osadzonym 
w szeroko rozumianym otoczeniu instytucjonalnym. Kon-
cepcja ta, dostrzegając sprawcze działania jednostki, wy-
klucza determinizm i podporządkowanie wydarzeń jedynie 
bezosobowym siłom historii (Chmielewski 2011).
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w rozwiązywaniu problemów społecznych). Dostępna lite-
ratura wymienia też szereg innych funkcji kapitału społecz-
nego, jak ułatwienie przepływu informacji i zespołowego 
podejmowania decyzji (Grootaert 2004), korzystny wpływ 
na innowacyjność oraz zdolność adaptacji grupy do nowych 
warunków, a także wspomaganie rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego (Fukuyama 2003) i zapewnienie skutecz-
niejszej kontroli społecznej (Portes 1998). Kapitał ten po-
zwala łączyć i efektywnie wykorzystywać inne typy kapitałów, 
przez co wyraźnie przy czynia się do wzrostu gospodarczego 
i redukcji ubóstwa (Kaźmierczak 2007). Ponadto powoduje 
on zmniejszenie kosztów transakcyjnych oraz przynosi do-
datkowe korzyści w procesie uczenia się (Knorringa, van 
Staveren 2006).

Kapitał społeczny ma również swoją „ciemną stro-
nę”, ponieważ może służyć także nepotyzmowi i korupcji, 
nieuczciwej konkurencji czy wręcz przestępczości (mafia), 
a więc ułatwia określonym grupom zawłaszczanie pewnych 
dóbr, ograni czając lub wykluczając dostęp do tych samych 
zasobów innym grupom. Może on również stanowić barierę 
indywidualnej mobilności jednostek, w szczególności osób 
biednych i zmarginalizowanych, które przekazują swój status 
i wzory zachowań kolejnym pokoleniom bez szansy na zmianę 
swojej sytuacji (Portes, Landolt 1996). 

Zachowania organizacyjne

Zachowania organizacyjne można zdefiniować jako 
„sposoby postępowania (zachowania się) ludzi we wszel-
kiego rodzaju zbiorowościach ludzkich” (Kmiotek, Piecuch 
2012: 13). Wyróżnia się trzy poziomy zachowań: indywi-
dualne, gdy mówimy o zachowaniu pojedynczych osób –
obejmują one postawy pracownika, percepcję, wyznawa-
ne wartości, a także jego osobowość, potrzeby i motywy 
działania; grupowe, czyli zachowania zbiorowości ludzkich 
oraz międzyorganizacyjne, czyli zachowania organizacji jako 
całości (Kmiotek, Piecuch 2012).

Nawiązując do wspomnianej już teorii nowego insty-
tucjonalizmu można stwierdzić, że zachowania człowieka 
są uwarunkowane zarówno czynnikami wewnętrznymi, 
jak i zewnętrznymi. Trudno ocenić, które są ważniejsze 
i w większym stopniu wpływają na podejmowane decy-
zje i działania. W grupie wewnętrznych uwarunkowań za-
chowań organizacyjnych największe znaczenie mają oso-
bowość człowieka i jego postawy oraz motywy, potrzeby 
i wyznawane wartości. 

Postawa zawiera w sobie element oceny ludzi, zdarzeń 
lub przedmiotów, która może być pozytywna bądź nega-
tywna. Paweł Tyrała stwierdza, że w kontekście zachowań 
organizacyjnych analizować można tylko te postawy, które 

Kapitał społeczny 

W literaturze przedmiotu można odnaleźć szereg de-
finicji, które wskazują na różne cechy, składniki, a nawet 
funkcje kapitału społecznego, próbując przybliżyć istotę 
tego ciągle zyskującego na znaczeniu pojęcia. Analizując 
dostępne publikacje należy stwierdzić, że z wielu ujęć moż-
na wyodrębnić dwa główne podejścia do kapitału społecz-
nego: podejście zasobowe i sieciowe. 

Pierwsza koncepcja, której prekursorem jest francuski 
socjolog Pierre Bourdieu, traktuje kapitał społeczny jako 
zasób sam w sobie, twierdząc, że jest on sumą kapitałów 
i władzy, które może zmobilizować posiadana sieć powią-
zań (Bourdieu, Wacquant 2001). Na polskim gruncie po-
jęcie precyzuje Tomasz Kaźmierczak (2007: 47) definiując 
kapitał społeczny jako „zasób jednostek, którego źródłem 
są sieci ich powiązań, po których krążą: dobra symboliczne 
(informacje, wartości, idee i inne), materialne (rzeczy, pie-
niądze) i emocje (aprobata, szacunek sympatia itp.)”. Dru-
gim ujęciem analizowanego podejścia jest, wprowadzone 
przez Jamesa Colemana, a spopularyzowane przez Roberta 
Putnama, podejście sieciowe, w którym kapitał społeczny 
umiejscowiony jest w sieciach powiązań między ludźmi. 
Odwołując się do badań polskich naukowców, odnajdujemy 
definicję Ewy Dąbrowskiej, postrzegającej ten kapitał jako 
„specyficzny rodzaj potencjału całej społeczności, opie-
rający się na sile i gęstości więzi społecznych, umożliwia-
jących realizację dobra wspólnego, a nie tylko interesów 
indywidualnych czy grupowych” (Dąbrowska 2010: 36). Po-
nieważ istniejące podejścia uzupełniają się wzajemnie, na 
potrzeby niniejszego artykułu przyjęto, że kapitał społeczny 
jest umożliwiającym realizację dobra wspólnego potencja-
łem społeczności (w analizowanym przypadku powiatu), 
umiejscowionym w sieci powiązań międzyludzkich, których 
uczestnicy wymieniają między sobą określone zasoby (do-
bra symboliczne, materialne oraz emocje).

Przytoczone wyżej definicje podkreślają dwie podsta-
wowe funkcje kapitału społecznego. Pierwszą z nich jest 
wspieranie współpracy na rzecz osiągnięcia wspólnego do-
bra, celu korzystnego dla wszystkich członków grupy, które-
go najczęściej nie są oni w stanie zrealizować w pojedynkę. 
Dzięki interakcjom opartym na zaufaniu, ludzie są w stanie 
poświęcić osobiste cele na rzecz realizacji wspólnego do-
bra, które postrzegane jest jako wartość nadrzędna. Drugą 
funkcją analizowanego kapitału jest ułatwienie dostępu do 
pożądanych zasobów, jak na przykład władza, prestiż albo 
zasoby ekonomiczne, co zapewnia określone korzyści za-
równo w aspekcie jednostkowym (poprawa indywidualnej 
sytuacji życiowej), jak i grupowym (zapobieganie i pomoc 
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równo przed, jak i w trakcie jego aktywności społecznej. 
Wysoki poziom kapitału społecznego warunkuje większe 
zaufanie międzyludzkie oraz lepszy dostęp do zasobów, 
natomiast w miejscach uboższych w ten kapitał ludzie są 
bardziej nieufni, ograniczają się do kontaktów z najbliższą 
rodziną i rzadziej podejmują wysiłek na rzecz osiągnięcia 
wspólnego dobra. Także każda organizacja ma swoje zaso-
by kapitału społecznego, które akumuluje i pomnaża przez 
cały okres swojego funkcjonowania. Określone więzi służ-
bowe, czy to formalne, czy też nieformalne, są podstawą 
do budowania zaufania, podejmowania współpracy, prze-
pływu informacji i wypracowywania nowych, oryginalnych 
sposobów dążenia do osiągnięcia celów organizacyjnych. 
W tym kontekście zostaną wskazane zachowania organi-
zacyjne urzędników, na które wpływ ma poziom lokalnego 
kapitału społecznego.

Lokalny kapitał społeczny a zachowania
 organizacyjne urzędników

Przeprowadzone badania wykazały, że w zależności od 
poziomu kapitału społecznego powiatu, w którym funk-
cjonuje starostwo, w zachowaniach urzędników można 
dostrzec różnice na płaszczyźnie współpracy, motywacji, 
partycypacji w zarządzaniu i podejmowaniu działań inno-
wacyjnych.  

Jedną z najważniejszych z perspektywy zachowań or-
ganizacyjnych funkcji kapitału społecznego jest wspieranie 
współpracy, dlatego nie dziwi fakt, że na obszarach boga-
tych w ten kapitał praca zespołowa była częściej wymienia-
na w grupie kluczowych wartości starostw niż na terenach 
o małych zasobach kapitału społecznego. Jej podstawową 
zaletą jest osiągnięcie efektu synergii, który, dzięki uwol-
nieniu możliwości intelektualnych jednostek, umożliwia 
rozwiązanie problemów i realizację celów niejednokrotnie 
niemożliwych do osiągnięcia w pojedynkę (Glińska-Neweś 
2007). Współpraca w obrębie organizacji umożliwia zaist-
nienie tego efektu dzięki koncentracji sił pracowników i nie-
zbędnych do osiągnięcia celu zasobów oraz podejmowaniu 
działań pod wspólnym kierownictwem. Lider inspiruje pra-
cowników do zrealizowania swojej wizji, dzięki czemu mają 
oni jasny cel działania i perspektywę osiągnięcia sukcesu 
w przypadku jego udanej realizacji. Ponadto uczestnicy 
zespołu wymieniają między sobą wiedzę i doświadczenia, 
a także wybierają sobie obszar specjalizacji, co prowadzi do 
ciągłego ulepszania metod pracy. Współpracując ze sobą lu-
dzie wykształcają inne formy zachowań niż przy pracy indy-
widualnej (Jędrych 2007). Przykładem może być motywacja 
do pracy na skutek zdrowego współzawodnictwa członków 
zespołu, która jest charakterystyczna właśnie dla działania 

dotyczą różnych aspektów życia zawodowego, jak przyczy-
ny rezygnacji z pracy, zaangażowanie w działalność organi-
zacji oraz zadowolenie z pracy. Osobowość pozwala ocenić 
sposób bycia oraz funkcjonowania człowieka pod kątem 
umiejętności przystosowania się do zachodzących w oto-
czeniu zmian. Kluczowymi dla kształtowania się zachowań 
w organizacji elementami osobowości jednostki są: zdolno-
ści, temperament, charakter odgrywający rolę swoistego 
mechanizmu kontroli oraz motywy postępowania (Tyrała 
2003). Kolejnymi czynnikami warunkującymi indywidualne 
zachowania organizacyjne są potrzeby i motywy. Celowo 
zostały one połączone, gdyż przypisuje się im moc sprawczą 
ludzkiego działania, ukierunkowującą wysiłki na osiągnię-
cie zamierzonego celu. Należy podkreślić, że potrzeba jest 
uwarunkowana najczęściej jakimś brakiem, motyw nato-
miast – określoną potrzebą (Kmiotek, Piecuch 2012). 

Elementem łączącym wewnętrzne i zewnętrzne uwa-
runkowania zachowań organizacyjnych są wartości, które 
można zdefiniować jako koncepcję tego, co jest godne po-
żądania. Koncepcja ta wpływa na wybór określonych spo-
sobów, środków i celów działania spośród dostępnych dla 
stojącej przed nim jednostki lub grupy (Wasilewski 2006). 
Do uwarunkowań wewnętrznych należy indywidualny sys-
tem wartości pracownika, który decyduje o tym, kim ten 
człowiek jest, co jest dla niego ważne i jak chce to osią-
gnąć (Hultman, Gellerman 2002). Czynnikiem zewnętrz-
nym kształtującym zachowania pracowników są natomiast 
wartości podzielane w obrębie organizacji, w szczególności 
wartości kluczowe, wokół których zbudowana została filo-
zofia zarządzania. Najważniejsza w ich zdefiniowaniu i upo-
wszechnieniu jest rola managerów, którzy najpierw poprzez 
sam wybór centralnych wartości, a następnie odpowied-
ni dobór narzędzi motywujących oraz leading by exam-
ple wskazują, jakie wartości są dla firmy najważniejsze, 
a w konsekwencji określają pożądane i nieakceptowalne 
zachowania pracowników (Marek 2010). Wartości podziela-
ne przez członków przedsiębiorstwa są elementem kultury 
organizacyjnej, która jawi się jako jeden z najważniejszych 
czynników zewnętrznych kształtujących zachowania pra-
cowników. Rozpoczynając pracę, człowiek musi najpierw 
poznać obowiązujące w organizacji zasady, funkcjonujący 
język i podstawowe rytuały, ale dopiero gdy uda mu się 
zrozumieć mechanizmy wpływające na podejmowanie de-
cyzji i wybór określonych dróg rozwiazywania problemów, 
zaczyna postrzegać otaczającą go rzeczywistość zgodnie 
z podstawowymi założeniami kulturowymi i wybiera te za-
chowania, które wpisują się w podzielaną przez członków 
organizacji kulturę. 

Żyjąc na terenie danego powiatu, człowiek jest nieja-
ko wpisany w określone sieci powiązań, wykształcone za-
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pochwalić się powiat sejneński, który realizuje wspólne 
projekty z partnerami z Litwy, Białorusi i Obwodu Kalinin-
gradzkiego. Kolejnym argumentem na potwierdzenie tezy 
o większym znaczeniu współpracy na terenach o wyższym 
poziomie zasobu kapitału społecznego, jest postrzeganie 
współpracy i zaangażowania pracowników jako czynników 
zapewniających sukces organizacji oraz większy nacisk na 
pracę zespołową i uczestnictwo w grupie „W” aniżeli w gru-
pie „N”. W starostwach z grupy „W” współpraca pojawiała 
się też częściej w zestawie kluczowych dla urzędu wartości.

Innym aspektem zachowań organizacyjnych różniących 
się między sobą w urzędach funkcjonujących na terenie 
powiatów o wysokim i niskim poziomie kapitału społecz-
nego jest motywacja. W kontekście przywołanego wcze-
śniej modelu człowieka homo agens-institutionalist można 
wyróżnić dwa źródła motywacji. Pierwsze – zewnętrzne –
to podzielane normy, wartości i schematy postępowania, 
będące podstawą interpretowania rzeczywistości, w której 
dana osoba na co dzień funkcjonuje. Drugie natomiast –
wewnętrzne – ma swoje korzenie w osobowości człowieka, 
jego naturze i potrzebie kreowania rzeczywistości. Dopiero 
połączenie tych dwu rodzajów czynników daje pełny obraz 
motywów wpływających na podejmowanie decyzji i wy-
bór konkretnych sposobów realizacji zamierzonych celów 
(Marek 2012). 

Motywacja jest ściśle związana z partycypacją w za-
rządzaniu organizacją. Człowiek nie jest tylko biernym ob-
serwatorem rzeczywistości, ale podejmując rozmaite dzia-
łania, modyfikuje swoje najbliższe otoczenie, dlatego też 
chętniej pracuje w takiej organizacji, w której ma wpływ na 
wyznaczanie celów i sposobów ich realizacji. Identyfikacja 
z celami firmy oraz jej kluczowymi wartościami jest podsta-
wą zaangażowania pracownika, wzmaga jego chęć pozosta-
nia w organizacji oraz powoduje większą gotowość do po-
dejmowania wysiłku na rzecz jej rozwoju (Armstrong 2007). 
Realna zgodność celów rozwoju osobistego jednostki 
z celami organizacji motywuje pracownika do pełniejszego 
wykorzystania jego potencjału, większej lojalności (Marek 
2010), a także do odchodzenia od rutynowych rozwiązań 
na rzecz bardziej nowatorskich, zawierających element 
ryzyka pomysłów, możliwych do zastosowania w miejscu 
pracy. Należy podkreślić, że incydentalne stosowanie róż-
nego rodzaju motywatorów nie daje pewności zatrzymania 
w organizacji osób o najwyższych kompetencjach. Praco-
dawcy powinni więc zatroszczyć się o odpowiedni system 
motywacyjny, który uwzględniałby potrzeby pracowników 
oraz dawał im realną szansę na rozwój zawodowy (Piotr-
kowski 2006).

Wyniki przeprowadzonych badań wykazały istnienie 
różnic w czynnikach motywujących urzędników w zależno-

w grupie. Jak pisze Francis Fukuyama, zdolność do współ-
pracy zależy w dużej mierze od dwu czynników: od zdol-
ności akceptacji podzielanych w obrębie organizacji norm 
oraz od sposobu zdefiniowania wspólnego dobra (Fukuy-
ama 1997). Jeżeli w organizacji powszechnie obowiązuje 
zasada nadrzędności dobra wspólnego nad jednostkowym, 
pracownicy będą zdolni do poniesienia większego trudu na 
rzecz dobra całej organizacji, nawet za cenę poświęcenia 
swojego dobra indywidualnego, pod warunkiem jednak, że 
każdy z nich zrozumie znaczenie swojej pracy dla osiągnię-
cia celów organizacyjnych (Hoover, Valenti 2005). 

W pracy grupowej zasoby kapitału społecznego są aku-
mulowane na zasadzie sprzężenia zwrotnego. Tam, gdzie 
ich poziom jest wysoki, ludzie chętniej podejmują współ-
pracę z innymi, a więc jednocześnie tworzą i wzbogacają 
sieci powiązań społecznych, które sprzyjają ich pomna-
żaniu. Wspólna praca owocuje zatem wzrostem kapitału 
społecznego jednostek oraz całej organizacji, a nawet lo-
kalnej społeczności (Marek 2010). Kapitał społeczny zapew-
nia pracownikom dostęp do zasobów, którymi dysponują 
wszyscy członkowie danej sieci, a więc powoduje możli-
wość wykorzystania środków, których dana osoba de facto 
nie posiada. W organizacjach bogatych w kapitał społeczny 
można zaobserwować większe zaufanie, dzięki czemu ich 
członkowie, mając świadomość realizacji wspólnego celu, 
chętnie dzielą się posiadanymi przez siebie zasobami, ma-
jąc pewność, że zostaną one dobrze wykorzystane, a ich 
wkład pracy odpowiednio nagrodzony. Dodatkową zaletą 
wysokiego poziomu kapitału społecznego jest nieformal-
na kontrola „gapowiczów”, czyli eliminacja tzw. „lenistwa 
społecznego” (Kożusznik 2007: 108), znanego też jako so-
cial loafing lub free rider. W zespołach zdarzają się osoby, 
które unikają wykonywania swojej części obowiązków, ale 
mimo to chcą partycypować w podziale zysków. W sieci 
wzajemnych powiązań łatwo jest zidentyfikować takie ogni-
wo, gdyż dokładnie widać czyja część obowiązków została 
niewykonana, a w konsekwencji wykluczyć z zespołu pasa-
żera na gapę lub ukarać go w inny sposób. 

Przeprowadzone w polskich starostwach badania em-
piryczne potwierdzają większe znaczenie współpracy w in-
stytucjach funkcjonujących na terenach bogatych w kapitał 
społeczny. Co prawda w obu badanych grupach urzędnicy 
podkreślają, że dla sprawnego funkcjonowania starostwa 
niezbędna jest kooperacja między pracownikami oraz wy-
działami, a także dobra koordynacja pracy na linii powiat 
– gminy, czyli tak naprawdę w obrębie powiatu. W grupie 
„W” natomiast podejmuje się współpracę także z partnera-
mi wykraczającymi poza ramy powiatu, czyli z administracją 
województwa oraz z podmiotami zagranicznymi. Najbar-
dziej rozwiniętą siecią partnerów międzynarodowych może 
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Kwestionariusz wywiadu zawierał także pytanie 
o udział poszczególnych osób w ustalaniu celów starostwa, 
a więc badani odnieśli się do kwestii swojego udziału w za-
rządzaniu urzędem. Otrzymane odpowiedzi jednoznacznie 
wykazały, że cele te są ustalane przede wszystkim przez 
kadrę zarządzającą, a rola pracowników w dużej mierze 
polega na wykonywaniu ustalonych wcześniej założeń. Ce-
chą odróżniającą administrację publiczną od organizacji ko-
mercyjnych jest znaczący wpływ obowiązujących przepisów 
prawnych na funkcjonowanie urzędów. W analizowanych 
badaniach ujawnił się on w odpowiedzi na pytanie: „Kto 
bierze udział w ustalaniu celów działania starostwa jako 
urzędu?”. Pomimo wyraźnej prośby o wskazanie konkret-
nych osób, wśród odpowiedzi pojawiły się prawo i strate-
gia powiatu. Należy podkreślić, że odpowiedzi takie częściej 
pojawiały się w grupie „N” niż w grupie „W”, co wskazuje 
na większy stopień hierarchizacji urzędów z terenu powia-
tów o niskim poziomie kapitału społecznego. Minimalny 
udział pracowników w zarządzaniu starostwem widoczny 
jest w zgłaszaniu usprawnień dotyczących ich codziennych 
obowiązków, co będzie analizowane z punktu widzenia za-
chowań innowacyjnych.

Na terenach bogatych w kapitał społeczny można za-
obserwować większą otwartość ludzi nie tylko na innych, 
ale również na podejmowanie bardziej ryzykownych, ory-
ginalnych działań. Wynika to z kilku przesłanek. Po pierw-
sze, otwartości na nowe pomysły sprzyja większe zaufanie, 
które jest podstawowym elementem kapitału społeczne-
go. Może być ono postrzegane jako zaufanie kierownictwa 
w stosunku do pracowników i ich kompetencji, którego 
efektem jest większa swoboda w doborze metod rozwią-
zywania problemów, albo też jako zaufanie pracowników 
do liderów, że osiągnięcie postawionych przed organizacją 
celów przyniesie korzyść nie tylko przywódcom, ale i ich 
wykonawcom (Ford 2001). W klimacie zaufania pracownicy 
chętnie dzielą się swoją wiedzą bez obaw, że ktoś inny poda 
się za autora ich pomysłu, co skutkuje lepszymi efektami 
pracy i większą innowacyjnością podejmowanych działań. 
Drugą właściwością kapitału społecznego wpływającą po-
zytywnie na szukanie nowatorskich rozwiązań jest ułatwia-
nie przepływu informacji. Jednostka funkcjonująca w gęstej 
sieci powiązań lub też w wielu takich sieciach, ma większy 
dostęp do różnorodnych zasobów informacyjnych, na pod-
stawie których jest w stanie spojrzeć na problem z różnych 
perspektyw i wyjść z rozwiązaniem poza utarte schematy 
postępowania. 

W świetle przeprowadzonych badań korzystniej pod 
względem innowacyjności wypadają urzędnicy z grupy 
„W”. Konieczność wprowadzania innowacji w tej grupie 
respondentów podkreślają zarówno liderzy, jak i pracow-

ści od poziomu kapitału społecznego powiatu, w którym 
pracują. Dla urzędników z grupy „N” najistotniejszym moty-
watorem jest szeroko rozumiane działanie. Tym terminem 
określają oni najczęściej wykonywanie zadań, załatwienie 
czegoś z sukcesem, realizowanie inwestycji, osiąganie ce-
lów oraz rozwiązywanie problemów, zarówno pojawiają-
cych się w trakcie wykonywania obowiązków, jak i proble-
mów odwiedzających urząd interesantów. W grupie „W” 
natomiast pod pojęciem działania kryje się załatwienie 
czegoś z sukcesem, wprowadzanie innowacji oraz, jako od-
powiedź właściwa tylko urzędnikom z tej grupy, motywacja 
do tworzenia czegoś. Pracownicy z grupy „W” podkreślają 
zatem swoją rolę w kreowaniu rzeczywistości.

Najczęściej wymienianą formą motywacji wśród urzęd-
ników z grupy „W” była motywacja finansowa, rozumiana 
przede wszystkim jako wynagrodzenie, nagrody i premie, 
ale także jako możliwość zapewnienia bytu rodzinie. Należy 
podkreślić, że wielu badanych stwierdziło, iż zarobki nie za-
chęcają do pracy, gdyż są zdecydowanie za niskie. Pojawiły 
się nawet wypowiedzi, że opłacane jest tylko kilka godzin 
tygodniowo, a przez resztę czasu urzędnicy wykonują swo-
je obowiązki charytatywnie. Zauważalną różnicą w czynni-
kach motywujących do pracy jest także częstsze wymienia-
nie możliwości rozwoju i pomocy innym przez urzędników 
z grupy „W”, w grupie „N” natomiast większe znaczenie 
mają interakcje i zadowolenie klienta. Szczegółowe wyniki 
badań w tym zakresie zostały przedstawione na wykresie 1.

Wykres 1. Motywacja pracowników badanych starostw w za-
leżności od poziomu kapitału społecznego powiatu

Źródło: badania własne.
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rostw badania empiryczne pozwoliły na identyfikację tych 
zachowań wśród pracujących w nich osób, które w mniej-
szym lub większym stopniu są uwarunkowane poziomem 
kapitału społecznego powiatu, na terenie którego funkcjo-
nuje dana jednostka samorządowa. Wykazano, że wysoki 
poziom kapitału społecznego sprawia, że ludzie chętniej ze 
sobą współpracują i wychodzą poza utarte schematy, pro-
ponując nowe rozwiązania napotkanych w miejscu pracy 
problemów. Ponadto, można zaobserwować większe zaufa-
nie pomiędzy przełożonymi i podwładnymi, a tym samym 
większy margines swobody w działaniu dla pracowników. 
Zauważalne są także różnice w czynnikach motywujących 
urzędników do pracy.

Należy nadmienić, że uwarunkowania zachowań 
ludzkich są bardzo złożone, więc nie można stwierdzić, 
że w przypadku wymienionych aspektów kapitał społecz-
ny jest jedynym czynnikiem wpływającym na ich kształt. 
Stwierdzenie takiej zależności wymagałoby przeprowadze-
nia dodatkowych badań i analiz.
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nicy zajmujący stanowiska wykonawcze, przy czym przy-
zwolenie pierwszych jest jednoczesną zachętą do działa-
nia dla drugich i wskazaniem im pożądanych zachowań. 
Urzędnicy z grupy „W” traktują wprowadzanie zmian jako 
jedną z podstawowych zasad postępowania oraz naturalny 
sposób usprawniania swojej pracy. W grupie „N” można 
zaobserwować większy opór wobec zmian i traktowanie 
innowacji raczej w kategoriach naprawy istniejących uste-
rek, a kreatywność jest postrzegana głównie jako domena 
zarządzających.

Analizując opinie urzędników na temat możliwości 
zgłaszania pomysłów usprawnień w funkcjonowaniu sta-
rostwa, można stwierdzić, że właściwie we wszystkich 
badanych urzędach procedury takie są dopuszczalne, ale 
różne są zasady ich zgłaszania oraz implementacji. Kadra 
zarządzająca z grupy „W” postrzega swoich pracowników 
jako ekspertów w konkretnych dziedzinach funkcjonowania 
urzędu, dlatego sięganie do ich doświadczenia w zakresie 
ich dziedziny działania jest czymś oczywistym i w opinii 
przełożonych prowadzi do otrzymania najlepszych rezulta-
tów. Podobnie jest z pozostawieniem pewnego poziomu 
swobody pracownikom, którzy w tej grupie starostw mogą 
wprowadzić drobne innowacje w porozumieniu jedynie ze 
swoim bezpośrednim przełożonym.

Liderzy z grupy „N” twierdzą, że czekają na propozycje 
usprawnień i nowych rozwiązań ze strony swoich podwład-
nych, a nawet ich do tego zachęcają, ale oczekiwania te za-
zwyczaj nie zostają spełnione. Może to wynikać z faktu, że 
w tych starostwach podkreśla się konieczność zachowania 
służbowej drogi załatwiania spraw przy użyciu jedynie for-
malnych kanałów informacyjnych oraz z pełnym poszano-
waniem hierarchii organizacyjnej. W tej grupie występują 
również postawy otwartości na zmiany, ale są one rzadsze 
zarówno w gronie przywódców, jak i podwładnych. Należy 
też podkreślić, że urzędnicy z grupy „N” dużo częściej do-
strzegają różne ograniczenia proceduralne, co często znie-
chęca ich do podejmowania jakichkolwiek wysiłków w za-
kresie zgłaszania i wprowadzania innowacyjnych rozwiązań.

Podsumowanie

Zachowania człowieka uwarunkowane są szeregiem 
czynników wewnętrznych i zewnętrznych. Jednym z ze-
wnętrznych faktorów wpływających na sposób działania jest 
lokalny kapitał społeczny, który sprzyja budowaniu mię-
dzyludzkiego zaufania, wspomaga wysiłki zmierzające do 
osiągnięcia wspólnego dobra, ułatwia przepływ informacji 
i zapewnia dostęp do zróżnicowanych zasobów, będących 
w posiadaniu osób w obrębie sieci powiązań społecznych.

Przeprowadzone w grupie dwudziestu polskich sta-
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nia przychodów. W pierwszej kwestii, powodem takiej 
sytuacji może być istnienie tzw. dominującej logiki firmy, 
czyli pewnego rodzaju wzorców zachowań, które zostały 
wypracowane w danej firmie lub branży i nie podlegają 
zmianie przez dłuższy czas. Ich  pojawienie się w firmie wy-
nikać może z tego, że określone decyzje przyniosły firmie 
w przeszłości pewne pozytywne skutki, i teraz, liczy się na 
podobny efekt lub też są to po prostu nawyki managerów, 
którzy zostali w ten sposób wykształceni, i tak rozumieją 
prowadzenie firmy – kopiowanie zachowań będących swe-
go rodzaju paradygmatem myślenia, powszechnie podzie-
lanymi przekonaniami (Obłój 2003). Takim współczesnym 
paradygmatem jest automatyczne nastawienie na obniżki 
kosztów zamiast lepszego zarządzania ceną. Celem artykułu 
jest prezentacja powszechnych błędów, jakie są popełnia-
ne przez przedsiębiorstwa w zakresie strategii cenowych 
oraz sposobów ich naprawienia. W pracy zaprezentowano 
kilka najistotniejszych rozwiązań w zakresie decyzji ceno-
wych m.in.: procesu ustalania ceny, kalkulacji wysokości 
ceny, sposobów reakcji na poczynania konkurentów oraz 

Wstęp

Jak dotychczas twórcom teorii ekonomii i specjalistom 
od zarządzania nie udało się uzgodnić jednolitego stanowi-
ska w sprawie odpowiedzi na pytanie: co jest celem przed-
siębiorstwa? Cele te mogą być autonomiczne i powszech-
ne, a wśród nich najczęściej wymienia się: maksymalizację 
zysku w krótkim okresie, maksymalizację zysku w długim 
okresie, zysk satysfakcjonujący, wzrost wartości przedsię-
biorstwa, wzrost udziałów w rynku, cele managerskie i be-
hawioralne, tworzenie miejsc pracy, przetrwanie na rynku 
(Noga 2009: 64). Jednakże, niezależnie od tego, który cel 
przyjmiemy za główny, to powodzenie firmy zależeć będzie 
w dużym stopniu od optymalnego ustalania cen produk-
tów. Praktyka wskazuje jednak, iż po pierwsze, przedsię-
biorstwa nie wykorzystują narzędzia poprawy wyniku finan-
sowego, jakim jest cena, a po drugie, stosują najprostsze 
strategie cenowe, w większości oparte na kosztach, które 
nie pozwalają na maksymalizację możliwych do uzyska-

Tomasz Galewski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Zarządzanie cenami przez polskie 
przedsiębiorstwa i jego wpływ
na decyzje zakupowe konsumentów

Prices Management by Polish Companies 
and its Influence on the Consumers’ Decisions

The aim of the article is to present the pricing strategies 
used by economic entities in the Polish market. The area of in-
terest includes the following issues: a cost-plus strategy, a price 
discrimination, a downsizing, a price collusion, price wars and a 
perception of a pricing policy by buyers. The reason for choosing 
this subject is that Polish companies still do not appreciate the 
price as an important factor affecting company’s earnings. Based 
on the analysis of literature and a business experience one can 
conclude that the most popular way of improving the financial 
position of a company is still the cost-oriented strategy. Enterpri-
ses keep trying to maintain their margins by reducing costs, both 
variable and fixed, somehow forgetting that the same effect can 
be achieved by using the optimal pricing strategy. Investigations 
carried out in Poland by the Office of Competition and Consumer 
Protection show that a common way of price „management” are 
all kinds of price agreements that illegally limit the competition 
in certain markets.

Artykuł ma na celu przybliżenie informacji na temat strate-
gii cenowych stosowanych przez podmioty działające na polskim 
rynku. W obszarze zainteresowań znalazły się takie problemy jak 
strategia „koszt plus”, dyskryminacja cenowa, downsizing, zmowy 
cenowe, wojny cenowe oraz odbiór danej polityki cenowej przez 
nabywców. Analiza literatury i praktyki biznesowej wskazuje, że 
dominującym sposobem polepszania kondycji przedsiębiorstwa 
jest wciąż orientacja kosztowa. Przedsiębiorstwa pomijają fakt, 
że identyczny efekt można osiągnąć dzięki stosowaniu optymalnej 
strategii cenowej. Z postępowań prowadzonych w Polsce przez 
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów można wywniosko-
wać, że częstym sposobem „zarządzania” ceną są różnego rodzaju 
porozumienia cenowe, które nielegalnie ograniczają konkurencję 
na danych rynkach.
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ście, nie tylko jako ilość pieniędzy, jaką trzeba zapłacić bez-
pośrednio za dane dobro, lecz jako suma tej ceny i takich 
kosztów, jak: transport, ubezpieczenie, montaż, szkolenia, 
materiały eksploatacyjne. Takie postrzeganie „łącznej” ceny 
pozwala na lepsze nią zarządzanie i badanie wpływu cen 
dóbr komplementarnych na popyt na dane dobro.
Funkcje, jakie spełnia w gospodarce cena, to z kolei (Wa-
niowski 2003):

• informacyjna – umożliwia uczestnikom rynku prowa-
dzenie rachunku ekonomicznego. Ceny, wyrażając 
wartościowo nakłady oraz efekty, umożliwiają ocenę 
opłacalności poszczególnych przedsięwzięć i ich porów-
nanie; 

• bodźcowa – cena informuje o najbardziej efektywnych 
metodach produkcji. Z tego też względu jest bodźcem 
skłaniającym podmioty rynkowe do określonego za-
chowania;

• alokacji dochodu – za pomocą cen swoje dochody 
kształtuje zarówno budżet państwa, jak i przedsiębior-
stwa produkcyjne i handlowe, a także gospodarstwa 
domowe.

Strategia cenowa to komponent zarządzania przed-
siębiorstwem, składający się z licznych decyzji, takich jak: 
wybór taktyki cenowej, metody kalkulacji, rabaty, techniki 
psychologiczne, formy płatności, sposoby reagowania na 
poczynania konkurentów, zmiany ceny (na podst. Rogoda 
2004). Według Bogdana Rogody kluczowe dla powodzenia 
strategii cenowej jest określenie jej celu. Celem tym może 
być m.in. (Rogoda 2004):

• maksymalizacja zysku w długim okresie;
• maksymalizacja zysku w krótkim okresie;
• wzrost sprzedaży;
• stabilizacja na rynku;
• zmniejszenie znaczenia przywiązywanego przez klien-

tów do ceny;
• utrzymanie przywództwa cenowego;
• zniechęcenie potencjalnych nowych graczy do wejścia 

na rynek;
• skłonienie słabych firm do wyjścia z rynku;
• lojalność ze strony pośredników i wsparcie przez nich 

sprzedaży;
• polepszenie wizerunku firmy;
• wizerunek uczciwej firmy;
• zniechęcenie konkurentów do obniżania ceny.

wykorzystywania błędów w podejmowaniu decyzji przez 
konsumentów.

Według Iana Ruskina-Browna istnieją cztery sposoby 
na poprawienie wyniku finansowego: zwiększenie sprze-
daży, optymalizacja ceny, cięcie kosztów i optymalizacja 
inwestycji (Ruskin-Brown 2009). Za najskuteczniejszy i jed-
nocześnie najrzadziej wykorzystywany uważa się zarzą-
dzanie cenami, co potwierdzają badania przeprowadzone 
przez Compustat i Harvard Business Review. Wyniki badań 
przedstawione są w tabeli 1.

Tabela 1. Wpływ poszczególnych działań na poprawę wyniku 
finansowego

Compustat

czynnik poprawiony o 1% poprawa wyniku finansowego

cena 12,3%

koszty zmienne 8,7%

wolumen sprzedaży 3,6%

koszty stałe 2,6%

Harvard Business Review

cena 11,1%

koszty zmienne 7,8%

wolumen sprzedaży 3,3%

koszty stałe 2,3%

Źródło: Ruskin–Brown I., (2009) Skuteczna polityka cenowa. 
Aspekty praktyczne, Kraków: Oficyna Wolters Kluwer Buiness, s. 44.

Przedstawione w tabeli 1 dane wyraźnie wskazują, że 
odpowiednie zarządzanie ceną jest najskuteczniejszym spo-
sobem na zwiększenie zysku firmy, dlatego też wiedza na 
temat zarządzania cenami może się stać kluczową przewa-
gą konkurencyjną na danym rynku.

Cena i strategie cenowe – ich cele,
 funkcje i rodzaje

Koncepcja ceny zmieniała się na przestrzeni dziejów 
wielokrotnie, od ceny sprawiedliwej, opartej na koszcie 
wytworzenia, wynikającej z wyceny przez nabywcę do cen 
hedonicznych. Współcześnie cenę najczęściej określa się 
mianem „rynkowej wartości dobra lub usługi z zastrzeże-
niem, że niezależnie od wartości użytkowej poziom ceny 
zależy od aktualnego układu rynkowego, będącego wypad-
kową sprzecznych interesów sprzedającego i kupującego” 
(Waniowski 2003). Z kolei w ujęciu marketingowym „cenę 
można zdefiniować jako wartość przedmiotu (produktu lub 
usługi) transakcji rynkowej zgodną z oczekiwaniami kupu-
jącego i sprzedającego, określaną najczęściej w ujęciu mo-
netarnym” (Karasiewicz 1997). Uwagę należy także zwrócić 
na fakt, że cena może być postrzegana w szerszym kontek-
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Tabela 2. Strategie jakościowo - cenowe

Jakość/cena Wysoka Średnia Niska 

Wysoka (1) strategia
 najwyższej jakości

(2) strategia 
wysokiej wartości

(3) strategia
superokazji

Średnia (4) strategia
 przeładowania

(5) strategia 
średniej wartości

(6) strategia 
dobrej okazji

Niska (7) strategia 
zdzierstwa

(8) strategia pozor-
nej oszczędności

(9) strategia 
oszczędności

Źródło: Waniowski P., (2003) Strategie cenowe, Warszawa: PWE. 

Według takiego podziału, na rynku mogą współistnieć 
firmy, które realizują strategie 1., 5. i 9., ponieważ adre-
sują swoje produkty do zupełnie innych grup odbiorców. 
Strategie 4., 7. i 8., to strategie, które mogą zadziałać tylko 
w bardzo krótkim okresie, gdy konsument nie zdąży zare-
agować spadkiem konsumpcji produktów wycenionych 
zbyt wysoko w stosunku do ich jakości. Natomiast strategie 
2., 3., 6. mogą zainicjować proces ostrej konkurencji, gdyż 
najczęściej będą to przypadki zaatakowania pozycji produk-
tu, który ma już mocną markę, poprzez znaczną obniżkę 
ceny, tak by pierwszy zakup przekonał klientów o wysokiej 
jakości. Niestety taka strategia nie zawsze musi się spraw-
dzić, ponieważ należy wziąć pod uwagę odbiór ceny przez 
klientów – tańszy produkt na danym rynku może być po-
strzegany jako ten, który nie posiada odpowiedniej jakości.

W następnej części pracy przedstawione zostaną prak-
tyczne aspekty ustalania strategii cenowej oraz wady i za-
lety najpowszechniej wykorzystywanych metod ustalania 
ceny, a jak wynika z badań, tylko 19% przedsiębiorstw po-
sługuje się inną metodą określania ceny produktu niż stra-
tegia „koszt plus”. Popularność poszczególnych rozwiązań 
w tych firmach przedstawia się następująco (Ruskin-Brown 
2009):

• 59% - ogólny poziom cen konkurencji; 
• 21% - badanie reakcji klientów; 
• 9% - konsultacje ze sprzedawcami; 
• 8% - naśladowanie lidera rynku; 
• 3% - inne metody.

 
Praktyka tworzenia strategii cenowych. 

Strategia „koszt plus”

Jak zostało wcześniej wskazane – strategia cenowa 
składa się z bardzo wielu elementów. Jednym z nich jest 
ustalenie ceny produktu przy wprowadzaniu produktu na 
rynek. Na tym etapie do wyboru mamy praktycznie 3 stra-
tegie: wysokich, przeciętnych i niskich cen. Wybór zależy 
m.in. od tego, jak bardzo jest to produkt innowacyjny, ile 
wydaliśmy na jego wytworzenie, czy łatwo da się go sko-
piować przez konkurencję, itp. Strategia wysokich cen (tzw. 
skimming) wykorzystywana jest wtedy, gdy chcemy w bar-

Oczywiście nie wszystkie wymienione powyżej cele 
są sprzeczne ze sobą, więc czasem można realizować jed-
nocześnie kilka z nich. Przy ustalaniu danej strategii ce-
nowej należy zauważyć, że podobnie, jak w wielu innych 
sytuacjach decyzyjnych, optymalizacja jednego elementu 
nie musi oznaczać znalezienia ekstremum globalnego. Wy-
znaczenie ceny z pominięciem innych elementów marke-
tingu mix może nie przynieść spodziewanych rezultatów, 
a wręcz przeciwnie – osłabić pozycję konkurencyjną firmy. 
Między wspomnianymi elementami mamy klasyczny przy-
kład sprzężenia zwrotnego – zmiana ceny może zmienić 
odbiór produktu przez konsumentów, a to z kolei stanie 
się powodem rewizji strategii cenowej itd. Elementy mar-
ketingu mix mogą być wobec siebie komplementarne lub 
kompensacyjne - przewaga w jednym elemencie może li-
kwidować niedostatki pozostałych (Karasiewicz 1997). I tak 
np. w przypadku ceny i dystrybucji ciężko mówić o kom-
pensacji, ponieważ nie da się raczej obniżką ceny zrekom-
pensować pewnych niedostatków w obszarze logistyki, ale 
już w przypadku pary cena i promocja, zależność kompen-
sacyjna jest raczej często spotykana – zamiast przeznacza-
nia środków na promocję można liczyć na wzrost sprzedaży 
dzięki obniżce ceny.  

Strategia cenowa zależy w dużym stopniu od tego, 
na czym przedsiębiorstwo opiera swoją przewagę konku-
rencyjną. Według Michaela Portera, można tę przewagę 
oprzeć na przywództwie kosztowym lub zróżnicowaniu 
produktu. W takim układzie można wyróżnić cztery pod-
stawowe typy przewagi konkurencyjnej (Rogoda 2004):

• przywództwo kosztowe szerokiego zasięgu – szeroki 
asortyment produktów o niskich cenach. Niskie ceny 
wynikają z rozłożenia kosztów stałych na dużą liczbę 
produktów;

• przywództwo kosztowe wąskiego zasięgu – zawężenie 
rynku i skoncentrowanie się na potrzebach jednego, 
zainteresowanego najniższymi cenami, segmentu oraz 
wytwarzaniu ograniczonego asortymentu;

• zróżnicowanie szerokiego zasięgu – oferowanie linii 
produktów substytucyjnych, od wersji najprostszych 
i najtańszych do luksusowych;

• zróżnicowanie wąskiego zasięgu – stosowane przez fir-
my koncentrujące się na najwyższym segmencie rynku, 
i w związku z tym, wytwarzające produkty najwyższej 
klasy, często o charakterze snobistycznym.

Ciekawą koncepcją podziału strategii cenowych w zależ-
ności od jakości wytwarzanego produktu prezentuje w swojej 
pracy Paweł Waniowski. W tabeli 2 przedstawiono 9 podsta-
wowych strategii cenowych w zależności od poziomu jakości 
produktu. 
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Bez względu na to, na jaką strategię cenową zdecydu-
je się przedsiębiorstwo, ze względu na cykl życia produktu 
ważniejszy jest sposób kalkulacji ceny. Niestety, najbardziej 
popularną metodą jest strategia „koszt plus”. Dzieje się tak 
zapewne dlatego, że jest to jedna z najprostszych metod, 
gdzie do ustalenia ceny potrzebny jest tylko jednostkowy 
koszt produktu. Mając przeciętny koszt wytworzenia, do-
dajemy do niego marżę, którą chcemy uzyskać ze sprzedaży 
danego dobra i w ten sposób powstaje ostateczna cena. 
Strategia „koszt plus” pomija więc zupełnie stronę popy-
tową – cena w żaden sposób nie odzwierciedla spełniania 
potrzeb klientów. Bez zbadania zadowolenia konsumentów 
trudno jest firmie ocenić skąd się bierze dana sprzedaż – 
czy zbyt niski popyt nie jest spowodowany np. tym, że 
produkt ma za dużą funkcjonalność i klienci nie chcą kupo-
wać czegoś, co jest im zbędne? A może popyt na dany pro-
dukt jest bardzo elastyczny i niewielka obniżka ceny (czyli 
zmniejszenie marży) spowodowałaby znaczny wzrost sprze-
daży, co z kolei przełożyłoby się na większe zyski, osiągnięte 
w większym stopniu wolumenem sprzedaży, a nie większą 
marżą? Może oczywiście być też tak, że cena, którą propo-
nuje firma jest za niska w stosunku do tego, ile byliby chętni 
do zapłacenia konsumenci, i nie wykorzystujemy w pełni 
okazji do zwiększenia przychodów. Klientów z reguły nie 
obchodzą koszty poniesione przez dostawcę – spodziewają 
się tego, że otrzymają produkt, który odpowiada ich wyma-
ganiom i ich wycenie (Ruskin-Brown 2009). 

Strategia „koszt plus” pomija całkowicie aspekt kon-
kurencji. Ustalona przez firmę cena może stanowić dla in-
nych zachętę do wejścia na dany rynek, co wcale nie było 
spodziewane. Wynikać to może z rozbieżności w liczeniu 
kosztów produkcji – wybrana firma decydując się na stra-
tegię „koszt plus” musi mieć świadomość, że konkurenci 
mogą mieć inne koszty produkcji, a przede wszystkim inne 
metody kalkulacji kosztów pośrednich. Pozostałe kłopoty 
związane ze stosowaniem tej strategii, to zmiana kosztów 
w czasie i cykl życia produktu. Z tak prostych obliczeń wyni-
ka, że zmiana ceny może nastąpić tylko wtedy, gdy zmianie 
ulegną koszty produkcji. Z kolei jeśli weźmiemy pod uwagę 
cykl życia produktu, to w strategii „koszt plus” trzeba na 
początku ustalić, czy cena ma zawierać np. efekt uczenia 
(wtedy oczywiście należy go wstępnie oszacować) czy cena 
będzie się zmieniała w czasie, w zależności od tego, jak 
zmniejszał się będzie jednostkowy koszt wytworzenia.   

Zdarza się, że przedsiębiorstwa korzystają ze strategii 
kosztu docelowego, który różni się od strategii „koszt plus” 
jedynie kierunkiem dokonywanych kalkulacji. Zamiast okre-
ślania poziomu ceny, bierze się pod uwagę obecną (lub pla-
nowaną) cenę rynkową, odejmuje od niej określony poziom 
marży i w ten sposób otrzymujemy maksymalny poziom 

dzo krótkim czasie odzyskać koszty poniesione na badania 
– wyższe ceny płacone przez tzw. early users pozwolą firmie 
na osiągnięcie wysokich przychodów już na początku sprze-
daży. W kolejnych okresach cena powinna być obniżana, 
tak, by nakłonić do zakupu tych, których cena graniczna 
zakupu jest niższa od tych, którzy pragnęli być pierwszymi 
użytkownikami produktu oraz reagować na ewentualne 
posunięcia konkurencji. Strategia niskich cen polega na za-
chęceniu do zakupu większej liczby klientów i osiągnięciu 
danego zysku dzięki wolumenowi sprzedaży, a nie wyso-
kiej marży. Strategia ta pozwala także na odstraszenie po-
tencjalnych konkurentów od wejścia na dany rynek. Niska 
marża może pozwolić w tym wypadku na utrzymanie po-
zycji dominującej przez dłuższy czas – cena stanowi nieja-
ko parasol ochronny przed imitatorami. Strategia ta może 
przynieść jeszcze lepsze efekty wtedy, gdy w firmie wystąpi 
tzw. efekt uczenia się, czyli w przyszłości koszt wytworzenia 
produktu będzie niższy, i w ten sposób da się wypracować 
większą marżę. Efekt ten da się osiągnąć poprzez (Karasie-
wicz 1997):

• proces uczenia się pracowników:
- znajdują lepsze sposoby wykonania danego zadania,
- doskonalą proces wytwarzania danego produktu,
- wytwarzają mniej wybrakowanych produktów,
- lepiej wykorzystują materiały,
- wprowadzają większy stopień specjalizacji, standary-
  zacji i synchronizacji procesu produkcyjnego;

• udoskonalenia technologiczne – zmiany w procesie 
produkcyjnym, marketingu, zaopatrzeniu, itp.;

• ekonomię skali. 

W okresie, gdy rynek staje się dojrzały, przy kurczących 
się marżach może dojść z jednej strony do wojny cenowej, 
a z drugiej strony do porozumień cenowych między kon-
kurentami – obydwie opcje zostaną omówione w dalszej 
części pracy. W następnej fazie rozwoju rynku, jaką jest 
nasycenie, jedną z niewielu opcji na wzrost sprzedaży 
pozostaje przejęcie przedsiębiorstw konkurencyjnych lub 
znaczna modyfikacja wytwarzanego produktu. Faza schył-
kowa oznacza najczęściej wyjście z rynku lub koncentrację 
na wąskiej niszy klientów, którzy nie chcą wybrać nowych 
produktów ze względu na duże koszty przerzucenia. Od-
nosząc się do danych o wpływie decyzji na wynik finan-
sowy przedstawionych na początku pracy, Ruskin-Brown 
proponuje, by korzystać z nich w odpowiedniej kolejności: 
na początku aktywizacja sprzedaży, potem optymalizacja 
udziału w rynku i ceny, a dopiero w następnych fazach cyklu 
życia produktu można się skoncentrować na minimalizacji 
kosztów, jako narzędziu służącym do zwiększania marży 
(Ruskin-Brown 2009).  
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i wolne moce przeznaczamy dopiero na męskie. Łączna 
produkcja wyniesie 120 koszul damskich (1800 min. szycia) 
i 60 koszul męskich (600 min. szycia). Obliczając przychód 
i koszty na podstawie danych z tabeli nr 3 (dodajmy, że po-
zostałe koszty działalności zostały wycenione na 10 500 j.), 
otrzymujemy stratę w wysokości 300 j. Wydaje się, że ta 
działalność nie może przynieść zysku, skoro produkcja bar-
dziej opłacalnego wyrobu przynosi straty, ale gdy zacznie-
my najpierw produkować koszule męskie, a dopiero potem 
wolne moce przeznaczymy na produkcję koszul damskich, 
to okazuje się, że zysk firmy wynosi 300 j. Skąd nagle ta róż-
nica w wyniku finansowym, skoro wszystkie dane wskazy-
wały na przewagę koszul damskich? W klasycznym rachun-
ku kosztów wzięto pod uwagę tylko łączny koszt produkcji, 
a nie obciążenie poszczególnych. Według rachunku kosztów 
proponowanego w tzw. teorii ograniczeń (z której wywo-
dzi się praca Corbetta) powinno się brać pod uwagę moce 
produkcyjne tego ogniwa w łańcuchu produkcyjnym, które 
decyduje o wielkości produkcji (chociaż według teorii ogra-
niczeń powinniśmy tutaj użyć terminu przerób), w omawia-
nym przykładzie jest to maszyna do szycia.   

Ogólny zarzut przedstawiany przez zwolenników ra-
chunku kosztów zmiennych wobec pozostałych sposobów 
kalkulacji, polega na tym, że większość rachunków kosztów 
postuluje obliczanie rentowności poprzez porównanie ceny 
produktu z jego jednostkowym kosztem wytworzenia, na 
który składają się koszty bezpośrednie i przypisana do da-
nego produktu odpowiednia część kosztów pośrednich, 
która wynika ze sposobu kalkulacji. Wymiernym przykła-
dem niech będzie często stosowany sposób rozliczania 
kosztów centrali (spółki matki) danej grupy przedsię-
biorstw. Z reguły koszty jednostki centralnej są rozliczane 
według klucza, jakim są przychody spółek-córek, można 
więc stwierdzić, że jeśli jakaś spółka będzie miała lepszą 
sprzedaż, to niejako „w nagrodę” otrzyma większą część 
kosztów stałych spółki-matki. Zdecydowanie taki sposób 
kalkulacji nie przyczynia się do poznania realnej rentow-
ności poszczególnych podmiotów należących do grupy ka-
pitałowej. 

Dyskryminacja cenowa.
 Stosowanie rabatów

Dyskryminacja cenowa, czyli stosowanie różnych cen 
dla różnych klientów, to jedno z podstawowych rozwiązań 
z zakresu strategii cenowych, które jest bardzo często sto-
sowane przez przedsiębiorstwa. Proces wyodrębniania po-
dobnych do siebie klientów i łączenia ich w grupy nazywa-
ny jest najczęściej segmentacją. Obejmuje on następujące 
etapy (Ruskin-Brown 2009): 

kosztów produkcji danego produktu. Obie strategie ceno-
we łączy problem określenia jednostkowych kosztów pro-
dukcji, co zwłaszcza w obecnych czasach jest utrudnione 
ze względu na coraz większy udział kosztów pośrednich. 
W czasie, gdy większość kosztów produkcji była możliwa do 
bezpośredniego przypisania, strategia „koszt plus” spraw-
dzała się znacznie lepiej. Obecnie system rachunkowości 
zarządczej może wprowadzać decydentów w błąd, z powo-
du działania określonych rozdzielników kosztów pośrednich 
na poszczególne produkty. Wybór zmiennej, według której 
nastąpi rozliczenie kosztów pośrednich, ma więc olbrzymie 
znaczenie dla podejmowania decyzji cenowych i określa-
nia rentowności produktu. Kluczowy staje się system ra-
chunkowości zarządczej i przyjęty przez firmę rachunek 
kosztów: kosztów pełnych, zmiennych, ABC (activity based 
costing), TD ABC (time driven activity based costing), itp. 
Do jakich błędnych decyzji może prowadzić rachunek kosz-
tów doskonale przedstawił w swojej pracy Thomas Corbett. 
W książce pt. Finanse do góry nogami. Zdroworozsądkowa 
rewolucja w rachunkowości zobrazowana została sytuacja 
prostej działalności w branży odzieżowej. Firma zajmuje się 
szyciem dwóch rodzajów koszul: damskich i męskich, ceny 
oraz koszty produkcji przedstawione są w tabeli 3. 

Tabela 3. Ocena opłacalności produktu
Koszule Damskie Męskie

popyt tygodniowy (w szt.) 120 120

cena sprzedaży (j.p) 105 100

koszt surowca (j.p.) 45 50

czas krojenia (min) 2 10

czas zszywania (min) 15 10

sumaryczny czas obróbki (min) 17 20

Źródło: Corbett T., (2007) Finanse do góry nogami. Zdrowo-
rozsądkowa rewolucja w rachunkowości, Warszawa: Wydawnic-
two MINT Books, s. 22.

Już pobieżna analiza wskazuje, że wszystkie przewa-
gi są po stronie koszul damskich – są droższe, zużywa się 
na nie mniej surowca oraz krótszy jest czas ich produkcji. 
Zatem zapewne każdy decydent stojąc przed wyborem 
produktu (np. w sytuacji, gdy nie ma odpowiednich mocy 
produkcyjnych by zaspokoić popyt na oba rodzaje koszul) 
zdecydowanie wskazałby na maksymalne nastawienie się 
na produkcję koszul damskich. 

Przy założeniu, że dysponujemy tygodniową pracą ma-
szyn (jedna do krojenia, druga do zszywania) przez 2400 
minut (5 dni * 8 godzin) (wszystkie dane pochodzą z pracy 
Corbetta 2007). Niemożliwe jest więc wyprodukowanie 
obu rodzajów koszul, gdyż produkcja 240 szt. zajęłaby 3000 
minut szycia. Decydujemy się na produkcję koszul damskich 
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bywane przez siebie jednostki produktu. Firma wyod-
rębnia segmenty o określonych cechach i dla każdego 
segmentu ustala cenę optymalną. W tym wypadku 
klienci często nie mogą decydować o tym, do której 
grupy chcą należeć – decyduje o tym firma.

Niezależnie od sposobu różnicowania cen, należy pa-
miętać o podstawowych zasadach przyznawania rabatu. 
Najczęściej zalecanym zachowaniem jest zachowanie przy-
znanego danemu kontrahentowi rabatu w tajemnicy, gdyż 
ustrzeże to daną firmę od żądań równego traktowania ze 
strony pozostałych partnerów biznesowych. Jeśli to moż-
liwe, to należy starać się, by warunki przyznanego rabatu 
były skomplikowane – pozostałym klientom trudno będzie 
się powoływać na dany przypadek, kiedy wskażemy od ilu 
różnych czynników zależała obniżka ceny. Dobrze jest rów-
nież udzielać danych rabatów na określony, krótki czas, tak 
by odbiorcy naszych produktów nie sądzili, że rabaty są na 
stałe wpisane w strukturę oferty.

Wśród rabatów często występujących na polskich ryn-
kach można wymienić rabat schodkowo-jednolity. W od-
różnieniu od prostego rabatu, który wprowadza obniżki po 
przekroczeniu pewnego wolumenu zakupów (za pierwsze 
jednostki cena bez rabatu), rabat schodkowo-jednolity obo-
wiązuje na wszystkie zakupione jednostki. Dla przykładu: 
jeśli firma oferuje rabat 10% po przekroczeniu wielkości 
zakupu 100 szt. (cena bez rabatu 100 zł), to kupując np. 
150 szt. za wszystkie jednostki zapłacimy 90 zł/szt. Taka 
forma rabatu powoduje tzw. obszary nieefektywne, któ-
re wskazują, że czasem (oczywiście przy wielkościach za-
kupu, które są granicami danych obniżek cen) nie opłaca 
się dokonywać mniejszego zakupu – dokupienie paru sztuk 
spowoduje przekroczenie wymaganego limitu i za łączne, 
większe zakupy zapłacimy mniej niż przy zmniejszonej ilo-
ści. Taka forma rabatu zachęca do większych zakupów, ale 
niektórzy klienci mogą nie dysponować dużymi ilościami 
wolnej gotówki i nie będą zachęceni do przekroczenia ilości 
zamówienia o daną wielkość. W takim wypadku można za-
stosować rabat skumulowany, czyli określić czas, w którym 
będzie on obowiązywał i wszystkie zakupy klientów w tym 
czasie będą kumulowane a przekroczenie progu rabatowe-
go będzie traktowane tak samo, jakby zakup był dokonany 
jednorazowo. W ten sposób „kupujemy” lojalność klienta 
nie zmuszając go do dużych, jednorazowych zakupów. 

Inną metodą zachęcenia konsumentów do większych 
zakupów są rabaty wartościowe, które różnią się od po-
przednich jedynie tym, że obowiązują w stosunku do zaku-
pu wszystkich produktów z oferty danego przedsiębiorstwa. 
Kupując zestaw rożnych produktów, klient jest przekonany 
o swoim racjonalnym wyborze, tymczasem znaczna część 

• podział rynku na mniejsze, bardziej jednorodne grupy 
klientów na podstawie ich potrzeb;

• wyodrębnienie spośród nich grup, które prawdopo-
dobnie:

- mają potrzeby jak dotąd niewłaściwie zaspokajane,
- mają potrzeby, które firma może zaspokoić lepiej  
  niż inni,
- są dostatecznie wielkie, by ich obsługa była dla fir-
  my zyskowna;

• nawiązanie skutecznej komunikacji z poszczególnymi 
grupami i opracowanie dla nich niepowtarzalnych kom-
pozycji marketingowych.

Korzyści z tytułu prowadzenia dyskryminacji cenowej 
są dość oczywiste. Kierując różną ofertę cenową do grup 
klientów, którzy charakteryzują się odmienną elastyczno-
ścią cenową możemy zwiększać przychody, oferując niektó-
rym konsumentom niższe ceny, ale wciąż powyżej kosztu 
krańcowego. Skuteczna polityka rabatowa wymaga jednak-
że odpowiedniego podejścia, przede wszystkim nie moż-
na dopuścić do tzw. arbitrażu cenowego. Jest to sytuacja, 
w której grupa uprzywilejowana pod względem ceny może 
odsprzedawać zakupione produkty grupie, która takich od-
powiednio wysokich rabatów nie dostaje. Rogoda opisuje 
przypadek amerykańskiej firmy telekomunikacyjnej, która 
ustaliła różne ceny połączeń międzymiastowych dla firm 
i osób prywatnych – skutek był taki, że firmy odkupowały 
pakiety i zaczęły je odsprzedawać indywidualnym klientom 
po cenie wyższej od swojego zakupu i jednocześnie niższej 
od ceny operatora dla klientów indywidualnych. Z reguły 
jednak charakter dobra lub usługi, czy też proces sprzedaży 
jest taki, że arbitraż cenowy jest niemożliwy. Przykładem 
są bilety do kina, teatru czy też komunikacji miejskiej – ko-
nieczność posiadania dokumentu uprawniającego do zniżki 
uniemożliwia odsprzedaż biletów ulgowych.    

W praktyce, przedsiębiorstwa mają do dyspozycji trzy 
rodzaje różnicowania cen (Rogoda 2004):

• różnicowanie pierwszego stopnia – każda jednost-
ka produktu jest sprzedawana po innej cenie i każdy 
klient płaci odmienną cenę. Pozwala sprzedać produkt 
każdemu nabywcy po jego indywidualnej cenie mak-
symalnej;

• różnicowanie drugiego stopnia – poszczególne jednost-
ki produktu są sprzedawane po różnych cenach, lecz 
kupujący tę samą ilość płacą identyczną kwotę. Nastę-
puje tu autosegmentacja – klienci sami decydują do 
której taryfy chcą należeć;

• różnicowanie trzeciego stopnia – polega na tym, że 
ustala się odmienne ceny dla poszczególnych nabyw-
ców, lecz każdy klient płaci tyle samo za wszystkie na-
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ność sprzedaży? 2013):
• wykorzystaj strukturę cenową do pokazania Twojej 

przewagi konkurencyjnej – polega to na tym, że klient 
musi wiedzieć za co płaci – jaka wartość kryje się za 
daną ceną. Przy koncentracji na wartości, klient traci 
z pola widzenia daną cenę i ceny konkurencji. Przy-
kładem może być zmiana sposobu podawania wytrzy-
małości opon przez Goodyeara – zamiast szczegółów 
technicznych, klient otrzymuje liczbę możliwych do 
przejechania kilometrów;

• zastosuj wysoką cenę, by zaciekawić klienta – często 
wysoka cena intryguje klienta, ponieważ ciekaw jest 
tego, co takiego robi dana firma, żeby pozwolić sobie 
na takie ceny. Strategię tego typu stosuje m.in. Star-
bucks i Apple;

• rozbij cenę na opłaty składowe by podkreślić korzyści 
– pozwala to na zwrócenie uwagi klienta na niektóre 
elementy oferty, które były wcześniej przez niego po-
mijane – może wpłynąć to na jego odbiór ceny (zrozu-
mie jej wzrost);

• zrównaj ceny, aby skoncentrować uwagę klienta na 
tym, co najważniejsze – w ten sposób klient pomija 
w pewnym momencie aspekt cenowy i zaczyna poszu-
kiwania produktu, który najlepiej odpowiada jego po-
trzebom. Przykłady takiej strategii, to iTunes (wszystkie 
utwory za 0.99$) i Swatch w latach osiemdziesiątych 
(by odwieść klientów od poszukiwania tańszych azja-
tyckich zegarków Swatch postanowił wyrównać więk-
szość swoich cen i zachęcić klientów do poszukiwań 
zegarka, który najlepiej do nich pasuje). 

Jak wskazują niektóre badania, konsumenci różnią się 
orientacją w cenach poszczególnych produktów. Wyniki ba-
dań przeprowadzonych w latach 2004 i 2005 przez Kinoulty 
Research w czterech krajach Europy Środkowo-Wschodniej, 
ukazują, że 38% Polaków twierdzi, że jest w stanie podać 
ceny kupowanych przez nich towarów z dokładnością do 
kilku groszy (Trafić z ceną 2006). Z kolei badania firmy Euro 
RSCG 4D wskazały, że 60% Polaków wyrusza na większe 
zakupy z listą, 64% przyznaje, że do zakupu zachęciła ich 
promocja cenowa, 15% klientów przyciąga powiększona 
gramatura, a 14% gratisy dodawane do towarów (Promo-
cje cenowe przyciągają Polaków 2010). Można więc z tego 
typu danych wyciągnąć wniosek, że decydującym czynni-
kiem zakupowym sa promocje cenowe, ale autorzy rapor-
tu przestrzegają przed przesadnymi ruchami cenowymi, 
ponieważ wśród klientów tworzy się nowy segment, tzw. 
łowców okazji, czyli konsumentów, którzy nie są lojalnymi 
klientami sklepu, tylko przychodzą zakupić dane towary 
w promocji – zwiększająca się liczba takich klientów może 

przedsiębiorców wykorzystuje fakt, że klientów często cha-
rakteryzuje niechęć do wysiłku umysłowego i łączy klika 
produktów w zestaw, który kosztuje więcej niż suma cen 
poszczególnych produktów. 

Ciekawym rozwiązaniem cenowym, które zwiększa 
sprzedaż, jest tzw. cena wieloosobowa. Jest to cena, któ-
ra zależna jest od liczby osób kupujących dane dobro, np. 
bilet na koncert. W przypadku, gdy wiemy, że jedna osoba 
jest bardziej zainteresowana koncertem/festiwalem i chce 
zapłacić powiedzmy 200 zł, a druga osoba, np. mąż/żona/
siostra/kolega ma ustaloną cenę graniczną na poziomie 120 
zł, to żeby obie osoby zakupiły bilet trzeba ustalić cenę na 
poziomie 120 zł i nabywca zyska 80 zł nadwyżki. W przy-
padku ceny wieloosobowej cennik będzie wyglądał tak: 
200 zł dla jednej osoby, 320 zł dla pary. Przykładem takie-
go podejścia może być tegoroczny cennik Seven Festival 
music&more, karnet dla jednej osoby kosztuje 80 zł, a dla 
dwóch 140 zł (Ceny biletów i karnetów 2013).  

Polityka stosowania rabatów niesie ze sobą niestety 
takie niebezpieczeństwo, że pracownicy działu sprzeda-
ży będą chętnie z niej korzystali, byle tylko np. wypełnić 
normy dotyczące wolumenu sprzedaży. W tym wypadku 
stosowanie jednolitej ceny dla wszystkich, eliminuje pro-
blem kontroli nad handlowcami, i nie dyskryminuje żad-
nego odbiorcy. Przykładem nieodpowiedniego zarządzania 
polityką rabatową i działem sprzedaży jest dział elektroni-
ki użytkowej General Electric. Dyrektor tego działu wyznał 
w wywiadzie w 2007 r., iż po przeanalizowaniu kalkulacji 
swoich produktów, okazało się, że handlowcy ustalają we-
dług swojego uznania ceny produktów o łącznej wartości 5 
mld. dolarów (oczywiście w granicach wcześniej ustalonych 
przedziałów). Przekładając te praktyki na sprzedaż całej fir-
my, szacuje się, że za 50 mld. dolarów sprzedaży odpowia-
dała nieliczna grupa ludzi – wg wspomnianego dyrektora 
GE taka sytuacja po stronie kosztów byłaby niemożliwa 
(Monitoruj, co robią z marżą Twoi handlowcy 2013). 

Odbiór strategii cenowej 
przez konsumentów

Powodzenie danej strategii cenowej zależy od tego, jak 
zostanie ona odebrana przez klientów. Niewielkie zmiany 
ceny, odpowiednie usprawiedliwienie podwyżki ceny, czy 
też przemyślnie ukryta podwyżka cen, mogą sprawić, że 
wynik finansowy firmy się poprawi, a klienci nie będą ne-
gatywnie odbierać wprowadzonych zmian cen. W litera-
turze przedmiotu można odnaleźć kilka pożytecznych rad 
odnośnie prowadzenia strategii cenowych, które wbrew 
pozorom mają spowodować, że klient przestanie się na tej 
cenie koncentrować (na podst. Chcesz zwiększyć skutecz-
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ci, którzy kupili już wcześniej dany produkt będą do niego 
wracać, ze względu na to, iż wydaje im się cenniejszy od 
pozostałych. 

Ciekawym aspektem prowadzenia polityki cenowej jest 
uzasadnianie wzrostu cen. Badania wskazują, że podanie 
różnych przyczyn podwyżki cen, powoduje różny stopień 
akceptacji wzrostu ceny. W badaniu wskazano, że diler sa-
mochodowy w związku z dużym popytem na dany model 
i dużymi kolejkami oczekujących, postanawia podwyższyć 
cenę o 200 dolarów. Część badanych otrzymała informa-
cję, że wcześniej diler sprzedawał model o 200$ taniej niż 
zalecana cena producenta, a druga część, że obecna cena 
jest o 200$ wyższa od ceny producenta. 58% badanych 
uznało pierwszy przypadek za uczciwe podniesienie ceny, 
a w drugim przypadku odsetek ten wynosił tylko 19% (So-
kołowska 2005). Wniosek jest taki, że to, jak skonstruujemy 
komunikat dla klientów ma wpływ na ich odbiór podwyżki 
cen i zakupy.

Kolejne aspekty odbioru ceny przez konsumentów, to 
downsizing i stosowanie końcówek cen w postaci 99. Do-
wnsizing polega w skrócie na tym, iż producent zmniejsza 
wagę/litraż itp. produktu przy niezmienionej lub obniżonej 
cenie. Taka operacja może zostać odebrana przez klientów 
w krótkim okresie jako obniżka ceny, gdyż producent robi 
z reguły wszystko, by produkt wizualnie nie uległ zmianie. 
Dobrym przykładem na rynku polskim jest masło, już daw-
no temu większość producentów zmniejszyła gramaturę 
z 250 na 200 gramów przy takich staraniach, aby kostka 
niewiele różniła się wielkościowo od poprzedniej wersji 
(z reguły produkty poddawane downsizingowi nie zmie-
niają szerokości i długości, a grubość). Inne przykłady sto-
sowania downsizingu to: zmniejszenie liczby listków pa-
pieru toaletowego i ręczników papierowych, gofrowanie 
powierzchni papieru toaletowego, wklęsłe dno puszki lub 
słoika, zmiana kształtu butelki, zmiana sposobu ułożenia 
ciastek w opakowaniu (Downsizing – zagranie smartne czy 
niebezpieczne 2011). Konsekwencje downsizingu mogą 
być jednak drastyczne, gdy konsumenci odkryją stosowaną 
praktykę w sytuacji, gdy nasi konkurenci nie poszli w nasze 
ślady. 

W przypadku końcówek cen 99 jest podobnie, jak 
w przypadku downsizingu – chodzi o to, jak jest postrzega-
ny przez danego klienta określony element. Nie zauważamy 
zmniejszenia danego wymiaru produktu, a cena kojarzona 
jest bardziej z elementami, które są przed przecinkiem, i tak 
cena 1,99 wydaje się nam dużo niższa niż 2 zł. Efekt ten zo-
stał zauważony m.in. przez francuskich naukowców podczas 
badania klientów pizzerii. Eksperyment trwał 6 tygodni, 
przez pierwsze 2 tygodnie cena pizz wynosiła 8 euro, przez 
następne 2 tygodnie obniżono cenę jednej z nich do 7.99, 

zrujnować finanse sklepu. O sile współczesnego klienta 
może świadczyć również przypadek strategii firmy Tesco. 
Tesco przegrywając na rynku z dyskontami postanowiło 
skierować do klientów jednego z nich komunikat z dość 
znanym mechanizmem: „jeśli kupisz taniej w sieci ASDA, 
to zwrócimy Ci dwukrotność różnicy”. Taki komunikat, to 
sygnał, że firma nie boi się konkurencji, poza tym klienci 
dość rzadko garną się do tego, by faktycznie porównywać 
ceny. Tym razem akcja się nie powiodła, ponieważ Tesco 
nie doceniło internetu – klienci (wspomagani również przez 
ASDA) zaczęli wymieniać się informacjami, na których pro-
duktach można najwięcej „zarobić” i zgłaszali się do Tesco 
po spore zwroty. Tym, co przesądziło o porażce akcji Te-
sco była możliwość wnioskowania o zwrot przez internet 
– klienci nie musieli się nawet fatygować do sklepu (Nie-
udana promocja Tesco 2011). Strategia Tesco wpisuje się 
w strategię sprzedaży z przeszkodą (ta akurat okazała się 
zbyt mała), ale w niektórych przypadkach może stanowić 
użyteczne narzędzie poprawiania wyniku finansowego. Ro-
bert Frank podaje w swojej pracy kilka przykładów sprze-
daży z przeszkodą, gdzie niższą cenę można uzyskać np. po 
wypełnieniu formularza rabatowego, dostarczeniu kuponu 
rabatowego z gazety albo po prostu po zapytaniu o promo-
cje – dla niektórych klientów te czynności są barierą nie do 
pokonania i wolą zapłacić wyższą cenę (Frank 2007).

Przy ustalaniu strategii cenowej należy pamiętać, że 
klienci mogą być również podejrzliwi w stosunku do ob-
niżek cen. Obniżka może nasuwać przypuszczenia, że ja-
kość produktu uległa pogorszeniu, produkt posiada wady, 
możliwe jest pojawienie się nowego produktu albo, że 
w najbliższym czasie można spodziewać kolejnych obniżek 
i należy wstrzymać się z zakupem (Niemczyk 2000). Ogólnie 
przy ustalaniu strategii cenowej nie wolno pominąć dwóch 
ważnych psychologicznych efektów związanych z cenami 
– efektu perspektywy i efektu posiadania. Pierwszy z nich 
wyraża zachowanie klientów polegające na tym, że mają 
ustalony pewien punkt odniesienia, do którego odwołują 
się w swoich decyzjach, tak więc na decyzję zakupową bę-
dzie miał wpływ fakt, czy klienci postrzegają cenę danego 
produktu jako zysk lub stratę w porównaniu do punktu 
odniesienia. Oczywiście firma może mieć jedynie niewielki 
wpływ na to, jaki będzie ten punkt odniesienia wśród klien-
tów (Sokołowska 2005). Drugi ze wspomnianych efektów 
został zaobserwowany podczas eksperymentów, w trakcie 
których połowie badanych wręczano dany przedmiot (np. 
kubek), a druga połowa miała ten przedmiot odkupić – oka-
zywało się najczęściej, że ceny sprzedaży i kupna były bar-
dzo mocno rozbieżne. Badani bardzo szybko przyzwyczajali 
się do otrzymanego prezentu i wyceniali go zdecydowanie 
wyżej niż kupujący – w praktyce może to oznaczać, że klien-
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dów firmy za poprzedni rok obrotowy. Ustawa o ochronie 
konkurencji i konsumenta wprowadza zakaz porozumień 
„których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograni-
czenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku 
właściwym, polegające w szczególności na ustalaniu, bez-
pośrednio lub pośrednio, cen i innych warunków zakupu 
lub sprzedaży towarów” (Zmowy cenowe między przed-
siębiorcami 2012). Porozumienia cenowe mogą dotyczyć 
sytuacji, kiedy to ceny ustalają bezpośredni konkurenci 
(wertykalne) i zmowy miedzy uczestnikami danego łańcu-
cha dostaw (horyzontalne). Najgłośniejszym jak do tej pory, 
wykrytym przez UOKiK procederem ustalania cen był przy-
padek farb, kiedy okazało się, że kilku producentów farb 
ustalało minimalne ceny odsprzedaży w marketach budow-
lanych (UOKiK nałożył w tym postępowaniu kary od 2 do 
28 mln. zł) (Zmowy cenowe między przedsiębiorcami 2012). 
Niestety postępowania w takich sprawach mogą trwać lata-
mi (sprawa farb toczyła się przez 5 lat) i wymagają zaanga-
żowania dużych środków i kadr, dlatego też wprowadzono 
możliwość uniknięcia kary, jeśli dany uczestnik porozumie-
nia przyzna się do uczestnictwa w nim i dostarczy odpo-
wiednią dokumentację, która pozwoli na udowodnienie 
winy pozostałym uczestnikom zmowy. Program takiego uni-
kania kary w przypadku zgłoszenia się do UOKiK nazwany 
jest leniency (z ang. łagodność, pobłażliwość). Przykładem 
sytuacji, kiedy to inicjator porozumienia sam zgłasza się do 
organu kontrolującego konkurencję na danych rynkach jest 
Kronopol – firma produkująca płyty drewnopodobne. Po-
stępowanie przeciwko tej firmie zostało wszczęte w marcu 
2012 r. – udało się udowodnić spółce, że przez ponad 10 lat 
(2001-2012) ustalała z autoryzowanymi przedstawicielami 
oraz hurtowniami minimalne ceny hurtowe odsprzedaży 
swoich produktów (Zmowy cenowe 2012). Kronopol dzięki 
współpracy z UOKiK zredukował karę o 30% i ostatecznie 
musi zapłacić prawie 14 mln zł (jako inicjator porozumienia 
nie mógł być zwolniony z kary) (Zmowy cenowe 2012). 

Czasem porozumienia cenowe dotyczą zupełnie innej 
skali działania. W roku 2012 UOKiK zdecydował się ukarać 
również przedsiębiorstwa taksówkowe w Grudziądzu, które 
ustalały wspólnie ceny przewozu za kilometr jazdy, opłatę 
początkową i godzinę postoju – w tym wypadku łączna kara 
wyniosła 18 tys. zł (Zmowy cenowe 2012).  

Program leniency jest coraz bardziej powszechny 
wśród przedsiębiorców, w roku 2012 wpłynęło do UOKiK 
15 wniosków w porównaniu do 30, zgłoszonych w poprzed-
nich ośmiu latach łącznie (Zmowy cenowe 2012). 

Na drugim krańcu zachowań wobec strategii cenowych 
konkurenta są wojny cenowe. W przeciwieństwie do zmów 
cenowych, które mają na celu długookresowe utrzymanie 
ceny na poziomie, który gwarantuje osiągnięcie danej 

a przez ostatnie 2 tygodnie wszystkie pizze kosztowały 7.99 
euro. Po zastosowaniu ceny 7.99 okazało się, że sprzedaż 
tej pizzy wzrosła o 15%, czyli zmiana ceny o eurocenta spo-
wodowała znaczne zmiany w konsumpcji (Promocje ceno-
we: magia końcówki 99 2011). Podczas podobnych badań 
w polskich sieciach handlowych odkryto, że zastosowanie 
cen z końcówką 99 może spowodować wzrost elastyczności 
cenowej popytu o blisko 150% (Promocje cenowe... 2011). 

Strategia cenowa
 a zachowanie konkurentów

We wcześniejszej części pracy wspomniano, że spośród 
tych firm, które nie ustalają ceny na podstawie strategii 
„koszt plus”, część kopiuje ceny swoich konkurentów. Jed-
nakże bardziej interesujące z punktu widzenia tematu tego 
opracowania wydają się być porozumienia cenowe i woj-
ny cenowe, dlatego też na nich skupiona zostanie uwaga 
w ostatniej części pracy. Według Grzegorza Karasiewicza, 
intensywność konkurowania zależy m.in. od (Karasiewicz 
1997):

• liczebności dostawców i stopnia podobieństwa między 
nimi – im więcej dostawców, tym więcej konkurencji 
i mniejszy wpływ na ceny;

• różnorodności celów, interesów i zamiarów dostaw-
ców – powoduje to trudności w ustaleniu wspólnych 
reguł gry; 

• charakteru produktu – jeśli postrzegany jest jako jed-
norodny, to wybór oparty jest na cenach; 

• barier wyjścia – jeśli duże, to może powodować po-
zostawanie na rynku firm, które mają straty. Groźba 
wojen cenowych;

• tempa wzrostu rynku – jeśli jest słabe, to producenci 
mogą podejmować działania, by zwiększać sprzedaż 
kosztem konkurentów. Agresywna polityka cenowa;

• kosztów stałych i magazynowania – wysokie koszty sta-
łe często zachęcają do wykorzystywania maksymalnych 
możliwości produkcyjnych, a to z kolei do obniżek ceny, 
by pozbyć się nadwyżek;

• stopnia  przywiązania nabywców do dotychczasowych 
dostawców.

Odpowiednia kombinacja powyższych warunków kon-
kurowania na rynku może zachęcić z jednej strony do tego, 
by bronić marży za pomocą nielegalnych porozumień ce-
nowych, a z drugiej strony, by próbować powiększać swój 
udział rynkowy wywołując wojnę cenową. 

Porozumienia cenowe są oczywiście zakazane przez 
prawo, więc ich stosowanie jest narażone na otrzymanie 
znacznej kary, która może wynieść nawet 10% przycho-
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w 2006 roku. Obniżka cen o ok. 1 zł na paczce zapoczątko-
wana przez jednego z graczy na tym rynku, firmę British 
American Tobacco, wystąpiła wtedy, gdy nastąpił wzrost 
akcyzy o ok. 50 gr na paczce (Wojny cenowe na trudnym 
rynku 2011). Konkurenci nie pozostali w tyle i również obni-
żyli ceny swoich produktów. W konsekwencji, po kilku mie-
siącach wojny cenowej, BAT ogłosił w mediach, że strate-
giczny cel obniżek cen został osiągnięty, co stanowiło sygnał 
do zakończenia wojny. W tej sprawie dziwi najbardziej fakt, 
że firmy, które uczestniczyły w wojnie cenowej na rynku 
polskim, miały już podobne doświadczenia z Kostaryki. 15 
lat wcześniej Philip Morris zaatakował jako pierwszy BAT 
na rynku w Kostaryce, obniżając ceny swoich produktów 
o 40% w ciągu jednego dnia. Celowo wybrana została na tę 
promocję sobota, gdyż liczono, że nikt nie wykona żadne-
go ruchu bez konsultacji z centralą firmy BAT w Londynie. 
Manager BAT na Kostarykę zdecydował się jednak zmobi-
lizować cały swój dział sprzedaży i bez konsultacji podjął 
decyzję o obniżce cen o 50% - wojna trwała prawie 2 lata 
i spowodowała spadki zysku firmy Philip Morris o przeszło 
8 mln, a BAT o niemal 20 mln dolarów (Wojny cenowe na 
trudnym rynku 2011). 

Podsumowanie 

Wymienione powyżej elementy strategii cenowych 
potwierdzają, że w ramach ustalania ceny jest sporo ele-
mentów do uzgodnienia i mogą one stanowić o przewadze 
konkurencyjnej. Temat jest tym bardziej interesujący, że 
firmy w Polsce często jednak skupiają swoją uwagę na mi-
nimalizacji kosztów, i nie posiadają odpowiedniej wiedzy na 
temat prowadzenia polityki cenowej. Tematem przyszłych 
badań mogą być zarówno strategie cenowe poszczegól-
nych branż (np. czy istnieje przenikanie pewnych rozwiązań 
między danymi branżami), zmowy i wojny cenowe (z naci-
skiem na skutki ekonomiczne tych rozwiązań) oraz przede 
wszystkim sposoby kalkulacji ceny przez przedsiębiorstwa. 
Wyniki badań cytowane w tej pracy wskazują, że istnieje 
olbrzymi obszar optymalizacji tego procesu biznesowego. 
Zmiana metody ustalania ceny ze strategii „koszt plus” na 
te, oparte na badaniach marketingowych może przynieść 
pozytywne rezultaty odnośnie wyniku finansowego. 

 

stopy zwrotu, wojny cenowe mają na celu powiększenie 
lub utrzymanie swojego udziału w rynku za pomocą ob-
niżki cen. Zaczynający daną wojnę cenową liczy na to, że 
obniżka ceny spowoduje znaczny wzrost sprzedaży, który 
zrekompensuje zmniejszenie marży i uda się w ten sposób 
zwiększyć zyski firmy. Stałoby się tak w przypadku, gdyby 
konkurenci nie zareagowali w ten sam sposób, czyli obni-
żaniem ceny. W ten sposób dochodzi do klasycznej sytu-
acji dylematu więźnia, znanej z teorii gier, gdzie wszystkim 
uczestnikom opłaca się dane zachowanie (w tym przypadku 
utrzymywanie wyższej ceny), ale istnieje pokusa zwiększe-
nia zysku poprzez wybór innej decyzji (obniżka ceny) i jeśli 
wszyscy (lub większość) gracze wybiorą tę opcję, to znajdą 
się w gorszym położeniu w porównaniu do wyjściowej sy-
tuacji. 

W badaniach polskiego rynku, przeprowadzonych przez 
firmę Simon-Kucher & Partners w 2011 roku, niemal po-
łowa polskich przedsiębiorców stwierdziła, że uczestniczy 
w wojnie cenowej i w większości wojnę tę rozpoczął konku-
rent – w badaniach przeprowadzonych dwa lata wcześniej, 
ten odsetek był mniejszy o ponad połowę (Błaszczak 2011). 
Jako częsty powód rozpoczynania wojny cenowej, badani 
podają, że klienci dzięki nowym narzędziom (takim jak po-
równywarki cenowe) są coraz bardziej świadomi różnic ce-
nowych i wymuszają dostosowywanie oferty do najtańszej 
na rynku. Zdaniem niektórych producentów, wojny cenowe 
są okazją dla klientów tylko w krótkim okresie, w długim 
odczują pogorszenie oferty, ponieważ firm nie będzie stać 
na innowacyjność i inwestycje. Jednym z przykładów ryn-
ków, gdzie trwa zaciekła wojna cenowa jest polski rynek 
ochrony. Rynek ten jest wart ok. 5 mld zł i znajduje się na 
nim ok. 3,5 tys. spółek – te mniejsze z nich, żeby utrzymać 
się na rynku zaniżają swoje oferty w przetargach publicz-
nych, gdzie jedynym kryterium jest cena (Błaszczak 2011). 
Żeby osiągnąć zysk w tak trudnych warunkach, firmy za-
trudniają swoich pracowników na tzw. umowach śmiecio-
wych lub nawet na czarno. Podobna sytuacja kształtowała 
się na rynku usług budowlanych i to właśnie wojna ceno-
wa, zdaniem wielu ekspertów, doprowadziła do obecnej fali 
bankructw w tej branży. Podobnie, jak w przypadku branży 
ochroniarskiej, w budownictwie w wielu przetargach to 
właśnie cena jest głównym kryterium w przetargu. Firmy 
startując w tychże przetargach zaniżają ceny (często poni-
żej kosztów), by zdobyć dany kontrakt i liczą na późniejsze 
aneksy do umów, które pozwolą im na podwyższenie cen 
– w sytuacji, gdy przy budowach stadionów na Euro 2012 
i autostrad takiej opcji nie było, skończyło się to wieloma 
upadłościami (Upadłość dużych firm... 2012).

Dobrym przykładem na to, jak niebezpiecznym narzę-
dziem może stać się wojna cenowa, jest rynek papierosów 
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Wykorzystanie kapitału intelektualnego
w działalności innowacyjnej organizacji

Usage of the Intelectual Capital
 in the Innovation Actions of an Organization

Changes that occur in the environment of  modern organiza-
tions are forcing them to search for new solutions in the field of 
management and business. A very important factor for the survi-
val of the organization and its development are innovative pro-
cesses. Especially now, when many institutions and economies 
are suffering from the crisis, it is essential to increase innovation. 
The intellectual capital helps in that processes. It identifies the 
develiopment potential of the organization, determines its value 
and has an impact on its position in the market.

Zmiany, które zachodzą w otoczeniu współczesnych organi-
zacji zmuszają je do poszukiwania nowych rozwiązań w dziedzinie 
zarządzania i prowadzenia  działalności. Bardzo ważnym czynni-
kiem warunkującym przetrwanie organizacji oraz jej rozwój są 
procesy innowacyjne. Zwłaszcza teraz, kiedy następuje gwałtowna 
rewolucja informacyjna, a wiele podmiotów i gospodarek boryka 
się z kryzysem, istotny jest wzrost innowacyjności. Pomóc w tym 
może kapitał intelektualny, który identyfikuje potencjał rozwojo-
wy organizacji, decyduje o jej wartości i ma wpływ na jej pozycję 
na rynku. S
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Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie związ-
ku pomiędzy kapitałem intelektualnym, a jego wpływem 
na prowadzenie działalności innowacyjnej przez organiza-
cję. W pierwszej części określono uwarunkowania mające 
wpływ na działalność innowacyjną organizacji oraz ich po-
dział. Druga część to przedstawienie i określenie pojęcia 
kapitału intelektualnego oraz jego składowych. Ostatnia 
część poświęcona została znaczeniu kapitału intelektualne-
go w procesie innowacji. Z zaprezentowanych treści wyni-
ka, iż organizacja chcąc sprostać wymaganiom dyktowanym 
przez współczesny rynek, musi stale inwestować w swój 
rozwój i tworzyć nowe rozwiązania, czy to w sferze pro-
cesów, czy produktów. Chcąc osiągnąć wyżej wymienione 
szczególną uwagę powinna poświęcić posiadanemu przez 
siebie kapitałowi intelektualnemu oraz jego składnikom. 
W artykule wykorzystano opracowania zwarte, strony in-
ternetowe, artykuły, raporty oraz dane statystyczne.

Uwarunkowania działalności
 innowacyjnej organizacji

W literaturze najczęściej występuje podział uwarunko-
wań działalności innowacyjnej organizacji na uwarunkowa-
nia zewnętrzne (wynikające zarówno z mikro i makrooto-
czenia) oraz uwarunkowania wewnętrzne mające wpływ 
na działalność innowacyjną organizacji. Uwarunkowania te 
mogą mieć charakter ekonomiczny, organizacyjny, pscholo-

giczny, czy prawny. Do uwarunkowań zewnętrznych pocho-
dzących z mikrootoczenia można zaliczyć:

• konkurentów – ich poziom innowacyjności;
• współpracę z podmiotami ze sfery nauki, badań i roz-

woju;
• klientów – ich oczekiwania i potrzeby;
• regionalny poziom rozwoju innowacyjnego (m.in. ist-

nienie odpowiedniego klimatu do tworzenia innowacji);
• udział organizacji w tworzeniu klastrów, inkubatorów 

przedsiębiorczości, czy parków naukowo-technologicznych.

Wśród uwarunkowań zewnętrznych w skali makrootoczenia 
wymienia się m.in.:

• postęp naukowo-technologiczny;
• uwarunkowania ekonomiczne, związane m.in. z po-

ziomem rozwoju gospodarczego, czy finansowaniem 
działalności innowacyjnej;

• politykę proinnowacyjną państwa;
• uwarunkowania prawne;
• uwarunkowania międzynarodowe związane z mobil-

nością zasobów ludzkich, czy przepływem najnowo-
cześniejszych technologii.

Według danych zawartych w unijnym raporcie innowa-
cyjności z roku 2011 (Innowacje w UE… 2013) większość 
krajów przeznaczyło na badania i rozwój ok. 2% PKB. Polska 
znalazła się poniżej średniej z wielkością 0,53% PKB. Najle-
piej w zestawieniu wypadła Dania z wydatkami rzędu 6% 
PKB, następnie Niemcy, Finlandia i Szwecja z ok. 3% PKB. 
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Wydatki polskich przedsiębiorstw na innowacje w latach 
2008 – 2011 przestawia tabela 1.

Tabela 1. Nakłady poniesione na działalność innowacyjną przez 
przedsiębiorstwa usługowe i przemysłowe w latach 2008 - 2011

Lata 2008 2009 2010 2011

nakłady 
na działalność
 innowacyjną

35 348 822 30 912 132 34 548 060 31 800 194

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego 
Urzędu Statystycznego.

Uwarunkowania o charakterze wewnętrznym działal-
ności innowacyjnej obejmują:

• strategię innowacji oraz tworzenie kultury innowa-
cyjnej w organizacji;

• wysokość wewnętrznych nakładów na innowacje;
• systemy informacyjne wspomagające innowacje 

oraz bazy danych;
• kapitał ludzki organizacji oraz jego wykorzystanie;
• kapitał relacyjny organizacji;
• zaplecze organizacji w sferze B+R, np. laboratoria 

i ich wyposażenie;
• strukturę organizacyjną, z nastawieniem na struk-

turę elastyczną, która umożliwia szybsze dostoso-
wywanie się do zmian zachodzących w otoczeniu.

Wpływ uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych 
na działalność innowacyjną organizacji oraz relacje między 
nimi przedstawia tabela 2.

Organizacje dla eliminowania ograniczeń oraz wspar-
cia swojej działalności innowacyjnej powinny analizować, 
w jakim stopniu poszczególne uwarunkowania wpływają 
na tę sferę, a także czy jest to wpływ pozytywny, czy być 
może negatywny. Dzięki kształtowaniu prawidłowych relacji 
między wszystkimi uwarunkowaniami, organizacja zapew-
nia sobie ich synergiczne oddziaływanie na  innowacyjne. 

Według Andrzeja Pomykalskiego współczesne zarzą-
dzanie innowacjami charakteryzuje się (Pomykalski 2001: 
85): 

• orientacją rynkową uwzględniającą oczekiwania klienta 
oraz konkurencję;

• rozwiniętymi relacjami występującymi pomiędzy na-
uką, innowacjami a gospodarką (wymieniona triada 
jest systemem dynamicznym-interakcyjnym);

• wysoką innowacyjnością organizacji zarówno przed-
siębiorstwa, regionu, jak i państwa; jest to system 
dynamiczny uwzględniający w swoim działaniu ela-
styczność, adaptacyjność, efektywność i szybkość; 
przedsiębiorstwo, tak jak region i państwo, powinno 
być wrażliwe na innowacje i skłonne do wprowadzania 

zmian traktowanych jako szanse;
• ujmowaniem procesu innowacji jako złożonego mecha-

nizmu społecznego, ekonomicznego i technologiczne-
go, którego rezultatem są określone rodzaje innowacji;

• rozwiniętymi powiązaniami układu podmiotowego 
(przedsiębiorstwo, region, państwo, nauka, zagranica) 
z układem przedmiotowym (otoczenie, informacje, de-
cyzje, procesy, strategie);

• kreowaniem modelu sieci uwzględniającej trzy wza-
jemnie powiązane elementy: podmioty, działania i za-
soby; ich wzajemne relacje wspomagane technologią 
informacyjną powinny stymulować rozwój innowacji;

• tworzeniem systemu informacji na potrzeby udziału 
organizacji we wszystkich etapach procesu innowacji;

• kreowaniem w organizacjach czynników stymulujących 
wdrażanie innowacji, takich jak informacja i wiedza, 
których przejawem rozwoju jest powstawanie nowych 
pomysłów oraz efektywne ich wykorzystanie w inno-
wacjach produktowych, procesowych i usługowych.

Wszelkie zmiany w zarządzaniu innowacjami podykto-
wane są tym, że współczesne organizacje chcąc osiągnąć 
sukces nie mogą opierać swojej działalności tylko na trady-
cyjnie rozumianych zasobach. Przede wszystkim powinny 
skoncentrować swoją uwagę na czynnikach niematerial-
nych, takich jak kapitał ludzki, relacyjny oraz strukturalny. 
Ponadto organizacje powinny dążyć do tworzenia struktur, 
które będą miały charakter sieciowy, a tym samym będą 
bardziej elastyczne. Swoją konkurencyjność powinny two-
rzyć zwiększając zdolność do przyswajania wiedzy oraz 
wchłaniania nowoczesnych technologii.

Pojęcie i elementy 
kapitału intelektualnego

Po raz pierwszy pojęcie kapitału intelektualnego zosta-
ło użyte przez Johna Kennetha Galbraitha w 1969 r., który 
określał go jako pewien proces i stopień realizacji działań 
intelektualnych w organizacji. Często w różnych opracowa-
niach stosuje się też definicję przyjętą przez OECD, która 
definiuje kapitał intelektualny jako wartość ekonomiczną 
dwóch kategorii aktywów niematerialnych organizacji: kapi-
tału strukturalnego i ludzkiego. Kapitał intelektualny może 
też być określany jako „wiedza, własności intelektualne, 
które mogą być wykorzystywane do tworzenia wartości 
przedsiębiorstwa. Tworzy on razem z kapitałem finanso-
wym wartość rynkową przedsiębiorstwa” (Bukh, Larsen, 
Mouritsen 2001: 87). „Pozyskiwanie wiedzy, jej przetwa-
rzanie i adaptowanie na potrzeby przedsiębiorstwa jest 
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Tabela 2. Wpływ uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych oraz relacji między nimi na działalność innowacyjną organizacji

Źródło: Dolińska M., (2010) Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 58.

Uwarunkowania zewnętrzne Uwarunkowania wewnętrzne 
w stosunku do przedsiębiorstwa

w makroskali w mikroskali zasoby wiedzy i kompetencji personelu 
wykorzystywane na potrzeby innowacji

ekonomiczne, realizacja polityki innowacyjnej UE, 
kraju; wsparcie finansowe innowacji, nauki, badań 

i rozwoju; poziom rozwoju gospodarczego kraju
potrzeby, oczekiwania, preferencje klientów zaplecze B+R, specjaliści w tej dziedzinie

społeczno-kulturowe innowacyjność konkurentów system informacyjny i bazy wiedzy 
na potrzeby innowacji

rozwój techniki/technologii krótsze cykle życia produktów, produkty 
o wyższej wartości wiedzy

struktury organizacyjne sprzyjające 
innowacjom

prawne, w tym dotyczące podatków, 
restrukturyzacji sfery B+R, ochrony środowiska

współpraca z dostawcami wiedzy, techniki, 
innowacji, kapitału innowacji wykorzystanie technologii informatycznej

wymiana międzynarodowa osiągnięć
 naukowo-technicznych, mobilność kadry

kształtowanie środowiska innowacyjnego: 
rozwój klastrów, parków naukowo-

technologicznych, instytucji pośredniczących 
w transferze, finansowaniu innowacji

badania marketingowe, analizy rynku 
na potrzeby innowacji

konkurencyjność na rynkach 
międzynarodowych, rynku globalnym 

aktywizacja kapitału społecznego
 w obszarze innowacji

opracowanie strategii innowacji

rozwój gospodarki opartej na wiedzy
kształtowanie kultury innowacyjnej

wewnętrzne źródła finansowania innowacji

Relacje pomiędzy uwarunkowaniami makro i mikrootoczenia oraz wewnętrznymi

rozwój sektora usług, w tym w obszarze badań i rozwoju

polityka innowacyjna UE

procesy innowacji przekraczające granice kraju

finansowanie innowacji z wykorzystaniem funduszy UE

wzrost tempa rozwoju nauki i techniki

kształtowanie relacji z partnerami/klientami w procesie innowacji, w obszarze B+R, podczas finansowania innowacji

współpraca z firmami w ramach klastrów, z parkami naukowo-technologicznymi, z władzami lokalnymi, regionalnymi

Relacje między uwarunkowaniami otoczenia oraz wewnętrznymi w stosunku do przedsiębiorstwa

realizacja polityki innowacyjnej regionu, kraju, UE

procesy innowacji realizowane w obrębie sieci funkcjonujących w regionie, kraju, w skali międzynarodowej

komunikacja w procesach innowacji realizowana z wykorzystaniem technik teleinformatycznych

Efekty synergiczne kształtowania relacji opierających się na spójności czynników w skali makrootoczenia, 
mikrootoczenia i wewnętrznych, które aktywizują działalność innowacyjną przedsiębiorstw

rosnące tempo rozwoju i wykorzystania innowacji w praktyce

wzrost innowacyjności przedsiębiorstw

wzrost efektywności przepływu, wykorzystania i wartości wiedzy w procesach innowacji
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lacji zachodzących pomiędzy nimi w trakcie współpracy.  
W organizacjach posiadających kompetencje innowacyjne 
rozwijana jest wiedza, której wartość reprezentują marki. 
Tworzone są bazy danych i wiedzy, kompleksowo wykorzy-
stywane jest oprogramowanie, doskonalone są procesy 
zorientowane na klientów i struktury organizacyjne, a tak-
że nowe produkty, wizerunek innowacyjnej organizacji, jej 
kompetencje i umiejętności uczenia się” (Dolińska 2010: 
106).

Druga składowa kapitału intelektualnego to kapitał 
strukturalny, nazywany też organizacyjnym. Jest to wspar-
cie dla kapitału ludzkiego obejmujące: strukturę organi-
zacyjną zarządzania, sprzęt komputerowy, bazy danych, 
oprogramowanie komputerowe, know-how, kulturę orga-
nizacyjną i innowacyjną, systemy informacyjne, znaki han-
dlowe, czy procesy zarządzania. Kapitał ten tworzą także 
opracowane, wprowadzone i rozpowszechnione innowacje 
oraz wszelka dokumentacja związana z tą sferą.

Ostatnim składnikiem kapitału intelektualnego jest ka-
pitał relacyjny, nazywany też kapitałem klienta. Powstaje 
on w wyniku kształtowania właściwych relacji pomiędzy 
organizacją a klientami i innymi podmiotami współpracu-
jącymi (uczelnie, przedstawiciele samorządu, instytucje 
B+R, instytucje naukowo-badawcze, stowarzyszenia go-
spodarcze, itp.). Właściwe relacje powinny być oparte na 
zaufaniu klientów, ich satysfakcji z oferowanych produk-
tów, lojalności w stosunku do organizacji. Ważne jest także 
zdobywanie wiedzy na temat oferty i strategii konkurencji, 
a także informacji dotyczących dostawców i partnerów, 
z którymi organizacja współpracuje. Kapitał relacyjny to 
także znajomość uwarunkowań zewnętrznych dotyczących 
sytuacji politycznej danego kraju, przepisów prawa, czyn-
ników społeczno-kulturowych, czy ekonomicznych. Dzięki 
posiadanym informacjom, a także właściwym relacjom 
z klientami i partnerami możliwe jest skuteczne zarządza-
nie organizacją. 

Działalność innowacyjna organizacji
 a kapitał intelektualny

Efektywne wykorzystanie potencjału innowacyjnego 
organizacji w dużym stopniu uzależnione jest od kapitału 
intelektualnego. Kapitał intelektualny pozwala na identyfi-
kację czynników, dzięki którym organizacja może skutecz-
nie zarządzać innowacjami. „Aktualnie przedsiębiorstwa 
posiadają konkurencyjną pozycję na rynku, jeżeli potrafią 
efektywnie inwestować w aktywa wiedzy, tj. kapitał inte-
lektualny. Ich strategie rozwoju powinny efektywnie kon-
centrować się na wydobywaniu wartości posiadanej przez 
nie wiedzy oraz na jej rozwijaniu poprzez inwestowanie 

zajęciem trudnym. Sukces w tym zakresie zależy od współ-
istnienia dwóch rodzajów wiedzy: wiedzy indywidualnej 
pracowników oraz wiedzy całej organizacji, rozumianej jako 
system pewnych wartości i zasad postępowania. Suma tych 
dwóch rodzajów wiedzy określana jest jako kapitał intelek-
tualny organizacji” (Błaszczuk 2004: 53).

W przeciwieństwie do zasobów tradycyjnych, których 
wartość spada wraz z ich wykorzystywaniem dla celów 
organizacji, wartość kapitału intelektualnego rośnie wraz 
z jego wykorzystywaniem przez organizację. W obecnych 
czasach organizacje coraz bardziej konkurują między sobą 
za pomocą innowacji, które powstają dzięki kompeten-
cjom zatrudnionych pracowników, ich wiedzy, doświad-
czeniu, kulturze organizacyjnej, relacjom z klientami oraz 
wizerunkowi firmy. Oznacza to, że kapitał intelektualny ma 
ogromne znaczenie w prowadzeniu i rozwijaniu działalności 
innowacyjnej każdego podmiotu. Dla potrzeb tego artykułu 
przyjęto klasyfikację kapitału intelektualnego zapropono-
waną przez Paula Hegedahla, który kapitał intelektualny po-
dzielił na: kapitał ludzki, strukturalny i relacyjny. Prezentuje 
ją rysunek 1.

Rysunek 1. Struktura kapitału intelektualnego

Źródło: opracowanie własne.

Pierwsza kategoria kapitału intelektualnego – kapi-
tał ludzki – stanowi ogół wiedzy, zasobów intelektual-
nych, zdolności, umiejętności oraz kompetencji tkwiących 
w pracownikach. Oprócz wyżej wymienionych elementów, 
w skład kapitału ludzkiego wchodzą także zdrowie, moty-
wacje, wartości, wykształcenie zawodowe, predyspozycje 
zawodowe, kreatywność, doświadczenie i innowacyjność 
członków organizacji. Wszystkie te elementy są wykorzy-
stywane i kształtowane w relacjach między zatrudnionymi.

„Główną rolę w tworzeniu kapitału intelektualne-
go przypisuje się zatrudnionym w organizacji pracowni-
kom, którzy decydują o rozwoju i efektywnym wykorzy-
staniu jego składowych w jej działalności. Kapitał ludzki 
obejmuje wszystkie zasoby wiedzy (cichej i jawnej) po-
siadanej przez personel organizacji. Uwzględnia on całą 
wiedzę i umiejętności pracowników będące efektem re-

kapitał intelektualny

kapitał 
ludzki

kapitał 
strukturalny

kapitał 
relacyjny
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kategorii 78% podmiotów podjęło w badanym okresie in-
westycje w kapitał ludzki. Przedsiębiorstwa, które uznane 
zostały za silnie rozwijające się były równocześnie przed-
siębiorstwami najbardziej innowacyjnymi – w badanym 
okresie wprowadziły na rynek nowe dobra, usługi bądź 
ulepszyły metody produkcji.

Oprócz niewątpliwie niezbędnych dla działalności in-
nowacyjnej inwestycji w rozwój pracowników, równie istot-
ne jest pokonywanie barier w dzieleniu się wiedzą przez 
uczestników organizacji. Powody, dla których pracownicy 
nie dzielą się wiedzą prezentuje tabela 4.

Tabela 4. Dlaczego nie dzielę się wiedzą

Dlaczego nie dzielę się wiedzą

nie mam czasu; moi przełożeni nie interesują się tym, co wiem,
 szczególnie jeśli sami się na tym dobrze nie znają

jestem młodym pracownikiem, moi współpracownicy nie szanują 
zbytnio mojej wiedzy, myślą sobie “młody niewiele wie”. Boję się 

także, że moja wiedza może okazać się nieprzydatna. 
Wielu pracowników myśli tak: “jeśli oni nie dzielą się wiedzą, 

to dlaczego ja mam to robić”?

lubię mieć przewagę nad innymi, co wynika z pełnionej 
przeze mnie funkcji

nie dzielę się swoją wiedzą, ponieważ sam musiałem zapłacić za 
swoją edukację. Uważam, że wiedza kosztuje i zdobytą w ten sposób 

wiedzą tak łatwo się nie dzieli

obawiam się, że ktoś wykorzysta moją wiedzę jako swoją dla 
własnych korzyści. Nie ufam innym. Gdybym zaczęła się dzielić 

wiedzą inni mogliby pomyśleć, że się “wymądrzam”

uważam, że innym osobom moja wiedza nie jest potrzebna i nie ma 
sensu zawracać im głowy zbędnymi dla nich tematami. Czasami też 
chcę sam zabłysnąć posiadaną wiedzą przed zespołem lub przełożo-

nymi i dlatego pozostawiam ją przez jakiś czas tylko dla siebie

chcę otrzymać wyższą płacę. Chcę być wyróżniony przez kierownika, 
ponieważ w naszej firmie nie nagradza się pracy zespołowej

nie chcę dzielić się wiedzą, ponieważ mam problemy w nawiązy-
waniu kontaktów. Uważam, że nie potrafię innym przekazać swojej 

wiedzy, ponieważ inni pracownicy mogą mnie źle zrozumieć, 
co może przyczynić się do powstania wielu pomyłek

wiedza stanowi mój kapitał, który daje mi przewagę w firmie. 
Obawiam się, że jeśli przekażę wiedzę swoim współpracownikom, 

stanę się mniej potrzebny, czyli nie będę już niezastąpiony

Źródło: Fazlagić J., (2013) Zarządzanie skoncentrowane na 
wiedzy, „Personel Plus”, nr 2, s. 20.

w kapitał ludzki i tworzeniu bazy intelektualnej dla inno-
wacji, które są podstawą kreowania wartości organizacji 
w przyszłości” (Dudycz 2005:  240). Działalność innowacyj-
na organizacji jest więc przede wszystkim zależna od po-
mnażania kapitału intelektualnego, czyli m.in. od pomnaża-
nia umiejętności i kompetencji pracowników, ich motywacji 
oraz współpracy między nimi i chęci dzielenia się wiedzą. 
Dlatego dla efektywnego funkcjonowania organizacji nie-
zbędne jest podejmowanie inwestycji w obszarze kapitału 
ludzkiego.

Jak wynika z badań Bilans Kapitału Ludzkiego prze-
prowadzonych w 2010 roku przez Polską Agencję Roz-
woju Przedsiębiorczości we współpracy z Uniwersy-
tetem Jagiellońskim, prawie połowa przebadanych 
pracodawców w ogóle nie szkoli pracowników (Dawid-
Sawicka 2011). Najwięcej na doskonalenie pracowni-
ków wydają przedsiębiorstwa najmniejsze i najwięk-
sze (zatrudniające do 9 pracowników i powyżej 1000 
osób). Najmniejsze wydatki w tym obszarze ponoszą 
podmioty średniej wielkości. Średnie roczne wydat-
ki na pracownika ponoszone przez przedsiębiorstwa  
z poszczególnych branż prezentuje tabela 3.

Tabela 3. Średnie roczne wydatki na pracownika poniesione 
przez przedsiębiorców z podziałem na branże

Branża Średnie roczne wydatki 
na pracownika

informacja i komunikacja 540 zł

działalność finansowa 344 zł

działalność ubezpieczeniowa 344 zł

przetwórstwo przemysłowe 344 zł

działalność profesjonalna, 
naukowa i techniczna 340 zł

edukacja 79 zł

kultura, rozrywka i rekreacja 54 zł

Źródło: opracowanie własne na podstawie Dawid-Sawicka 
M., (2011) Połowa firm w Polsce nie szkoli pracowników, więc sła-
bo się rozwija, „Personel Plus”, nr 7.

Jak wynika z przedstawionych danych największe śred-
nie roczne wydatki na pracownika ponieśli pracodawcy 
z branży informacji oraz komunikacji, najniższe zaś z branży 
kultury, rozrywki i rekreacji. Z przeprowadzonego Bilansu 
Kapitału Ludzkiego wynika również, że przedsiębiorstwa, 
które zostały określone jako silnie rozwijające się częściej 
podejmują działania szkoleniowe wobec pracowników. 
Wśród przebadanych przedsiębiorstw zaliczonych do tej 
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Oprócz wymienionych składników kapitału intelektu-
alnego, równie duże znaczenie dla innowacji w organizacji 
ma także jego trzeci element - kapitał relacyjny. Ważne jest 
tutaj utrzymywanie stałych relacji pomiędzy uczestnikami 
organizacji, a uczestnikami rynku: zarówno dostawcami, 
klientami oraz wszelkimi podmiotami współpracującymi 
w zakresie wsparcia finansowego i dostarczania niezbęd-
nych dóbr i usług dla procesu innowacji. Pomiędzy pra-
cownikami organizacji, a uczestnikami rynku dochodzi do 
wymiany wiedzy, informacji czy doświadczeń, co skutkuje 
tworzeniem kultury innowacyjnej, klimatu opartego na 
wzajemnym zaufaniu, a także środowiska dla rozwoju kre-
atywności. Co warto podkreślić, wykorzystanie tej katego-
rii kapitału intelektualnego nie jest związane z kosztami. 
Kapitał relacyjny jest podstawą współpracy między ludź-
mi, a wynikiem tej współpracy jest pojawianie się nowych 
dóbr, usług, zwiększanie efektywności działania organizacji, 
a w efekcie prowadzi do rozwoju społeczeństwa. 

Na działalność innowacyjną organizacji wpływają na-
stępujące elementy kapitału relacyjnego (Dolińska 2010): 

• relacje miedzy pracownikami w firmie i jej partnerami 
z zewnątrz;

• wspólne tworzenie przez wszystkich partnerów kultury 
innowacyjnej, postaw zaangażowania, zaufania, więzi 
społecznych;

• tworzenie sieci powiązań pomiędzy dostawcami, po-
średnikami w procesach innowacji;

• budowanie wspólnot innowatorów (parków naukowo- 
przemysłowych, klastrów, itp.);

• nawiązywanie współpracy z różnymi podmiotami w za-
kresie działalności innowacyjnej: uczelniami, ośrod-
kami badawczo-rozwojowymi, innymi organizacjami, 
władzami samorządowymi;

• opracowywanie i wdrażanie wspólnych projektów na-
ukowo-badawczych przez pracowników, poszukiwanie 
nowych rozwiązań innowacyjnych;

• praca w obrębie elastycznych struktur organizacyjnych: 
projektowych, macierzowych, czy procesowych;

• organizowanie dla pracowników spotkań mających 
na celu rozwiązywanie problemów pojawiających się 
w trakcie realizacji poszczególnych czynności procesu 
innowacji.

Efekty synergiczne będące wynikiem oddziaływania 
kapitału intelektualnego na działalność innowacyjną orga-
nizacji przedstawia tabela 6.

W tabeli 4 wymienione są m.in. obawy przed ośmie-
szeniem się, czy okazaniem, że wiedza, którą prezentuje 
pracownik, jest dla innych nieprzydatna. Niektórzy pracow-
nicy mogą też nie posiadać cech charakteru, które ułatwia-
ją kontakty międzyludzkie. Aby przeciwdziałać tym barie-
rom, managerowie organizacji powinni starać się budować 
wiarę pracowników we własne możliwości i umiejętności, 
czy to poprzez odpowiedni system motywacji, czy szkolenia 
w tym zakresie z psychologiem. Ponadto dla poprawy rela-
cji i komunikacji między pracownikami istotne będzie orga-
nizowanie imprez integracyjnych, czy wspólne świętowanie 
imienin pracowników bądź innych ważnych okazji. Wśród 
powodów, dla których pracownicy nie dzielą się wiedzą 
wymienione zostały też brak nagradzania za pracę zespołu 
oraz chęć utrzymania przewagi, która wynika z posiadanej 
przez osobę wiedzy. Aby usunąć te przeszkody, warto przy-
kładowo do oceny pracowniczej dołączyć dodatkowe punk-
ty za dzielenie się wiedzą, tak aby pracownicy wiedzieli, że 
kierownictwo docenia działania pracowników podejmowa-
ne w obszarze przekazywania wiedzy. 

Druga ze składowych kapitału intelektualnego – kapitał 
strukturalny – jest także istotny w procesie innowacji. Dla 
innowacji ważne jest stworzenie odpowiedniego zaplecza 
organizacyjnego: jeśli to konieczne własnych laboratoriów, 
rozwijanie systemów informacyjnych z wykorzystaniem 
odpowiedniego oprogramowania, opracowywanie baz 
danych dotyczących klientów i konkurentów organizacji, 
dokumentowanie posiadanej wiedzy organizacyjnej, prze-
prowadzanie badań marketingowych, czy przygotowywanie 
analizy rynków. W związku z tym organizacje muszą pono-
sić nakłady związane m.in. z technologiami informacyjny-
mi i telekomunikacyjnymi. Jak podaje Główny Urząd Staty-
styczny w swoim opracowaniu Wykorzystanie technologii 
informacyjno-(tele)komunikacyjnych w przedsiębiorstwach 
i gospodarstwach domowych w 2012 r. najwyższe nakłady 
tego typu w 2011 r. poniosły podmioty duże (Wykorzysta-
nie technologii… 2013). Tabela 5 prezentuje jak kształto-
wały się nakłady z podziałem na podmioty małe, średnie 
i duże.

Tabela 5. Wartość brutto nakładów na technologie informa-
cyjno - telekomunikacyjne poniesionych przez przedsiębiorstwa 
w 2011 roku

Rodzaj przedsiębiorstwa Wartość nakładów na technologie 
informacyjno - telekomunikacyjne

przedsiębiorstwa małe 1 595 417

przedsiębiorstwa średnie 3 130 268

przedsiębiorstwa duże 13 729 261

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.stat.
gov.pl/gus/5840 [23.03.2013].
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Podsumowanie

Kończąc warto podkreślić, że kształtowanie właściwych 
relacji pomiędzy poszczególnymi składnikami kapitału in-
telektualnego ma niewątpliwie istotny wpływ na prowa-
dzenie działalności innowacyjnej przez organizacje. Kapitał 
intelektualny pozwala na tworzenie kultury innowacyjnej, 
sprzyjającej wymianie wiedzy, pomysłów oraz umiejętności 
między pracownikami. Rezultatem tego jest tworzenie no-
wych procesów, dóbr i usług, a co za tym idzie zapewnienie 
przewagi konkurencyjnej na rynku. Procesy innowacyjne 
dzięki przekraczaniu granicy organizacji, przyczyniają się 
do tworzenia nowoczesnych, prężnie rozwijających się go-
spodarek i społeczeństw. Ponadto umożliwiają organizacji 
bardziej elastyczne dostosowywanie się do potrzeb i ocze-
kiwań klientów, a dzięki temu organizacje potrafią przysto-
sować się do stale rosnących wymagań rynku. 

Tabela 6. Efekty synergiczne relacji kształtowanych pomiędzy składnikami kapitału intelektualnego w organizacji innowacyjnej

Efekty relacji kształtowanych pomiędzy składnikami kapitału intelektualnego

kapitał ludzki - kapitał organizacyjny kapitał relacyjny - kapitał organizacyjny kapitał ludzki - kapitał relacyjny

organizacja pracy partnerów (wewnątrz, 
na zewnątrz firmy) w procesie innowacji. 
W odpowiednich strukturach organizacyj-
nych. Przekształcanie wiedzy cichej w jawną 
i wspólny jej rozwój w procesie innowacji 
(pokoje rozmów, spotkania towarzyskie, 
służbowe, wspólne rozwiązywanie proble-
mów, opracowywanie i wspólna realizacja 
projektów badawczych, tworzenie baz in-
formacji, wiedzy na temat informacji. Opra-
cowywanie i realizacja strategii innowacji. 
Wdrażanie innowacji w firmie. Budowanie 
i wykorzystywanie sprawnego systemu infor-
macji, komunikacji na temat innowacji

organizacja współpracy w procesach inno-
wacji w obrębie sieci, elastycznych struk-
tur organizacyjnych. Procedury zakupu/
sprzedaży innowacji. Prowadzenie prac B+R 
w sieci, samodzielnie przez firmę, podczas 
współpracy z partnerami spoza firmy. Eks-
pansja na nowe rynki w kraju, za granicą. 
Współpraca z dostawcami usług, w tym fi-
nansowych w procesie innowacji. Automa-
tyzacja procesów sprzedaży. Zarządzanie 
relacjami z klientami/partnerami, z wyko-
rzystaniem systemu CRM. Kształtowanie wi-
zerunku, renomy firmy innowacyjnej

rozwój wspólnych kompetencji, umiejęt-
ności personelu, zespołów pracowników, 
partnerów sieci podczas realizacji procesów 
innowacji. Korzystanie z wewnętrznych i ze-
wnętrznych źródeł informacji, wiedzy na te-
mat innowacji. Współpraca personelu z part-
nerami w zarządzaniu wiedzą na potrzeby 
innowacji. Komplementarność wiedzy perso-
nelu firmy – partnerów współpracujących ze 
sobą podczas realizacji procesów innowacji. 
Kreowanie przez personel firmy wspólnie 
z klientami wyższej wartości wiedzy w rozwią-
zaniach innowacyjnych, nowych produktach

Efekty synergiczne relacji: kapitał ludzki - kapitał organizacyjny - kapitał relacyjny

kształtowanie kultury innowacji, wzajemnego zaufania podczas współpracy partnerów w procesach innowacji w ramach sieci. Wzrost warto-
ści wiedzy, kapitału intelektualnego podczas realizacji procesów innowacji przez partnerów (dostawców usługi - klientów). Rozwój wspólnych 
kompetencji, umiejętności, doświadczenia personelu, zespołów pracowników, przedsiębiorstwa, organizacji sieciowej w dziedzinie innowacji. 
Zdolność do dzielenia się wiedzą, wspólny rozwój wiedzy przez współpracowników w trakcie realizacji procesów innowacji. Efekty synergiczne 
wykorzystywania przez partnerów komplementarnych zasobów kapitału intelektualnego w procesach innowacji. Wzrost wzajemnego zaufania, 
aktywności innowacyjnej, mobilności współpracowników w procesie innowacji. Tworzenie więzi społecznych z partnerami w procesie innowacji. 
Rozwój, wdrażanie innowacji, które są efektem współpracy z partnerami w procesie innowacji. Naśladownictwo, dyfuzja innowacji, zakup/sprze-
daż rozwiązań innowacyjnych. Wspólne oprogramowanie, bazy danych, bazy wiedzy dla partnerów (wewnątrz firmy w ramach sieci) w procesie 
innowacji

Źródło: Dolińska M., (2010) Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 122.
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Wykres 1. Poziom zaufania dla źródeł opinii  (wyniki w procentach)

Źródło: http://interaktywnie.com/biznes/artykuly/raporty-i-
-badania/szeptanie-jest-w-cenie-raport-interaktywnie-com-16973 
[28.04.2013].

W niniejszym artykule, w oparciu o literaturę przed-
miotu, przedstawione zostanie, czym jest marketing szep-
tany oraz w jaki sposób funkcjonuje. Wskazane zostaną 
również metody wzmacniania jego siły, zilustrowane przy-
kładami. 

Pojęcie marketingu szeptanego

Marketing szeptany (ang. word-of-mouth), nazywany 
również marketingiem plotki czy rekomendacji, definiowa-

Magdalena Gawrońska, Uniwersytet Warszawski

Marketing szeptany jako nowoczesna
forma promocji

A word-of-mouth Marketing
 as a Modern Form of Advertising

A word-of-mouth marketing is a form of promotion in which 
a satisfied customer tells other people (prospective customers) 
how much he likes a product, business or service. It is considered 
to be a very effective way of gaining a market share and mainta-
ining customers‘ loyalty. In this paper I present a mechanism of 
the word-of-mouth marketing and various tools for marketers.            
I will also show how to create a marketing campaign and how to 
measure its effectiveness.

W ostatnich latach coraz większą rolę w promocji przedsię-
biorstw, produktów czy usług zaczyna odgrywać marketing szep-
tany, zwany również marketingiem plotki (ang. word-of-mouth). 
Często decyduje on o przewadze konkurencyjnej, rozpoznawalno-
ści marki,  zdobywaniu nowych klientów. W artykule zdefiniowano 
pojęcie marketingu szeptanego, określono mechanizm jego dzia-
łania oraz znaczenie we współczesnym świecie. Zwrócono również 
uwagę na jego rozmaite formy, jak choćby marketing wirusowy, 
poczta pantoflowa, cause marketing czy brand blogging. Ukazano 
także, jak przebiega tworzenie kampanii marketingu szeptanego 
oraz jak mierzy się jego skuteczność, między innymi w oparciu 
o wskaźnik ROI czy wskaźnik NPS.
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W czasach coraz większego sceptycyzmu wobec treści 
reklam i spadającej wiarygodności przekazów dotyczących 
produktów i usług, w szybkim tempie na znaczeniu zyskuje 
opinia klientów. Konsumenci poszukują najlepszych dostęp-
nych na rynku ofert już nie tylko na stronach internetowych 
producentów, w telewizji czy prasie, lecz chętnie kierują 
się rekomendacją znajomych, przyjaciół lub rodziny. We-
dług badań przeprowadzonych przez firmę Nielsen w 2007 
roku w 50 krajach świata, w tym również w Polsce, reko-
mendacje znajomych są najbardziej wiarygodnym źródłem 
informacji. Dużym zaufaniem cieszą się również opinie 
internautów (http://interaktywnie.com 2013). Wykres 1 
przedstawia wyniki tychże badań.

W świetle wspomnianych badań nie powinno dziwić, 
że coraz powszechniej wykorzystywanym narzędziem pro-
mocji staje się marketing szeptany. Bardzo dobrze obrazują 
tę tendencję wydatki na taką formę promocji. Raport PQ 
Media Prognoza marketingu szeptanego na lata 2009- 
2013 pokazuje, że wydatki na marketing szeptany rosną 
w bardzo szybkim tempie. Co ciekawe, nawet w czasach 
kryzysu, w 2008 roku, wzrosły one w USA o 14,2%, osią-
gając wartość 1,5 biliona dolarów (http://interaktywnie.
com 2013). Można zatem z pewnością nazwać marketing 
szeptany jednym z najszybciej rozwijających się narzędzi 
marketingowych. 
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wało przetrwanie (Jantsh 2011). Dziś być może owa wymia-
na komunikatów nie warunkuje przetrwania w takim stop-
niu jak dawniej, jednakże potrzeba została już w człowieku 
w pewien sposób utrwalona. Kolejnym powodem dzielenia 
się opiniami jest chęć nawiązywania kontaktów z innymi 
i gromadzenie swego rodzaju kapitału społecznego (Jantsh 
2011). Polecając innym jakiś produkt, udzielając rady czy 
rekomendacji, możemy w satysfakcjonujący sposób wcho-
dzić w relacje, zyskując jednocześnie status pożytecznego 
źródła informacji. Budujemy również pewność, że w przy-
szłości, kiedy my będziemy potrzebować rady, nie zostanie-
my pozostawieni bez pomocy. Mamy tu zatem do czynienia 
z pewnego rodzaju depozytem stanowiącym zabezpiecze-
nie na przyszłość. Oczywistym uzasadnieniem dzielenia 
się opiniami jest również chęć zminimalizowania ryzyka, 
ceny oraz poczucia niepewności. Pytając innych o zdanie 
na temat produktu, zmniejszamy ryzyko podjęcia błędnej 
decyzji, przez co mamy również większe poczucie pewności 
w odniesieniu do naszego wyboru. Zmniejszenie ceny nie 
ogranicza się jednak tylko do aspektu finansowego. Wy-
korzystanie rekomendacji zaoszczędza również czas, który 
poświęcilibyśmy na szukanie najlepszej dostępnej oferty.

W niektórych przypadkach działanie marketingu 
szeptanego oparte jest o przesłanki ekonomiczne. Istnie-
ją produkty, które mają wartość tym większą, im więcej 
osób w naszym otoczeniu je użytkuje. Można tu wymienić 
na przykład fax, konto na portalu społecznościowym czy 
skrzynkę e-mailową. Jeśli zatem chcemy, aby posiadany 
przez nas przedmiot czy usługa, z której korzystamy, miały 
realną wartość, polecamy go innym. Ostatnim bodźcem, 
jest chęć uwolnienia się od nacisków. Punkt ten dotyczy 
przede wszystkim wpływu reklam, którymi współczesny 
człowiek jest otoczony. Nie chcąc wpaść w ich pułapkę, ko-
rzysta z mechanizmów word-of-mouth.

Analizując schemat działania marketingu szeptanego, 
nie sposób nie wspomnieć, że stanowi on funkcję satysfak-
cji klientów. Nie można w tym przypadku uznać zależności 
liniowej, albowiem również wiele innych czynników wpły-
wa na word-of-mouth, jednakże funkcja ta jest z całą pew-
nością rosnąca – im wyższy poziom satysfakcji, tym lepsza 
opinia o danym produkcie. Warto jednak zwrócić uwagę na 
fakt, iż siła negatywnej opinii jest dużo wyższa niż pozytyw-
nej. Badania pokazują, że każdy niezadowolony klient dzieli 
się swoją opinią przynajmniej z dziewięcioma innymi osoba-
mi (Tkaczyk 2007). Oczywiście, wyniki te będą kształtowały 
się różnie na poszczególnych rynkach, np. na rynku usług 
internetowych konsumenci aż sześć razy częściej mówią 
o swoich negatywnych odczuciach, aniżeli o pozytywnych. 
Nieco inną proporcję możemy zaobserwować na rynku  
motoryzacyjnym – według badań General Motors każdy 

ny jest jako kanał komunikacji interpersonalnej, którego 
podmioty wyrażają swoje opinie na temat przedsiębiorstw, 
produktów czy usług. Podmiotami tymi są najczęściej są-
siedzi, znajomi, rodzina, a komunikacja między nimi ma 
charakter nieformalny (Kotler 1994). Inna definicja zaczerp-
nięta z  literatury przedmiotu określa word-of-mouth jako 
„sumę wszystkich komentarzy na temat danego produktu, 
wygłoszonych przez ludzi w danym okresie czasu” (Rosen 
2003: 20). 

Interesujące jest również określenie marketingu plotki, 
jakie można odnaleźć w „Newsweeku” z 1998 roku, gdzie 
jest on definiowany jako „zaraźliwy świergot” (Rosen 2003). 
Określenie to uwypukla naturę word-of-mouth jako kanału 
komunikacji nieformalnej, która może być nieuporządko-
wana, chaotyczna i żywiołowa, co oczywiście nie znaczy, 
że przedsiębiorstwa nie są w stanie na nią oddziaływać. 
Oddziaływanie to jest jak najbardziej możliwe i potrzebne. 
Stawka jest bowiem wysoka – marketing szeptany może 
wpływać na pozycję na rynku, przewagę konkurencyjną, 
zdobywanie nowych klientów.

Mechanizm działania

Zanim przedstawione zostanie, w jaki sposób przed-
siębiorstwa mogą wykorzystywać narzędzie marketingo-
we w postaci word-of-mouth, warto nakreślić mechanizm 
jego działania. Obrazowo, marketing szeptany możemy 
porównać do dziecięcej zabawy w „głuchy telefon” (Rosen 
2003). Uczestnicy zabawy ochoczo przekazują sobie pewną 
informację, tworząc swego rodzaju sieć. Wiadomo, że do 
ostatniego uczestnika zabawy informacja ta docierać może 
w formie zniekształconej, co należy uwzględnić również 
w przypadku marketingu szeptanego. 

Działanie marketingu szeptanego oparte jest na two-
rzeniu kapitału konwersacyjnego. Firma, która stara się 
wypromować swój produkt, musi nie tylko mówić do klien-
tów, ale zaprosić ich do procesu interakcji (Cesvet, Babinski, 
Alper 2010). Kapitał konwersacyjny istnieje tylko wówczas, 
gdy konsumenci chcą rozmawiać z innymi na temat pro-
duktu. Nie jest on jednak „szumem”, chociażby dlatego, 
że dłużej się utrzymuje i pozwala na kształtowanie tożsa-
mości marki czy produktu. Warto przeanalizować, jakie 
mechanizmy popychają ludzi do mówienia innym o swo-
ich doświadczeniach konsumenckich. Przede wszystkim 
wynika to z psychologicznej konstrukcji człowieka - ludzie 
mają potrzebę dzielenia się opiniami z innymi. Potrzeba ta 
jest przejawem działania instynktu samozachowawczego. 
Można przypuszczać, że taki sposób zachowania został wy-
kształcony w czasach, gdy posiadanie cennych informacji 
dotyczących terenów łowieckich i połowowych warunko-
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Huby zwykłe to zwyczajni ludzie, którzy stanowią źró-
dło informacji w swoim środowisku. Połączeni są zazwyczaj 
sieciami z kilkoma lub kilkunastoma osobami. Megahubem 
możemy nazwać osoby publiczne, celebrytów, przedstawi-
cieli mediów, polityki. Osoby te, poza osobistymi kontakta-
mi w swoim otoczeniu, dysponują również ogromną licz-
bą połączeń jednostronnych z fanami, czytelnikami prasy 
czy widzami, którzy znają ich wyłącznie z telewizji. Podział 
na huby-ekspertów oraz huby społeczne ukazuje motywy 
kontaktowania się innych z tymi osobami. Huby-eksperci 
są cenionym źródłem informacji i rekomendacji ze wzglę-
du na zasób wiedzy. To specjaliści w swojej dziedzinie, na 
przykład informatycy udzielający rad na temat najlepsze-
go oprogramowania czy styliści, do których warto zwrócić 
się o pomoc w wyborze ubrania. Huby społeczne zaś są to 
osoby, do których zwracamy się o radę ze względu na ich 
pozycję w grupie społecznej, cieszący się zaufaniem i po-
ważaniem.

Warunki sprzyjające 
działaniu marketingu szeptanego

Istnieje szereg czynników, które wspomagają działanie 
marketingu szeptanego.  Kształtują one kapitał konwersa-
cyjny i wzmacniają siłę przekazu informacji. Ich obecność  
w doświadczeniu konsumenckim sprawia, że ma ono szer-
szy rezonans, staje się ważniejsze, bardziej zauważalne. To 
natomiast sprzyja wzrostowi satysfakcji, która pobudza me-
chanizmy pozytywnej poczty pantoflowej (Alper, Babinski, 
Cesvet 2010). Do tych czynników należą:

• rytuały;
• ekskluzywna oferta programowa;
• nadspodziewaność;
• mity;
• istotna osobliwość sensoryczna;
• ikony;
• plemienność;
• uznanie;
• zgodność.

Rytuały są to zachowania kojarzone z konkretnym pro-
duktem czy marką, związane z pewnym doświadczeniem kon-
sumenckim. Zachowania i ryty podkreślają szczególny charak-
ter owych doświadczeń. Bardzo dobrym przykładem rytuału 
może być wykreowana przez producenta specyficzna metoda 
spożywania ciastek „Oreo” lub określony sposób witania gości 
w restauracjach czy hotelach. Ekskluzywna oferta produktowa 
to przede wszystkim kastomizacja, czyli możliwość dopasowa-
nia usług lub produktów do indywidualnych potrzeb klientów. 
Kastomizacja bazuje na ludzkiej potrzebie poczucia wyjątko-

zadowolony klient podzieli się swoją pozytywną opinią 
z ośmioma osobami, zaś złą z szesnastoma – obserwujemy 
więc stosunek 1:2 (Rosen 2003). Niezależnie jednak od pro-
porcji zjawiska, moc negatywnych opinii jest wyższa niż po-
chlebnych. Można zatem stwierdzić w świetle powyższych 
danych, że zadaniem przedsiębiorstwa jest wzmacnianie 
pozytywnych opinii oraz wyciszanie i osłabianie negatyw-
nych.

Sieć przekazu informacji

Omówienie mechanizmów działania marketingu szep-
tanego nie będzie pełne, dopóki nie zostanie wspomnia-
ne o istnieniu sieci przekazu informacji. Na całym świecie 
zachodzą rozmaite interakcje interpersonalne, jednakże 
aby były one możliwe, muszą istnieć pewne połączenia. 
Wszystkie połączenia między ludźmi tworzą niewidzialne 
sieci przekazu informacji, które podlegają ciągłym przemia-
nom. Sieci te nie stanowią tworów linearnych, a przekaz 
informacji odbywa się w ich obrębie w wielu kierunkach. 
Proste obliczenia matematyczne pokazują, że w grupie 
tylko 100 osób możemy wskazać 4950 możliwych połą-
czeń. Oczywiście, w rzeczywistości tylko część z nich jest 
używana, aktywna, chociażby ze względu na bariery spo-
łeczne czy geograficzne. Znana jest również właściwość 
homofilii, która głosi, że ludzie kontaktują się przede 
wszystkim z podobnymi sobie, tak więc naukowcy dzielą 
się informacjami z innymi naukowcami, a młode mamy wy-
mieniają spostrzeżenia na temat godnych polecenia pro-
duktów z innymi młodymi mamami. Warto jednak dodać,  
że sieci przekazu informacji nie funkcjonują tylko w obrębie 
danego rynku, ale łączą się ze sobą. Ta informacja zdaje się 
być bardzo istotna z punktu widzenia przedsiębiorcy, który 
powinien przewidywać, że komunikat przez niego zasiany 
może dotrzeć do rynku nie stanowiącego jego „targetu”.

Rosen wskazuje, że w skomplikowanej strukturze sie-
ci przepływu informacji zauważyć można punkty, które 
charakteryzują się większą od innych liczbą aktywnych 
połączeń. Są to tzw. „huby sieciowe”, czyli osoby, które 
przekazują informacje na temat produktów lub usług z czę-
stotliwością wyższą niż średnia (Rosen 2003). Osoby te by-
wają nazywane również „liderami opinii” lub „wiodącymi 
użytkownikami”. Wyróżnia się następujące typy „hubów 
sieciowych”:

• hub zwykły;
• megahub;
• hub-ekspert;
• hub społeczny.
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• społeczności wirtualne;
• brand blogging;
• product seeding;
• trendsetting;
• cause marketing.

Poczta pantoflowa to najbardziej popularna forma 
marketingu szeptanego. Jest to komunikacja „z ust do ust”, 
trudna do okiełznania i kontroli ze strony firmy. Pozytyw-
ną pocztę pantoflową można jednak wzmacniać. Można to 
czynić nawet przy użyciu tradycyjnej reklamy, pod warun-
kiem, że ludzie chcą o niej mówić (np. jeśli jest szczególnie 
zabawna, zaskakująca, a nawet kontrowersyjna, jednakże 
tutaj należy liczyć się z ryzykiem osiągnięcia skutku prze-
ciwnego niż zamierzony). Przedsiębiorstwo może również 
wyciszać negatywną pocztę pantoflową, np. poprzez od-
powiednie zarządzanie reklamacjami. Marketing wirusowy 
oparty jest na formie mającej właściwości wirusa. Może to 
być zabawny film czy ciekawy komunikat. Ważną cechą 
tejże formy jest jej atrakcyjność, która sprawia, że klient 
sam zaczyna przekazywać ją innym. Nośnikiem marketingu 
wirusowego są między innymi portale społecznościowe, 
komunikatory internetowe, poczta on-line. Działanie spo-
łeczności wirtualnych oparte jest na ogromnych możliwo-
ściach Internetu. Wykorzystanie tego narzędzia w marke-
tingu plotki polega na inicjowaniu dyskusji, umieszczaniu 
pozytywnych komentarzy i opinii o marce czy produkcie 
na forach internetowych lub portalach opiniodawczych. 
Często działania te bywają wspierane przez firmy, m.in. po-
przez monitorowanie dyskusji czy udzielanie odpowiedzi na 
pytania i tym samym kreowanie się na eksperta w danej 
branży (D’Vari 2005). Bardziej wprawni użytkownicy mogą 
również sami tworzyć grupy dyskusyjne, jednak wydaje się, 
że lepiej dołączać do już istniejących, cieszących się popu-
larnością w sieci (Maciejowski 2003). Podobne działanie ma 
następne narzędzie - brand blogging. Polega na tworzeniu 
blogów na temat danego produktu, na których nie tylko 
można wyrazić swoje zdanie, ale także przeprowadza się 
testy i porównuje produkt z innymi. Obecnie najlepsze gru-
py z branży public relations starają się trafić do kluczowych 
blogerów, zdając sobie sprawę z tego, że ich komentarze 
mogą być czytane nawet przez przedstawicieli mediów (Lo-
dish, Morgan, Archambeau 2010). 

Product seeding to kolejna skuteczna forma marke-
tingu szeptanego. Jej cechą jest udostępnianie wybranym 
osobom produktu lub jego próbki. Celem jest umożliwienie 
wypróbowania artykułu i sprawdzenie jego działania (Lo-
dish, Morgan, Archambeau 2010).

Próbki są udostępniane często osobom opiniotwór-
czym, choć równie ważne jest, aby pochodziły one z róż-

wości, która zaspokojona, pobudza do mówienia w sposób po-
zytywny o marce czy produkcie. Przykładem może być kawa 
z imieniem zamawiającego, przygotowana specjalnie dla niego 
w sieci Starbucks, możliwość zaprojektowania własnej pary 
butów firmy Adidas czy stworzenia własnej biżuterii marki 
Pandora. Nadspodziewaność tworzy kapitał konwersacyjny 
poprzez przekraczanie oczekiwań konsumentów i zaspokaja-
nie potrzeb, których istnienia nawet nie są świadomi. Tą cechą 
odznaczają się między innymi produkty innowacyjne technolo-
gicznie, np. nowoczesne tablety czy iPady. Rozprzestrzenianiu 
się pozytywnych opinii o produkcie sprzyjają również mity. Są 
to historie, które w pewien sposób weszły do świadomości 
zbiorowej, związane z przedsiębiorstwem lub produktem. 
Ucieleśniają historię marki i są kluczowym elementem proce-
su tworzenia tożsamości. Przykładem może być mit na temat 
tajemniczego składnika napoju Coca-Cola lub ukształtowanie 
firmy Adidas na bazie historii jej założyciela, Adiego Dasslera. 
Istotna osobliwość sensoryczna to oddziaływanie na ludzkie 
zmysły. Chcemy mówić o produkcie, na przykład, gdy zachwy-
ca nas opakowanie produktu (oddziaływanie na wzrok) lub 
gdy kojarzymy go z konkretną muzyką np. użytą w reklamie 
(oddziaływanie na słuch). Działanie tego czynnika jest najsil-
niejsze wówczas, gdy łączy w sobie wpływ na kilka zmysłów 
jednocześnie. Ikony to symbole, znaki budzące skojarzenia 
z konkretną marką, sprawiające, że klient się z nią identyfiku-
je. Cechami ikonicznymi mogą odznaczać się budynki, miejsca, 
ludzie, etykiety czy logotypy. Warto posłużyć się tutaj przykła-
dem marki Adidas, której symbolem stały się trzy białe paski 
na ubraniach. 

Kolejny czynnik sprzyjający kształtowaniu się kapitału kon-
wersacyjnego to plemienność. Polega ona na tworzeniu spo-
łeczności klientów danego przedsiębiorstwa czy użytkowników 
określonego produktu. Przykładem mogą być spotykający się 
na tzw. „zlotach” miłośnicy marki Harley Davidson. Uznanie 
również ułatwia rozprzestrzenianie się pozytywnych opinii 
wśród klientów. O uznaniu możemy mówić wówczas, gdy 
osoba znana wypowiada się pozytywnie na temat swojego 
doświadczenia konsumenckiego. Ostatni czynnik, to zgodność. 
Zgodność oznacza spójność, brak rozbieżności między tym, co 
przedsiębiorca mówi o produkcie, jak go promuje, a tym, jaki 
produkt jest w rzeczywistości. Rozczarowanie klientów gene-
ruje wyłącznie negatywne opinie, zatem niezwykle ważne jest, 
aby jakość produktu nie była niższa, niż się tego oczekuje.

Formy marketingu szeptanego

Wyróżnić możemy bardzo wiele form marketingu szep-
tanego. Należą do nich między innymi:

• poczta pantoflowa;
• marketing wirusowy;
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ketingu szeptanego wydaje się być prostym schematem, 
trzeba brać pod uwagę specyfikę tego rodzaju marketingu. 
Ze względu na jego złożoność oraz żywiołowość, kampania 
może czasem wymykać się spod kontroli i wymagać więk-
szych wysiłków. 

 
Pomiar skuteczności

Pomiar skuteczności narzędzi marketingu szeptanego 
może stanowić nie lada wyzwanie. Istnieje kilka metod, jed-
nak żadna nie jest w pełni efektywna.

Podstawowym narzędziem pomiarowym, jest po-
wszechnie znany wskaźnik ROI (ang. Return on Invest-
ment), czyli wskaźnik zwrotu z inwestycji. Inwestycją jest 
w tym przypadku koszt „zasiewu” informacji na temat 
produktu, zainicjowania komunikatu (np. koszt udostęp-
nionych próbek). Zwrot stanowi natomiast nadwyżka 
wartości sprzedanych produktów czy usług w badanym 
okresie czasu nad kosztami. Zwrot z inwestycji wyraża 
się w procentach, a oblicza się go poprzez podzielenie 
zwrotu przez inwestycję (Lenskold 2004). Wskaźnik ten 
cechuje niewątpliwie prostota i łatwość użycia, jednak-
że nie jest on wolny od wad. Trudno bowiem wyelimi-
nować wpływ innych czynników na wielkość sprzedaży.  
W praktyce, firmy wykorzystują równocześnie różne formy 
i narzędzia promocji, zatem dokładna kwantyfikacja tej czę-
ści sprzedaży, za którą odpowiedzialne jest tylko i wyłącznie 
word-of-mouth zdaje się być niemożliwa.

Kolejną metodą pomiaru jest wskaźnik NPS (ang. Net 
Promotor Score), opracowany przez  Fredericka Reichhel-
da (Reichheld 2003). Oparty jest na prostym badaniu prze-
prowadzanym wśród klientów firmy, zawierającym jedno 
pytanie: „Jak bardzo prawdopodobne jest, w skali od 0 do 
10, że zarekomenduje Pan firmę X swojemu znajomemu?”. 
Na podstawie swoich odpowiedzi respondenci grupowani 
są w kategorie: 0-6: „krytycy”, 7-8: „usatysfakcjonowani”, 
9-10: „promotorzy”. Obliczenie na tej podstawie wskaźnika 
NPS wymaga już tylko odjęcia odsetka krytyków od odsetka 
promotorów (NPS = % promotorów - % krytyków). Według 
badań F. Reichhelda, średnia wartość NPS w Europie waha 
się od 6% do -48%, w zależności od branży, w której funk-
cjonuje przedsiębiorstwo (Tkaczyk 2007).

Inną metodą pomiaru skuteczności kampanii marketin-
gu szeptanego jest pomiar zasięgu. Bada się liczbę kontak-
tów odbiorców z komunikatem zainicjowanym przez firmę. 
Odbiorców dzieli się na pokolenia „0” i „1”. Pokolenie „0” 
to osoby, które zostały zaangażowane przez przedsiębior-
stwo w kampanię, zaś pokolenie „1” to osoby, które usły-
szały o produkcie od pokolenia „0”. Trudności nastręcza 
konieczność raportowania, ile interakcji (rozmów o pro-

nych środowisk czy nawet obszarów geograficznych. Zaletą 
takiej alokacji jest z całą pewnością większa siła oddziały-
wania, niż w przypadku skupienia się na jednej grupie osób 
czy lokalizacji. Przykładem doskonałego wykorzystania tego 
narzędzia promocji może być przypadek firmy Windows, 
która wprowadzając na rynek oprogramowanie „Windows 
95” rozdała uprzednio użytkownikom aż 450 tys. bezpłat-
nych kopii tegoż oprogramowania. Część osób związana 
była z branżą informatyczną, pozostali to tzw. „beta-teste-
rzy”. Celem tego zabiegu było przede wszystkim sprawdze-
nie produktu od strony technicznej, jednakże niejako przez 
przypadek uzyskano niesamowity efekt marketingowy – 
w ciągu pierwszych 4 dni od premiery produktu, sprzedano 
4 mln egzemplarzy „Windows 95” (Rosen 2003).

Trendsetting jest w sposobie działania podobny do 
product seeding, jednakże tutaj uwaga przedsiębiorstwa 
skupia się na wykreowaniu pewnego rodzaju mody, tren-
du społecznego. Aby to osiągnąć, promuje się określony 
produkt przez odpowiednie osoby, np. celebrytów, którzy 
są jego użytkownikami. Częścią trendsettingu jest również 
powoływanie ambasadorów znanych marek. Rozgłos i po-
zytywną opinię można zyskać również przy użyciu cause 
marketingu. Narzędzie to polega na pomocy, wspieraniu 
grup i inicjatyw społecznych, aby niejako „przy okazji” zdo-
być przychylne opinie dla przedsiębiorstwa (buzzit.pl 2013).

Przygotowanie kampanii 

Przygotowanie kampanii marketingu szeptanego to 
działanie złożone. Zasadniczo schemat działania jest taki 
sam jak w przypadku budowania każdej strategii marketin-
gowej przedsiębiorstwa. Na początku należy przeprowadzić 
analizę otoczenia rynkowego oraz potencjału przedsiębior-
stwa. Następnie określa się cele strategiczne kampanii. Ce-
lem może być wprowadzenie na rynek nowego produktu, 
zdobycie klientów, polepszenie wizerunku marki i wiele 
innych. Następnie należy zdefiniować rynek docelowy, tzn. 
do kogo adresowana jest kampania. Gdy te działania zo-
staną już przeprowadzone, należy wybrać i ukształtować 
narzędzia, formy marketingu, które będą najbardziej sku-
teczne (Knecht 2005). W kolejnym kroku, jeśli do kampanii 
bezpośrednio angażujemy ludzi, należy przeprowadzić re-
krutację uczestników (np. ambasadorów marek czy osoby, 
którym udostępnimy próbki produktów). Uczestnicy muszą 
być dobrani tak, aby współgrali z celami kampanii, czasem 
wymagana będzie selekcja ze względu na miejsce pracy, 
płeć czy wiek. Następnie przedsiębiorstwo przystępuje do 
realizacji zaplanowanych zadań, inicjuje komunikat, a po 
ukończonej kampanii bada jej skuteczność (Tkaczyk 2007). 
Należy pamiętać, że choć przygotowanie kampanii mar-
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dukcie) między pokoleniami zaszło. Przeciętnie ich liczba 
waha się od 5 do 7 podczas trzymiesięcznej kampanii mar-
ketingu szeptanego. Wadą tej metody badania skuteczności 
jest fakt, że zazwyczaj badania (za wyjątkiem marketingu 
wirusowego w sieci) dla uproszczenia, ograniczają się tylko 
do dwóch pokoleń, podczas gdy należałoby zbadać również 
kolejne interakcje (Tkaczyk 2007).

Pomocne mogą być również metody oparte o analogię 
z rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych, choć zazwy-
czaj wykorzystuje się je w odniesieniu do mierzenia sku-
teczności akcji marketingu wirusowego. Opracowano wzór 
na zasięg kampanii: n=N/(1-R), gdzie n – zasięg kampanii, N 
– liczba osób, które dowiedziały się o produkcie od produ-
centa, R – stopa reprodukcji. Stopa reprodukcji w tym przy-
padku to liczba osób, które zostały „zainfekowane” przez 
jednego zaangażowanego w kampanię. Kampanie marke-
tingowe są najbardziej efektywne, gdy stopa reprodukcji 
jest większa od jedności. Jednakże, nawet w przypadku 
R<1 dostrzegamy większą skuteczność akcji marketingu 
szeptanego, niż akcji w tradycyjnych mediach (w których 
ze względu na brak możliwości przekazywania komunikatu 
dalej wzór na zasięg to n=N) (Watts, Peretti 2007).

Podsumowanie 

Podsumowując powyższe rozważania należy stwierdzić, 
że ukazały one ogromne znaczenie marketingu szeptanego 
we współczesnym zarządzaniu przedsiębiorstwem. Narzę-
dzie to, choć bardzo skomplikowane, bez wątpienia zasłu-
guje na uwagę ze względu na swoją siłę oddziaływania. 
Warto pamiętać, że word-of-mouth bywa trudny do okieł-
znania, jednak pewne cechy produktów czy usług mogą 
sprzyjać jego działaniu. W przyszłości na pewno będziemy 
odkrywać i stosować kolejne formy marketingu plotki. Wy-
zwaniem dla badaczy pozostaje również zaprojektowanie 
bardziej skutecznej metody pomiaru skuteczności marke-
tingu szeptanego.
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Zastosowanie geolokalizacji
w działaniach marketingowych

An Application of Geolocation
 in Marketing Actions

A geolocation is a technology that allows specifying of the 
place the given object is located. The geographical location is 
based on GPS or IP address of the device (e.g. smartphone). The 
function is used by many social networks and it is also used in 
applications for mobile phones. Many specialist see a potential 
of this device in advertising and social actions.

Geolokalizacja to technologia, za pomocą której możliwe 
jest określenie miejsca, w którym znajduje się dany obiekt. Wy-
znaczenie geograficznego położenia odbywa się za pomocą GPS 
bądź adresu IP urządzenia (na przykład smartfona). Funkcja wyko-
rzystywana jest przez wiele portali społecznościowych, ale także 
stosowana jest w jednostkowych aplikacjach mobilnych. Wielu 
specjalistów dostrzega potencjał w wykorzystaniu tego narzędzia 
w działaniach marketingowych oraz społecznych.S
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Geolokalizacja to określanie miejsca położenia obiektu. 
Rozpoznanie położenia geograficznego miejsca, z którego 
łączy się internauta. Najczęściej geolokalizacja odbywa się 
na podstawie adresu IP (Geolokalizacja 2013).

Zagadnieniem niniejszego artykułu jest przedstawienie 
geolokalizacji, używanej jako narzędzie promocyjne. Dała 
ona firmom nowe możliwości dotarcia do szerszego kręgu 
konsumentów. Powstało, i powstaje nadal, wiele aplikacji 
na różne urządzenia mobilne, które ułatwiając życie kon-
sumentom, są jednocześnie świetnym narzędziem promo-
cyjnym dla firm. 

Jednym z elementów wykorzystania geolokalizacji jest 
buzz marketing. Polega on na wywołaniu pozytywnego 
szumu wokół danego produktu (w sensie marketingowym 
również usługi, miejsca), luźnie przekazywanego i szerzone-
go przez samych odbiorców przekazu (Marketing szeptany 
2012). Niewątpliwą zaletą wykorzystania tej metody mar-
ketingowej jest zwiększona wiarygodność przekazu promo-
cyjnego, w dobie niskiego zaufania do treści generowanych 
w prostej linii firma-konsument. Poprzez „zameldowanie” 
się w określonym miejscu przekazuje automatycznie zna-
jomym użytkownika informację, gdzie się znajduje. Geolo-
kalizacja ma szansę stać się jedną z najbardziej pożądanych 
metod marketingowych wykorzystujących nowe technolo-
gie. Może być użyta poprzez portale społecznościowe, ale 
także jako samodzielna aplikacja. 

Czym jest geolokalizacja?

Geolokalizacja jest to ustalenie miejsca, w którym 
znajduje się użytkownik smartfona, tabletu czy też innego 
mobilnego urządzenia. Wykorzystuje ona technologię GPS 
lub adres IP właściciela. Poprzez tę technologię użytkownik 
uzyskuje dostęp do informacji z danego rejonu, takich jak 
na przykład pogoda, czy wiadomości lokalne. Inną warto-
ścią jest także możliwość natychmiastowego podzielenia 
się swoim położeniem (miejscem, w którym się znajduje) 
ze znajomymi, przy pomocy Internetu i za pośrednictwem 
portali społecznościowych. Geolokalizację można wykorzy-
stać w prowadzeniu przedsiębiorstwa, wykorzystując ją do 
działań marketingowych. Poprzez wykorzystanie technolo-
gii mobilnych, pozwala ona na dotarcie do użytkowników 
Internetu i pozwala na szybki i efektywny kontakt z konsu-
mentem. Główną zaletą tego rozwiązania jest możliwość 
zaskoczenia odbiorcy nowym przekazem, który będzie sku-
teczniejszy od tradycyjnych środków komunikacji przedsię-
biorstwa. 

Popularność geolokalizacji wzrasta w szybkim tempie, 
gdyż daje ona wiele dotychczas niedostępnych możliwości 
komunikacyjnych. Dzięki Internetowi, a przede wszystkim 
dzięki mediom społecznościowym, mamy ciągły dostęp do 
tego, co robią nasi znajomi, co polecają, i co w danym mo-
mencie ich interesuje (Królewski 2011). Tak więc, po okre-
sie względnego zamknięcia jednostki w pewnym kręgu, nie 
żyjemy obecnie odizolowani od społeczności, ale jesteśmy 
jej aktywną częścią, i jednocześnie uczestniczymy w ak-
tywnościach podejmowanych przez inne osoby na dotych-
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2013). Nowe możliwości są ekscytujące dla użytkowników 
i sprawiają, że chętnie z nich korzystają.

Główna siła aplikacji, wykorzystujących geolokalizację, 
opiera się przede wszystkim na elemencie polecania i reko-
mendacji. Meldując się w określonym miejscu przekazuje-
my pewną informację naszym znajomym, co automatycznie 
powoduje, że w ich świadomości (oczywiście jeśli komen-
tarz do określonego miejsca jest pozytywny) powstaje 
zaciekawienie danym klubem czy kawiarnią. Obecnie kon-
sumenci cechują się bardzo niskim zaufaniem do treści, 
które przekazywane są bezpośrednio przez firmy. Dlatego 
też nowe trendy kładą duży nacisk na marketing szepta-
ny, który jest dużo skuteczniejszy od komunikatów rekla-
mowych. Polecenie przez osobę, którą znamy, jest cenne 
i wykorzystanie tej możliwości otwiera przed marketerami 
nową ścieżkę w promocji miejsc. Marketerzy tworzą rów-
nież akcje, które zakładają korzystanie z geolokalizacji tylko 
przez czas trwania konkursu lub wydarzenia. Geolokalizacja 
wykorzystywana jest także do jednorazowych promocji. 

Geolokalizację można również wykorzystać w rozwią-
zaniach grywalizacyjnych, które zakładają aktywizowanie 
użytkowników i motywowanie ich do konkretnego dzia-
łania. Obecnie powstało wiele portali wykorzystujących 
geolokalizację. Między innymi jest to popularny serwis 
Foursquare (wykorzystujący zarówno geolokalizację, jak 
i metody grywalizacyjne), ale też istnieją portale, które 
poza innymi zastosowaniami oferują także geolokalizację, 
np. Facebook (Facebook Places) czy Google (Google Maps).

Portal Foursquare

Foursquare jest to serwis, który pozwala swoim użyt-
kownikom na logowanie się w konkretnym miejscu, po-
przez wybranie lub automatyczną lokalizację na mapie. 
Powstał w 2009 roku, a w 2012 roku miał już około 20 mi-
lionów użytkowników na całym świecie i ponad 20 tysięcy 
użytkowników w Polsce (Raport–Foursquare… 2012). Swo-
je położenie można zamieścić w serwisie przekazując do 
wiadomości jego użytkowników, ale także można się nim 
podzielić na innych portalach społecznościowych, takich jak 
Facebook czy Twitter. Serwis pozwala też na wyszukiwanie 
ciekawych wydarzeń, które dzieją się w okolicy. Wpisując 
na przykład hasło „koncert” możemy zapoznać się z re-
pertuarem w pobliżu miejsca, w którym się znajdujemy, 
ale także możemy zaznaczyć, że chcemy zobaczyć tylko te 
miejsca, w których byli już nasi znajomi. Serwis sugeruje 
także swoim użytkownikom, co może ich zainteresować. 
Powiadomienia pojawiają się w formie „Sugestie na dziś” 
i dostosowują informacje nawet do pory dnia. Rano mamy 
podpowiedź, gdzie zjeść śniadanie, w południe portal mówi 

czas niedostępną skalę. Na własne życzenie udostępniamy 
naszą prywatność, i oczekujemy tego samego od naszych 
znajomych. Bycie w ciągłym kontakcie, za pomocą nowo-
czesnych technologii, rozpoczęło nową erę w stosunkach 
międzyludzkich. Gdyby nie siła portali społecznościowych, 
z większością naszych dalszych znajomych nie mielibyśmy 
żadnego kontaktu i prawdopodobnie, nie obracając się 
w podobnych kręgach, już nigdy byśmy ich nie spotkali. 
Dzięki nowym technologiom chęć pochwalenia się, czy 
też uzewnętrznienia naszych myśli i przeżyć, także może 
zostać zaspokojona. Interesuje nas co się dzieje u naszych 
„portalowych przyjaciół” i chcemy również dzielić się z nimi 
naszym życiem. Na portalach chętnie umieszczamy zdję-
cia, informacje o sukcesach i kłopotach oraz informujemy 
o tym, co robimy w danym momencie.

 Geolokalizacja wykorzystuje potrzebę dzielenia się 
z innymi użytkownikami o tym, jakie aktywności podejmu-
jemy w danym momencie. Pokazanie, że jesteśmy na mod-
nej filmowej premierze, czy też na wakacjach, często wiąże 
się również z przekonaniem, że logując się w określonych, 
atrakcyjnych miejscach, będziemy postrzegani w pozytywny 
sposób w oczach naszych znajomych. Dzisiejsza technolo-
gia sprawia, że każdy internauta może przyjmować cechy 
osoby znanej i mieć poczucie ciągłej obserwacji. Daje to 
wrażenie, że użytkownik portali społecznościowych jest za-
uważony, a przez to czuje się bardziej związany ze społecz-
nością, z którą wchodzi w interakcje. Potencjał jaki niesie 
ze sobą geolokalizacja został zauważony przez marketerów, 
którzy chętnie wykorzystują to narzędzie do promocji swo-
ich produktów, w tym także miejsc. 

W jaki sposób marketerzy 
wykorzystują geolokalizację?

W momencie wprowadzenia geolokalizacji otworzyły 
się dla firm nowe możliwości dotarcia do klientów. Dla mar-
keterów używanie geolokalizacji oznacza możliwość dopa-
sowywania oferty do potrzeb użytkownika w konkretnym 
miejscu i konkretnym czasie oraz dobranie swojej oferty do 
miejsca, w którym znajduje się użytkownik. W momencie, 
kiedy różne metody standardowej promocji nie są wystar-
czające, geolokalizacja jest dobrą alternatywą, szczególnie 
dla sektora usług (Królewski 2011). Geolokalizacja pozwa-
la pomóc odnaleźć najbliższą kawiarnię, kino czy też klub 
muzyczny. Technologia pozwala również wykorzystać moż-
liwość „zapamiętania” miejsca, w którym „zameldował” się 
dany użytkownik. Następnie w momencie kiedy odwiedza 
on lub przechodzi w pobliżu danej lokalizacji, na jego te-
lefon komórkowy może zostać wysłane powiadomienie 
o nowych ofertach, promocjach czy produktach (Sejdak 
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ruje również możliwość wpisywania tras, w których dopiero 
będziemy po to, żeby poznać opinię znajomych o danym 
miejscu. W odróżnieniu od Foursquear, Facebook oferuje 
dużo więcej, niż tylko możliwości geolokalizacyjne. Jest 
to tylko jeden z dodatków do szeregu innych rozwiązań, 
z których można korzystać na portalu. W październiku 2012 
liczba użytkowników na całym świecie wynosiła ponad 1 
miliard, a co miesiąc wgrywany jest ponad 1 mld zdjęć oraz 
10 mln filmów, których obecnie jest 265 miliardów. Średni 
wiek użytkownika serwisu to 22 lata (Motyka 2012).

Inne portale wykorzystujące
 geolokalizację

Gigantem, który także wykorzystuje potencjał geo-
lokalizacji jest serwer Google. Moduł Google Maps może 
być stosowany w kampaniach promocyjnych, tak jak na 
przykład zrobiła to firma Philips Hideouts (Hatalska 2012). 
Akcja promocyjna telewizorów firmy Philips miała miejsce 
w 2012 roku i polegała na tym, że na Google Maps zostały 
umieszczone wskazówki oraz „ramy” telewizorów. Użyt-
kownicy mieli za zadanie wyśledzenie punktów na mapach, 
gdzie znajdują się wskazówki pozostawione przez firmę, 
i w ten sposób mogli zdobyć jeden z telewizorów. Kampa-
nia zakładała również, i zachęcała jej uczestników, do dzie-
lenia się informacjami o promocji za pośrednictwem portali 
społecznościowych  (Philips Hideouts 2012). 

Google Street View zapewnia 360° panoramiczne wi-
doki z poziomu ulicy (Poznawaj świat… 2013). Odwiedzają-
cy stronę mogą zobaczyć znane im miejsca sfotografowane 
i umieszczone w swojej lokalizacji na mapie. Aby skomple-
tować materiał fotograficzny, Google rozesłało w wielu kra-
jach specjalne samochody, które poruszając się po miej-
skich ulicach robiły zdjęcia. Podobna sytuacja miała miejsce 
w Belgii, jednak niektóre z ulic w tamtejszych miastach były 
zbyt wąskie, aby mógł je sfotografować samochód Google. 
W tej sytuacji potencjał promocyjny, dostrzegli marketerzy 
z firmy Toyota. Za pośrednictwem nowej Toyoty IQ posta-
nowili uzupełnić braki na Google Street View w Belgii. Do 
samochodu przymocowali kamerę, i mały, kompaktowy 
samochód mógł wjechać na dotychczas niedostępne ulice. 
Dali również możliwość użytkownikom wskazania miejsca, 
które chcieliby, aby znalazło się na mapie. 

Portal Gowalla również wykorzystywał technikę geo-
lokalizacji. W 2012 roku serwis, który cieszył się całkiem 
dużą popularnością wśród użytkowników (600 tysięcy użyt-
kowników w 2010 roku) (Swartz 2010) został przejęty przez 
firmę Facebook. Firmie chodziło głównie o przechwycenie 
utalentowanych pracowników, którzy mieli wesprzeć sze-
regi grupy Facebook. Portal został zamknięty po niecałych 

nam, do którego parku pójść w przerwie, a wieczorem – 
jaki klub powinniśmy wybrać. 

Na portalu znajomi mogą publikować rekomendacje 
dotyczące jedzenia w restauracji lub barze, czy też atmosfe-
ry panującej podczas spotkania w galerii sztuki. Foursquare 
łączy w sobie również cechy gry miejskiej, ponieważ osoby 
zalogowane na portalu, w zamian za „zameldowanie” się 
w określonych typach miejsc, otrzymują „odznaki”, które 
dają znajomym jasną informację o tym, czym się interesują, 
i gdzie bywają. Można również zyskać tytuł „Mayor” za naj-
częstsze meldowanie się w danym miejscu w ciągu 60 dni 
(Wiącek 2011). Z badań opublikowanych przez MSLGRO-
UP Social Hive Poland, wynika, że znacznie częściej portal 
użytkowany jest przez mężczyzn niż przez kobiety (77% do 
23%), a największą liczebność, ze względu na użytkowni-
ków, mają w kolejności polskie miasta: Warszawa, Kraków, 
Wrocław. W Warszawie najczęściej „check-inowane” (z ang. 
Check-in; zameldować się) miejsca to: Lotnisko Chopina, 
Centrum Handlowe Złote Tarasy oraz dworzec PKP War-
szawa Centralna. Z kolei w Krakowie jest to Rynek Głów-
ny, Galeria Krakowska, dworzec PKP Kraków Główny, a we 
Wrocławiu: Rynek, Lotnisko Kopernika, dworzec PKP Wro-
cław Główny. Portal dostępny jest również na urządzeniach 
mobilnych poprzez Androida czy iOS (Raport–Foursquare… 
2012). 

Marketerzy wykorzystują ten portal do swoich celów. 
Dodanie firmy na portalu jest proste i sprawia, że użytkow-
nicy mogą meldować się w danym miejscu i polecać je swo-
im znajomym. Serwis oferuje wiele rozwiązań specjalnie 
na potrzeby promocji firm na portalu. Jest to na przykład 
narzędzie Foursquare Specials, dzięki któremu przedsię-
biorcy mogą zaoferować specjalne promocje za „check-in” 
(Sejdak 2013). 

Facebook Places

Kolejnym portalem, który wykorzystuje geolokalizację 
jest Facebook i jego moduł Facebook Places. O popularno-
ści Facebooka nie trzeba nikogo przekonywać. Stał on się 
wirtualną platformą do przekazywania myśli pomiędzy gru-
pami i otrzymywania wielu informacji od znajomych (Elkin 
2011). Bazuje on przede wszystkim na chęci poznania tego, 
co słychać u znajomych użytkowników, ale także na tym, że 
chcemy być postrzegani w świadomości innych, jako osoby 
ciekawe i atrakcyjne. 

Częścią budowania wirtualnej tożsamości jest „check-
inowanie” się w określonych miejscach. Facebook Places 
umożliwia dzielenie się ze znajomymi na portalu miejscem, 
gdzie się znajdujemy, ale także umożliwia zapisywanie 
zdjęć, które zostały zrobione w danej lokalizacji. Portal ofe-
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Inne wykorzystanie geolokalizacji

Geolokalizacja może być stosowana w wielu dziedzi-
nach naszego życia. Obecnie dostępne są buty, w których 
wbudowany jest system geolokalizacji. Dzięki temu umoż-
liwiają one określenie miejsca, w którym znajduje się na 
przykład osoba chora na Alzheimera (Hatalska 2012). 
Ciekawym wykorzystaniem geolokalizacji jest także sło-
wacka aplikacja TrashOut. Za pomocą intuicyjnego interfa-
ce’a użytkownicy aplikacji mogą zgłaszać położenie niele-
galnych wysypisk śmieci. Aplikacja umożliwia podzielenie 
się tą informacją na Facebook’u i Twitterze. 

Popularne jest także połączenie geolokalizacji z techno-
logią rzeczywistości rozszerzonej (O krok od okazji… 2012). 
Rzeczywistość rozszerzona jest obszarem informatyki zaj-
mującym się nakładaniem obrazów nierzeczywistych na 
świat realny. Elementy grafiki komputerowej współgrają 
z obiektami rzeczywistymi, tworząc z nimi spójną całość 
i korespondując z nimi. W tym samym momencie odbiorca 
ma kontakt z dwoma rodzajami rzeczywistości. Efekt moż-
na uzyskać przy pomocy specjalnego urządzenia, ale także 
komputera, tabletu czy telefonu komórkowego. Aplikacja 
mobilna „My Warsaw – Warszawa jest moja” wykorzystując 
geolokalizację wskazuje użytkownikowi, gdzie znajduje się 
najbliższe w jego położeniu miejsce związane z życiem Ja-
nusza Korczaka. Po dotarciu do wskazanej lokalizacji, dzięki 
rzeczywistości rozszerzonej, po skierowaniu kamery smart-
fona na konkretne miejsce w Warszawie, na ekranie telefo-
nu wyświetla się archiwalne zdjęcie tego miejsca z czasów 
Janusza Korczaka.

Przyszłość i zagrożenia związane
 z geolokalizacją 

Geolokalizacja w ostatnich latach zyskała na popular-
ności z wielu względów. Korzystający z niej użytkownicy 
chcą zakomunikować swoim znajomym, gdzie się znajdują 
i co robią oraz chcą wiedzieć, gdzie w danym momencie 
przebywają ich koledzy. W miarę oswajania się z systemem 
i aplikacjami, maleje obawa, która przedtem była znaczą-
ca, że utracą swoją prywatność lub niepowołane osoby 
będą miały wgląd do informacji. Użytkownicy uważają, że 
zysk z wykorzystywania geolokalizacji jest na tyle duży, że 
przeważa nad obawami. Pojawiło się także zjawisko FOMO 
(Fear Of Missing Out) czyli strachu przed pominięciem. Po-
jęcie FOMO odnosi się do grupy użytkowników portali spo-
łecznościowych, którzy mają ciągłą potrzebę sprawdzania 
i aktualizowania informacji pojawiających się na Facebo-
ok’u, Twitterze czy też innym portalu. Kolejny problem to 

czterech miesiącach i obecnie serwis jest niedostępny (Ca-
balona 2012). 

Firefox udostępnia „przeglądanie uwzględniające po-
łożenie”. Polega to na tym, że Firefox za zgodą użytkownika 
przekazuje witrynom dane o położeniu geograficznym, co 
pozwala na dostosowanie usług do miejsca przebywania. 
W tym celu Firefox wykorzystuje Google Location Services. 
Firefox zapewnia ochronę prywatności, funkcje geolokaliza-
cyjne można wyłączyć czasowo lub na stałe (Przeglądanie 
uwzględniające… 2012). Tak samo działa ta usługa w prze-
glądarce Opera.

Zastosowanie geolokalizacji 
w technice grywalizacji

Grywalizacja jest to sposób moderowania rzeczywisto-
ści odbiorców, aby przypominała ona techniki gier. Grywali-
zacja znajduje swoje zastosowanie w edukacji, zarządzaniu 
zasobami ludzkimi, ale także sprawdza się jako skuteczna 
metoda marketingowa. Jest to efektywne narzędzie, ponie-
waż aktywizuje uczestników „gry” do określonych zacho-
wań i zwiększa ich motywację. Jest przez to interesująca 
i ciekawa dla osób, które biorą w niej udział (Tkaczyk 2012). 
Zastosowanie grywalizacji i geolokalizacji można zauważyć 
we wcześniej opisywanym portalu Foursquare, który wy-
korzystuje technikę grywalizacji do motywowania użyt-
kowników portalu do zabawy, jaką jest zdobywanie odznak 
i kolejnych etapów. 

Kolejnym przykładem zastosowania grywalizacji była 
akcja na Google Street View Volkswagen: Street Quest. Za 
pomocą portalu firma poprosiła użytkowników o wyszuka-
nie jak największej liczby samochodów Volkswagen w kra-
jach Afryki Południowej. Uczestnicy mieli zaznaczać znale-
zione pojazdy za pomocą „przypinek”. Wygrywała ta osoba, 
która znalazła najwięcej samochodów firmy Volkswagen. 
Kampania wykorzystywała portale społecznościowe do ze-
brania jak największej liczby graczy i informowania o kon-
kursie przez samych użytkowników. Swoją pozycję można 
było sprawdzać on-line oraz po pewnym czasie znaleźć się 
w finale, który przebiegał już w realnym świecie. Finaliści 
podczas krótkiego czasu musieli znaleźć jak najwięcej Vol-
kswagenów na prawdziwych ulicach. Gra dostępna była 
również na urządzeniach mobilnych. Zostało zarejestrowa-
nych około 400 000 „przypięć” samochodów na mapach, 
a liczba fanów firmy Volkswagen na portalu Facebook wzro-
sła o 15 000 (Ogilvy South Africa 2012). 
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możliwość uzależnienia się od portali społecznościowych, 
które mogą mieć znaczący wpływ na rzeczywistość użyt-
kownika.

Z badań wynika, że niewiele ponad połowa (56%) użyt-
kowników smartfonów jest świadoma, że zawierają one 
aplikacje geolokalizacyjne. Jeszcze mniej, bo tylko 39%, wy-
korzystuje przynajmniej jedną taką aplikację (Elkin 2011). 
Jednak przewidywania są takie, że popularność rozwiązań 
geolokalizacyjnych będzie się systematycznie powiększać 
wraz ze wzrostem liczby aplikacji i portali wykorzystujących 
tę funkcję. 
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Rola dziecka w reklamie
komercyjnej

A Role of the Child
 in Commercials

The issue of marketing to children and the use of children 
in commercials is important due to increasing competition in the 
consumer goods and services market. Research on marketing 
to children was conducted by several scientists, among others 
McNeal and Lindstrom. This article aims at presenting a role 
and image of a child in commercials. There have been analyzed 
a number of selected TV commercials with the use of children 
shown between the beginning of 2009 and June 2010. As a result 
of the studies, the commercials have been divided into those tar-
geted at adults and those targeted at children and young people.

Tematyka związana z marketingiem dziecięcym i z udziałem 
dzieci w reklamach komercyjnych jest bardzo ważna z powodu 
rosnącej konkurencji na rynku dóbr konsumpcyjnych i usług. Ba-
dania, w ramach marketingu dziecięcego, były poruszane przez 
licznych badaczy tj. McNeal, Lindstrom i in. Celem niniejszego 
artykułu jest ukazanie roli dziecka w reklamie komercyjnej oraz 
jego wizerunku. Badania polegały na analizie wybranych spotów 
reklamowych, które były emitowane w telewizji od początku 2009 
roku do czerwca 2010. Następstwem przeprowadzonych badań 
jest podział reklam z udziałem dzieci na reklamy skierowane do 
dorosłych, i na skierowane do dzieci i młodzieży.
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Tematyka związana z marketingiem dziecięcym, w tym 
również z udziałem dzieci w reklamach komercyjnych, jest 
bardzo istotna z powodu coraz większej konkurencji na ryn-
ku. Wybrany temat jest ważnym zagadnieniem, a kwestie 
związane z udziałem dzieci w reklamach komercyjnych, 
w świecie pełnym konsumpcji wymagają gruntownej ana-
lizy. Badania w ramach marketingu dziecięcego prowadzili 
liczni badacze, miedzy innymi tematyką związaną z reklamą 
dla dzieci zajmował się James McNeal oraz Martin Lind-
strom.

Celem artykułu jest ukazanie wizerunku dziecka 
w reklamie komercyjnej oraz ukazanie wpływu wizerunku 
dziecka na realizację funkcji perswazyjnej w reklamie ko-
mercyjnej. W artykule zostaną opisane kwestie związane 
z marketingiem dziecięcym i funkcją perswazyjną reklamy 
oraz zostanie przeprowadzona szczegółowa analiza wybra-
nych spotów reklamowych.

W niniejszym opracowaniu zostały postawione nastę-
pujące pytania badawcze:

1. Jakie działania specjaliści od reklamy stosują w rekla-
mach z udziałem dzieci?

2. Jaki wizerunek dziecka jawi się w reklamie komercyj-
nej?

3. Jak wizerunek dziecka wpływa na funkcję perswazyjną 
reklamy?

W ramach przeprowadzonych badań zostały przeana-
lizowane materiały reklamowe emitowane w telewizji od 1 
stycznia 2009 do 30 czerwca 2010 roku. 

Marketing dziecięcy jako
nowy trend w ekonomii

Marketing dziecięcy jest bardzo dynamiczną dziedziną, 
rozwijającą się zarówno zagranicą, jak i w Polsce. W obec-
nych czasach ten rodzaj marketingu odgrywa istotną rolę, 
jest to równocześnie najlepszy czas na stosowanie jego za-
sad (Jankowski 2009, Górak 2006). Obecne pokolenie dzieci 
jest bardziej kontaktowe, bezpośrednie, posiada więcej in-
formacji, ich dzieciństwo jest krótsze, coraz szybciej dora-
stają, prowadzą interaktywny tryb życia i przede wszystkim 
posiadają pewną ilość pieniędzy, o które walczą specjaliści 
od marketingu. Dzieci wydają pieniądze w sposób beztro-
ski, w taki sam sposób, w jaki spędzają wolny czas. Pokole-
nie dzieci, o które walczą przedsiębiorcy to Generacja Z. Dla 
tego pokolenia komputer, Internet i inne nowinki technolo-
giczne istniały zawsze (Lindstrom 2000, http://trendfuture.
wordpress.com z dn. 23.04.2013).

Dzieci posiadają ogromną siłę wpływu na decyzje za-
kupowe, jakie podejmują ich rodzice. Właśnie najmłodsi 
doradzają dorosłym, jaki model samochodu powinni ku-
pić, jaki jest najlepszy model telefonu, jakie ubrania nale-
ży nosić. Bardzo ważne badania w tym zakresie na rynku 
amerykańskim przeprowadził Martin Lindstrom. Wskazują 
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że reklama uczy konsumpcjonizmu i przyczynia się do wy-
chowania pokolenia materialistów, dla których posiadanie 
danego dobra jest wyznacznikiem statusu społecznego 
i materialnego. Dla dzieci brak reklamowanego produktu 
jest bardzo często równoznaczny z byciem gorszym (Hert-
man 2009). Dlatego istotne jest ostrożne działanie w ra-
mach tej gałęzi marketingu.

Polskie prawo przewiduje szereg ograniczeń w kwestii 
reklamy kierowanej do najmłodszych odbiorców. Najważ-
niejszym dokumentem jest Kodeks Etyki Reklamy stworzo-
ny przez Radę Reklamy. Rozdział IV zatytułowany jest: Re-
klama skierowana do dzieci i młodzieży (art. 22-32). Treść 
artykułów dotyczy między innymi zakazu sugerowania, że 
oferowany produkt jest dostępny dla każdego, i dla każ-
dego budżetu, ponadto treść reklamy nie może zagrażać 
zdrowiu i bezpieczeństwu dziecka, oraz nie może wprowa-
dzać w błąd i wykorzystywać nieświadomość i naiwność 
najmłodszych. Reklamy nie mogą sugerować, że posiadanie 
danego produktu powoduje przewagę psychologiczną, spo-
łeczną nad tymi, którzy takiej rzeczy nie posiadają. Zakaza-
ne jest stosowanie bezpośrednich haseł nawołujących do 
kupna danego produktu oraz obniżanie autorytetu rodzi-
ców. Reklamy nie mogą zawierać instrukcji służących na-
kłonieniu rodziców do kupna (www.radareklamy.org z dn. 
22.04.2013).

Kolejnym dokumentem ograniczającym działania re-
klamodawców jest Karta zasad przyjmowania do emisji re-
klam adresowanych do dzieci. Dokument dotyczy reklam 
skierowanych do dzieci poniżej 7. roku życia i posiada głów-
ne zastosowanie w stacji Mini Mini. Karta zawiera podobne 
treści, co Kodeks Etyki Reklamy, m.in. z treści można wy-
czytać, że reklama musi być rzetelna, uczciwa, musi prze-
kazywać treści zgodne z prawdą, nie może zawierać treści 
sprzecznych z moralnością czy dobrem społecznym. Zaka-
zane są reklamy dyskryminujące. Nie mogą zostać wyemi-
towane reklamy z wulgaryzmami i niepoprawnym językiem 
(Karta zasad… 2009).

Funkcja perswazyjna
 w reklamie komercyjnej

Bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na powo-
dzenie w sprzedaży jest wybór odpowiedniego przekazu 
reklamowego, lecz nie tylko od niego zależy sukces. Bar-
dzo ważną rolę odgrywa perswazja, a istotą przekazu re-
klamowego jest to, że pełni funkcję perswazyjną. Funkcja 
jest pełniona przez język, czyli przez to, co jest mówione 
- istotna jest treść słowna przekazu. Siła oddziaływania tek-
stu o charakterze perswazyjnym w dużym stopniu zależy 
od relacji między odbiorcą a twórcą reklamy. Reklama jest 

one, że przy zakupie każdego wymienionego wyżej przed-
miotu opinia dzieci brana jest pod uwagę w ponad 60% 
przypadków. Mimo, iż badania dotyczą Stanów Zjednoczo-
nych Ameryki, sytuacja jest coraz częściej obserwowana 
na polskim rynku (Lindstrom 2009). Dorośli bardzo często 
ulegają namowom dzieci, ponieważ chcą im wynagrodzić 
małą ilość czasu, jaką z nimi spędzają. Dzieci są zapatrzone 
w media, dlatego tak dobrze orientują się na rynku. Młodzi 
ludzie nawet nie zauważają, że toczy się walka o ich wzglę-
dy, a już nawet kilkumiesięczne dzieci potrafią rozpoznać 
logo firmy (Jankowska 2009).

Opinia dzieci na temat różnego rodzaju produktów 
jest wyrobiona w wyniku percepcji komunikatów reklamo-
wych. Obecne pokolenie jest wychowane w kulturze opar-
tej na przekazie medialnym. Media, które są coraz bardziej 
wszechobecne, w dużym stopniu kształtują młodego czło-
wieka, edukują go, z mediów czerpane są wartości i po-
stawy. Media mają ogromny wpływ na styl życia młodego, 
nieukształtowanego człowieka (Albertowska 2006). Dzieci 
traktowane są jako bardzo dochodowa grupa konsumen-
tów, ale zarazem stwarzająca bardzo wiele kłopotów ma-
nagerom. Specjaliści od marketingu dziecięcego z jednej 
strony mogą sobie pozwolić na bardziej swobodne dzia-
łania, z drugiej strony badania marketingowe wśród naj-
młodszych są bardziej skomplikowane (Gregorczyk 2009). 
By managerowie mogli trafić ze strategią marketingową do 
najmłodszych, muszą wiedzieć, czego pragną dzieci, a w du-
żej mierze pragną sławy i bogactwa (Jankowski 2009).

Badania marketingowe przeprowadzone na grupie naj-
młodszych konsumentów dostarczają takich samych para-
metrów, jak te przeprowadzane na dorosłych. Różnią się 
jednak sposobem metodologicznym ich przeprowadzania. 
Narzędzia muszą być dostosowane do wieku responden-
tów. Badaniami tego typu zajmuje się Instytut Millward-
Brown SMG/KRC, który od roku 2002 bada młodych re-
spondentów, gdzie dolna granica wieku sięga nawet 4 lat 
(Anuszewska 2009).

Ograniczenia prawne
 w marketingu dziecięcym

Dużo kontrowersji narosło wokół marketingu dziecię-
cego. Pojawiają się pytania czy działania marketingowe 
są zgodne z prawem i etyką, czy nie przekracza się granic 
wyznaczonych przez przepisy? Dyskusja spowodowana 
jest tym, że działania kierowane są do najmłodszych, nie-
ukształtowanych osobowości, które są bardzo podatne na 
wpływ, głównie płynący z mediów. Dzieci nie potrafią od-
różnić świata rzeczywistego od wykreowanego przez spe-
cjalistów od marketingu. Bardzo często pojawiają się głosy, 
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Reklamy komercyjne z udziałem dzieci 

W ramach przeprowadzonych badań polegających na 
analizie wybranych spotów reklamowych można podzielić 
reklamy z udziałem dzieci na dwie kategorie:

1. Reklamy skierowane do dorosłych odbiorców;
2. Reklamy skierowane do dzieci.
W ramach reklam skierowanych do dorosłego konsu-

menta można wyróżnić:
a) reklamy produktów dla małych dzieci;
b) reklamy produktów dla całej rodziny;
c) reklamy produktów dla dorosłych.
Reklamy produktów dla małych dzieci, można podzielić 

na reklamy produktów dla niemowląt oraz reklamy produk-
tów dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. 
W grupie przekazów reklamowych oferujących produkty 
dla całej rodziny wyróżnić można reklamy produktów fami-
lijnych codziennego użytku i reklamy parafarmaceutyków. 
Reklamy skierowane do dzieci i młodzieży podzielić można 
na reklamy słodyczy skierowane do najmłodszych i reklamy 
zabawek (por. tabela 1).

tekstem nakłaniającym, ale nie można po prostu odbior-
cy kazać czegoś zrobić, należy go przekonać by podjął taką 
decyzję, a nie inną. Dlatego też nie stosuje się perswazji 
o charakterze bezpośrednim, a perswazję ukrytą. Zamiast 
funkcji perswazyjnej, reklama powinna pełnić funkcję infor-
macyjną (Litwińska 2008).

W ramach realizacji funkcji perswazyjnej można wyróż-
nić trzy mechanizmy:

1. Emocjonalizację odbioru;
2. Wspólnotę świata i języka;
3. Łatwą orientację aksjologiczną.
Pierwszy z wymienionych mechanizmów kieruje się 

zasadą: im mniej zastosowania perswazji bezpośredniej 
w reklamie, tym większa jest skuteczność emocjonalnego 
oddziaływania. Drugi mechanizm polega na odwołaniu się 
do swojskości, używane są takie zwroty jak: my, nasz, ty, 
twój, ponieważ budują relację między odbiorcą a nadawcą 
komunikatu. Ostatnim mechanizmem jest łatwa orientacja 
aksjologiczna. Celem perswazji jest wzmocnienie pewnych 
zachowań przy jednoczesnym osłabieniu innych. Jeżeli 
wartość zostanie zaprezentowana w sposób bezpośredni, 
odniesie ona mniejszy skutek. Wszystkie wymienione po-
wyżej mechanizmy wchodzą w skład mówienia nie wprost 
(Benedikt 2005).

Tabela 1. Podział reklam z udziałem dzieci emitowanych w Polsce od 1.01.2009 do 30.06.2010 r.

Podział reklam Liczba reklam Przykłady reklam
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reklamy produktów 
dla małych dzieci

dla niemowląt

16

Pampers Premium Care
BoboVita

Bebiko
Kaszki Nestlé

dla dzieci w wieku 
przedszkolnym  

i wczesnoszkolnym

serek Danio, spot pt. Lodówka
reklama Danonków

Danone Gratka
Mleczny Start

Vibovit
serek Bakuś

reklamy produktów 
dla całej rodziny

produkty familijne 
codziennego użytku

20

Frosta
Smakowita

Rama
Alpen Gold

Galaretki Winiary

parafarmaceutyki
Flavamed

Rutonoscorbin
Vitaral

reklamy produktów dla dorosłych 5
Škoda Yeti

Nordea Bank Polska
Aviva

Re
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dz
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ci

reklamy słodyczy 15
Kubuś, Kubuś Play

Żelki Haribo
Guma Maoam

reklamy zabawek 6
Scooby Doo i Tajemnicza Banda Mystery Mates

Moje Pierwsze Monopoly
Teletubisie

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.
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Powyższe pytania mogłoby zadać dziecko. W domyśle 
na wszystkie pytania można odpowiedzieć nie, a to dzięki 
piciu mleka Bebiko. Dlatego też każda matka, która pra-
gnie, aby jej dziecko było zdrowe i zadowolone, powinna 
czym prędzej kupić produkt. Wizerunek dzieci w spocie 
jest przedstawiony w sposób bardzo radosny, dzieci są za-
dowolone, ponieważ matka o nie dba przy pomocy mleka 
Bebiko.

Drugą grupą reklam w tej kategorii są produkty dla 
dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Stano-
wią ją całe serie produktów, głównie spożywczych i produk-
tów wpływających na zdrowie i kondycję psychofizyczną 
dziecka. Produkty spożywcze, jakie są najczęściej reklamo-
wane to przede wszystkim artykuły mleczne. Można przy-
toczyć całą gamę spotów promujących jogurty i serki. Tego 
typu produkty, w reklamach, w których biorą udział dzieci 
są z założenia skierowane do najmłodszych. Danone jest 
jedną z tych firm, które reklamują produkty skierowane 
do dzieci, ale w swoich spotach bardzo często odwołują 
się do rodziców, jako do tych, którzy są odpowiedzialni za 
żywienie swoich pociech. Przykładem takiej reklamy może 
być spot promujący serek Danio. Z początkiem marca 2010 
roku w telewizji pojawił się 30 sekundowy film pod robo-
czym tytułem Lodówka przygotowany przez agencję Young 
& Rubicam Brands. Chłopiec, który bierze udział w reklamie 
unika ataku Małego Głoda dzięki serkowi Danio. W spo-
cie przedstawiona jest sytuacja, w której dziecko wraca 
do domu i szuka czegokolwiek w lodówce, aby zaspokoić 
pierwszy głód. Często wówczas sięga po pierwszą rzecz, 
mało wartościową i nieodpowiednią dla niego. W rekla-
mie chłopiec, dzięki swojej mamie, zjada pełnowartościo-
wą przekąskę, jaką jest serek Danio. Twórcy reklamy chcą 
pokazać rodzicom, jak uniknąć podobnych sytuacji (Nowa 
kampania Danio 2010). 

Firma Danone bardzo często w reklamach korzysta 
z wizerunku dziecka, które głównie jest przedstawione 
w towarzystwie rodziców, najczęściej matki. Spowodowane 
jest to tym, iż Danone produkuje artykuły spożywcze, któ-
rych grupą docelowa są przede wszystkim dzieci. Większość 
reklam pojawiających się obecnie na rynku medialnym 
przedstawia produkty, które mają pomóc matce (rodzicom) 
w dbaniu o zdrowie dzieci.

Drugą kategorią reklam, jak już zostało wspomniane, 
są reklamy produktów dla całej rodziny. Stanowią ją przede 
wszystkim produkty spożywcze, witaminowe, wspomagające 
zdrowie, odporność, jak również reklamy biur podróży. Należy 
wskazać na całą grupę reklamowanych produktów spożyw-
czych dla całej rodziny, w których zwraca się szczególną uwagę 
na zdrowie i prawidłowy rozwój dzieci. Wymienić można takie 
reklamy jak, spot promujący produkty marki Frosta, reklamę 

Reklamy z udziałem dzieci
skierowane do dorosłych odbiorców

Wiele reklam, w których biorą udział dzieci jest skiero-
wana do dorosłych. Jednym typem takich spotów reklamo-
wych są prezentujące produkty, z których będą korzystały 
dzieci, ale same ich nie kupią. Decyzje zakupowe podejmu-
ją osoby dorosłe, najczęściej rodzice. Można wyróżnić dwie 
grupy produktów: dla niemowląt oraz dla przedszkolaków 
i dzieci w wieku wczesnoszkolnym. 

Produkty dla niemowląt, to przede wszystkim artykuły 
żywnościowe oraz do pielęgnacji i higieny. Jednymi z naj-
częściej reklamowanych wyrobów to pieluszki dla dzieci. 
W tego typu reklamach występują małe dzieci i często mat-
ka lub oboje rodziców. Pierwszą reklamą, która zostanie 
opisana jest spot telewizyjny przedstawiający nową linię 
pieluszek Pampers Premium Care wyemitowany w połowie 
2009 roku. Reklama jest skierowana do matek dzieci do 6. 
miesiąca życia, poszukujących pieluszek najwyższej jakości. 
W reklamie jest podkreślony fakt, że pieluszki są miękkie 
jak bawełna, a motywem przewodnim jest slogan Spokojne 
noce, radosne dni. Spot został wykreowany przez agencję 
reklamową Saatchi and Saatchi Communications. Reklama 
została utrzymana w ciepłej i miłej atmosferze, w której 
na pierwszym planie jest niemowlę i jego mama. Reklama 
wywołuje miłe skojarzenia, poczucie bezpieczeństwa i mi-
łości. Słowa towarzyszącej przekazowi piosenki sugerują, 
że dzieci są najważniejsze i każda matka, która kocha swoje 
dziecko musi kupić konkretny produkt (Pampers Premium 
Care: Spokojne… 2009).

Kolejnym przykładem spotów reklamowych zakwalifi-
kowanych do tej grupy są reklamy produktów firmy Nutri-
cia, takie jak kaszka BoboVita i mleko w proszku Bebiko. 
Kreacją reklamy zajęła się agencja RSCG Warsaw. Spot 
kaszek BoboVita przedstawia codzienne sytuacje, w jakich 
znajdują się dzieci, i jest utrzymany w humorystycznej at-
mosferze, pokazuje radośnie bawiące się dzieci. Reklama 
przekonuje, że bycie matką nie jest łatwą rzeczą, ale kaszki 
BoboVita pomogą jej w tym i przyczynią się do zdrowego 
rozwoju dziecka (Dwuzbożowe kaszki od BoboVita 2010). 
Reklama mleka w proszku Bebiko przedstawia rozchicho-
tane dzieci, które co prawda nie mówią, ale narrator prze-
kazuje nam o czym prawdopodobnie myślą dzieci. I tak za 
pomocą narratora każde dziecko zadaje pytania:

• Czy wyglądam jakbym miał za mało witamin i żelaza?
• Czy wyglądam jakby mój brzuszek był niezadowolony?
• Czy wyglądam jakbym przejmował się zarazkami?



Ewelina Bilicka - Rola dziecka w reklamie...

45

• Porady ekspertów część 7: Ośmiornica w oczach fa-
chowców (29 sekund).

Wymienione spoty pokazują dzieci, które spędzają 
z rodzicami, swoimi rodzinami wymarzone wakacje. Dzieci 
są uśmiechnięte, zadowolone, opowiadają np. o kwestiach 
związanych z robieniem babek z piasku. Spoty są utrzyma-
ne w miłej, ciepłej atmosferze, a widok dzieci ma skłaniać 
rodziców do wykupienia wakacji przede wszystkim dla swo-
ich pociech, by tak samo jak najmłodsi ze spotów mogły 
cieszyć się słońcem, wspaniałą pogodą i świetną zabawą. 
Scan Holiday stara się w kampanii podkreślić swój rodzinny 
charakter i dlatego w spotach występują małe dzieci.  

W ramach kategorii reklam produktów dla całej rodzi-
ny należy wyróżnić również spoty promujące parafarma-
ceutyki. Biorą w nich udział dzieci, które są przedstawione 
jako te, którym również można podać dany produkt. Są to 
przede wszystkim specyfiki na przeziębienie, na kaszel, pre-
paraty witaminowe i wzmacniające dla całej rodziny. Przy-
kładem takiego spotu jest reklama Flavamedu firmy Berlin 
- Chemie Menarini. Spot pod nazwą Gra w chowanego jest 
reklamą telewizyjną promującą lek przeciwkaszlowy, któ-
ra została wykreowana przez agencję Hand Made. Hasłem 
przewodnim 30 sekundowego spotu, który pojawił się w te-
lewizji 5.10.2009 roku było: i po kaszlu. Reklama, w któ-
rej przedstawiona jest 4-osobowa rodzina utrzymana jest 
w optymistycznym i ciepłym tonie, bazuje na idei wspólnie 
spędzonego czasu w gronie najbliższych, upływającego pod 
znakiem zabawy. Sielankową sytuację przerywa uporczywy 
kaszel córki, wówczas najlepszym rozwiązaniem zaistniałe-
go problemu jest podanie dziecku syropu przeciwkaszlowe-
go Flavamed. Pierwsza część spotu to zabawa w chowane-
go, która przerywa kaszel dziecka, natomiast część druga 
prezentuje zabawę na świeżym powietrzu, gdzie dziecko 
jest już całkowicie zdrowe. Wizerunek dziecka w tym spocie 
to przede wszystkim dziecko w gronie rodzinnym, o któ-
re należy szczególnie dbać (Flavamed: … i po kaszlu 2009; 
Flavamed gra w chowanego 2010). W ramach tego typu 
produktów można wyróżnić również takie, jak Vitaral, Ru-
tinoscorbin, Oscillococcinum itp.

Ostatnią wyróżnioną kategorią są reklamy produktów 
dla dorosłych. Dzieci nie tylko biorą udział w reklamach 
produktów, z których same będą korzystały, ale również 
reklamują produkty, które skierowane są do dorosłych 
odbiorców. Do tej grupy można zaliczyć całą serię spotów 
prezentujących samochody, banki, agencje ubezpieczenio-
we, sprzęt AGD/RTV, środki czystości itp. Są to produkty 
skierowane do dorosłego nabywcy, choć wcale nie oznacza 
to, że dziecko z nich nie korzysta - dobrym przykładem jest 
samochód i reklama Škoda Yeti. Spot prezentuje rodzinną 

Smakowity, margaryny Ramy, czekolad Alpen Gold. 
Bardzo wiele produktów reklamowanych jest przez całe 

rodziny, głównie dzieci z rodzicami. Tego typu produkty to 
przede wszystkim artykuły spożywcze, bardzo często skład-
niki pozwalające przygotować wspólny, rodzinny posiłek. 
W tego typu spotach najpierw wspólnie przygotowywany 
jest posiłek, a następnie zasiada się razem do stołu. Przy-
kładem takiej reklamy jest między innymi spot Winiary z se-
rii Pomysł na… Karkówkę pod tytułem Rodzina Muszkiete-
rów. Spot pojawił się 19.02.2010 roku i był emitowany do 
4.04.2010 r. Kreacją spotu zajęła się agencja Legend Group. 
Spot przedstawia rodzinę bawiącą się w Muszkieterów i przy-
gotowującą wspólnie posiłek. Każdy członek rodziny dodaje 
kolejny składnik do przygotowywanego dania, nawiązując 
do czynności wykonywanej przez Muszkieterów jeden za 
wszystkich wszyscy za jednego. Dzieci w spocie są uśmiech-
nięte, zadowolone i szczęśliwe, że mogą spędzić wspólnie 
czas ze swoimi rodzicami. Reklamowany produkt jawi się, 
jako produkt rodzinny, scalający więzi między rodzicami  
i ich dziećmi (Rodzina muszkieterów… 2010).

Na początku 2010 roku, biura podróży zaczęły prowa-
dzić kampanie reklamowe swoich ofert na zbliżający się 
sezon wakacyjny, a w spotach bardzo licznie występowa-
ły dzieci. Scan Holiday, promujące się jako rodzinne biu-
ro podróży, przygotowało kampanię Porady ekspertów. 
W kampanii pojawiły się liczne spoty przedstawiające 
zdanie najmłodszych na temat wakacji i różnych kwestii z 
nimi związanych. Spoty Scan Holiday należącej do firmy 
TUI Polska zaczęły pojawiać się w telewizji 4 stycznia 2010 
roku (Posłuchaj ekspertów od rodzinnych wakacji 2010). 
W ramach kampanii pojawiło się 9 spotów, z których każ-
dy trwał od 25 do 42 sekund. Dwa z nich pod tytułem Po-
słuchajmy ekspertów od rodzinnych wakacji. Spot pierwszy 
trwa 32 sekundy, spot drugi 33 sekundy. Oba spoty przed-
stawiają opinię dzieci na temat różnych kwestii związanych  
z wakacjami. Kolejne siedem spotów z serii Porady eksper-
tów noszą następujące podtytuły (Posłuchaj ekspertów… 
2010): 

• Porady ekspertów część 1: Babka z piasku profesjonal-
nie (37 sekund); 

• Porady ekspertów część 2: Berek dla zaawansowanych 
(31 sekund);

• Porady ekspertów część 3: Zjeżdżalnia – poziom mi-
strzowski (42 sekundy);

• Porady ekspertów część 4: O wielbłądach prawie 
wszystko (25 sekund);

• Porady ekspertów część 5: Specjaliści od rękawków 
dmuchanych (25 sekund);

• Porady ekspertów część 6: Animacja dla wybrednych 
(29 sekund);
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dosne dzieci. Spot można potraktować w dwojaki sposób, 
zarówno jako spot skierowany do rodziców, którzy powin-
ni nabyć dany produkt dla swoich dzieci, natomiast forma 
spotu, a przede wszystkim fakt pojawienia się animowa-
nego misia - symbolu marki, pozwala stwierdzić, że twór-
cy chcieli wpłynąć na dzieci by to one chętnie kupowały 
produkt (Kubuś: Natura sprzyja dzieciom 2010). Kolejnymi 
reklamami tego typu są spoty prezentujące napój Kubuś 
Play, Kubuś Scool, Haribo, gumy Maoam, Jupik Aqua czy 
Kinder Niespodziankę.

Reklamy zabawek są jedną z najczęściej spotykanych 
kategorii reklam skierowanych do dzieci, obok reklam sło-
dyczy. Reklamy pojawiają się głównie na kanałach dziecię-
cych oraz w telewizji ogólnopolskiej w pasmach skierowa-
nych do dzieci, bardzo często przed i po bajkach. Reklamy 
tego typu nasilają się przed świętami Bożego Narodzenia, 
Dniem Dziecka, Mikołajkami. Reklamy zabawek są skiero-
wane do dzieci, a pośrednio również do dorosłych. Rekla-
ma ma wywoływać w dziecku potrzebę posiadania jakiejś 
rzeczy, a rodzicom i innym dorosłym ma nasunąć pomysł na 
prezent. Producenci zabawek doskonale zdają sobie sprawę 
z tego, że dzieci są dobrym dla nich źródłem dochodu. Na 
rynku zabawek panuje duża konkurencja, dlatego, aby móc 
się przebić i zyskać trzeba dotrzeć do najmłodszych.

Popularną marką zabawek jest firma Hasbro, która 
promowała swój produkt Zgadnij, kto to? Spot pojawił się 
w okresie świąt Bożego Narodzenia w 2009 roku. Później 
pojawiła się wersja elektroniczna gry Zgadnij, kto to ekstra. 
Spot trwał 30 sekund i był połączeniem filmu fabularnego 
z elementami animowanego. W spocie pokazana jest dwój-
ka dzieci bawiących się promowaną grą. W spocie panuje 
radosna atmosfera, a zabawa dzieciom przynosi dużo ra-
dości i śmiechu. 

Kolejną reklamą zabawek skierowaną do dzieci jest 
spot prezentujący nową kolekcję figurek Scooby Doo 
i Tajemnicza Banda Mystery Mates. Trwający 20 sekund 
spot jest bardzo dynamiczny, mimo krótkiego czasu 
trwania nabywca dowiaduje się wiele o nowej ofercie.  
W pierwszych scenach pokazany jest chłopiec, który bawi 
się zabawkami, w tym samym czasie narrator wymienia, 
jakie figurki wchodzą w skład kolekcji (m.in.: Kudłaty, Łow-
ca Duchów, Scooby Astronauta, Scooby Płetwonurek itd.). 
W spocie pojawia się informacja, że zabawki można nabyć 
w sklepie Cartoon Planet.

przejażdżkę przez tereny za miastem suvem Škoda. Pojazd 
przejeżdża przez tereny leśne, mostek, aż w końcu wjeżdża 
do miasta. W trakcie jazdy pokazywane jest wnętrze samo-
chodu, w środku są rodzice i ich dziecko. Równolegle sły-
chać odgłosy, czegoś biegnącego za samochodem, można 
przypuszczać, że jest to symbolizujący markę Yeti. Pokazane 
w spocie dziecko ma być symbolem bezpieczeństwa, a re-
klamowany samochód jawi się, jako rodzinny i bezpieczny, 
który idealnie nadaje się na wspólne wycieczki za miasto. 

Dzieci biorą często udział w reklamach agencji ubez-
pieczeniowych i banków, wówczas głównym celem jest 
łagodzenie wizerunku. Dzieci mają zapewnić, że prezento-
wany produkt jest bezpieczny, bardziej przyjazny i mniej 
skomplikowany. Dobrym przykładem jest spot marki Aviva, 
przedstawiający matkę i jej dzieci w towarzystwie agenta 
ubezpieczeniowego. Dzieci otoczyły przedstawiciela Aviva 
i wymyślają różne psikusy, w tym czasie jak on opowiada 
o warunkach ubezpieczenia. Dzieci przywiązują jego sznu-
rowadła, wkładają chomika do teczki, natomiast matka wy-
daje się być niezbyt przejęta zaistniałą sytuacją, spokojnie 
zmywa naczynia, aż w pewnym momencie prosi agenta 
o zaopiekowanie się dziećmi. Ta przerysowana sytuacja 
ma pokazać, że załatwienie formalności jest bardzo proste 
i matka nie musi się zbytnio angażować. Dzieci bawiące się 
agentem również nie wydają się przejmować tym, że wła-
śnie załatwiane są bardzo ważne sprawy mające zapewnić 
im bezpieczną przyszłość. Wszystko w reklamie jest pro-
ste, utrzymane w ciepłej atmosferze z elementami humo-
rystycznymi (pojawia się postać Pana Pikusia). Wizerunek 
dziecka przedstawiony jest za pomocą gromadki psocących 
dzieci. Spot został zakwalifikowany do grupy produktów dla 
dorosłych, ponieważ mimo, że przedstawia polisę dla całej 
rodziny, jest to oferta skierowana typowo do osób doro-
słych, którzy mają być jej nabywcami (www.aviva.pl z dn. 
21.06.2010).

Reklamy skierowane do dzieci i młodzieży

Reklamy słodyczy, obok reklam zabawek są najczęściej 
spotykanymi spotami skierowanymi do młodych odbior-
ców. Na początku 2010 roku ruszyła kampania Kubuś pod 
hasłem: Natura sprzyja dzieciom. Kampanie przygotowała 
agencja Saatchi and Saatchi. Trwający 30 sekund spot po-
kazywał bawiące się na łonie natury dzieci. W pierwszych 
scenach pokazana jest dziewczynka na huśtawce, której 
wiatr pomaga się bujać, następnie chłopiec biegnie, aż na 
swojej drodze napotyka kałużę, wówczas żaba inspiruje go, 
jak ją przeskoczyć. Późniejsze sceny pokazują jak dziecko 
pije reklamowany produkt. Spot jest utrzymany w radosnej 
i ciepłej atmosferze, pokazane jest piękno przyrody i ra-
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Drugą kategorią wyodrębnioną na podstawie analizy 
spotów telewizyjnych są reklamy skierowane do dzieci 
i młodzieży. Tego typu reklamy promują przede wszystkim 
słodycze i zabawki, czyli produkty najczęściej kupowane 
przez najmłodszych. Analizując reklamy słodyczy, nietrud-
no zauważyć, że są tworzone według pewnego schematu, 
mianowicie łączy się je z dodatkową promocją, konkursem 
lub gadżetem. Producenci kuszą dzieci na różne sposoby, 
aby to właśnie ich produkty zostały wybrane z całej gamy 
dostępnych na rynku słodyczy. Reklamodawcy, aby przy-
ciągnąć dzieci, często wspomagają się stroną internetową, 
która ma umocnić w świadomości promowany produkt. 
Na takich stronach znajdują się różnego rodzaju gadżety, 
aplikacje, gry i konkursy. Spoty prezentujące słodycze bar-
dzo często są w wersji animowanej lub łączą film fabularny 
z kreskówką. Charakterystyczne dla tego typu obrazów jest 
pojawienie się animowanego bohatera, symbolu marki (np. 
Kubuś). Bardzo popularne jest również łączenie produktu ze 
znanym bohaterem z modnej bajki np. Zwariowane melo-
die (Looney Tunes), Garfield, lalka Barbie itd.

Drugą grupą reklamowanych produktów w omawia-
nej kategorii są zabawki. Dziecko w tego typu przekazach 
bawi się produktem, jest radosne i szczęśliwe. W ramach 
tej grupy artykułów nasuwają się następujące wnioski, 
mianowicie zabawki są często połączone z czasopismem 
o tej samej nazwie oraz z bajką telewizyjną. Zabawkami są 
często postaci właśnie z bajek, a dzieci nakłania się do ze-
brania kolekcji wszystkich bohaterów. Dobrym przykładem 
tego typu zabiegu jest kolekcja Littlest Pet Shop firmy Has-
bro. 27 lutego 2010 roku rozpoczęła się akcja promocyjna, 
w której można było otrzymać unikatową figurkę Dziobaka 
w zamian za 6 naklejek, które były umieszczone w opako-
waniach Littlest Pet Shop.

Dzieci przedstawia się jako użytkowników promowa-
nych zabawek, które są zadowolone, uśmiechnięte, po-
siadają dużo energii, są cool i trendy. Realizacja funkcji 
perswazyjnej w tych przekazach polega na przekonaniu 
młodych konsumentów, że muszą posiadać dany produkt, 
dzięki któremu będą takie same jak bohaterowie reklam. 
Brak zabawki powoduje natomiast, że dziecko będzie czuło 
się gorsze w stosunku do rówieśników, o czym doskonale 
wiedzą producenci zabawek i twórcy reklam, i co bezlito-
śnie wykorzystują.

Podsumowanie

Na podstawie analizy spotów zostały wyróżnione dwie 
kategorie reklam. W pierwszej, reklamy są skierowane do 
dorosłych nabywców. Wyróżnić można w niej kilka grup 
produktów. Dziecko w reklamach produktów dla małych 
dzieci (niemowlaków) przedstawione jest jako mała, nie-
winna, bezbronna istota w pełni zależna od dorosłych. 
W tych reklamach realizacja funkcji perswazyjnej polega na 
przekonaniu rodziców małych pociech, że jeżeli leży im na 
sercu dobro ich dzieci muszą nabyć dany produkt. Wówczas 
ich dzieci, tak samo jak te z reklamy, będą radosne i zdro-
we. Są to reklamy skierowane do dorosłych, ponieważ dzie-
ci, dla których został przeznaczony produkt są zbyt małe by 
dostrzec potrzebę ich posiadania. Dzieci w tych przekazach 
są rozczulające, niewinne i wzbudzające uśmiech na twarzy.

Kolejną grupą reklam są spoty produktów dla starszych 
dzieci (kilkulatków). Można stwierdzić, że przekazy mogą 
również trafić do małoletniego odbiorcy, ponieważ mogą 
również ich zainteresować. Jednakże z uwagi na fakt, że 
w reklamie bardzo często jest bezpośredni zwrot do rodzi-
ców i zwraca się szczególną uwagę na walory oferowanego 
dobra, należy potraktować je, jako skierowane do doro-
słych. W tego typu obrazach można spotkać bardzo często 
odwołanie do autorytetu, może nim być znana aktorka, 
modelka, lekarz czy instytucja, której opinia jest szczególnie 
cenna (np. Instytut Matki i Dziecka). 

Pojawia się również cała seria reklam produktów dla 
całej rodziny. W tej grupie dominują produkty żywno-
ściowe, często półprodukty lub gotowe dania, ponadto 
preparaty witaminowe, parafarmaceutyki lub biura po-
dróży. Dziecko w tych obrazach jest radosne, zadowolone, 
uśmiechnięte, cieszące się chwilami spędzonymi w gronie 
najbliższych. W obu grupach reklam realizacja funkcji per-
swazyjnej polega na wywołaniu w rodzicu poczucia obo-
wiązku kupienia nowego towaru, jeśli chcą, by ich dziecko 
było zdrowe i szczęśliwe.

Kolejną, wyróżnioną grupą reklam, są spoty produktów 
przeznaczonych dla dorosłego konsumenta, z których bar-
dzo często w sposób pośredni korzystają z nich dzieci. W tym 
miejscu należy wymienić reklamy samochodów, agencji 
ubezpieczeniowych czy banków. Rola dziecka w tych spotach 
polega na zmiękczeniu wizerunku np. agencji ubezpieczenio-
wych lub banków. Pokazuje się w ten sposób, że skorzysta-
nie z promowanych instytucji jest łatwe i przede wszystkim 
bezpieczne. Dziecko pokazane jest również w taki sposób, 
aby wzbudzić w dorosłych potrzebę dbania o nich. Każdemu, 
komu leży na sercu dobro dzieci, skorzysta z ubezpieczenia, 
weźmie kredyt, by kupić rodzinny i bezpieczny samochód.
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Oblicza społecznego 
shockvertisingu

Faces of a Social
 Shockvertising

This article discusses an issue of a social shockvertising. The 
social shockvertising is based on the use of advertisements in 
shocking social campaigns. The paper analyses the existing defi-
nitions of „social advertising” and „shocking advertising”. It also 
presents examples of social advertising which have been banned 
or aroused controversy. This has allowed the author to identify 
the forms of expressions used in the social advertising.

Artykuł omawia problematykę społecznego shockvertisingu. 
Społeczny shockvertising opiera się na wykorzystywaniu reklamy 
szokującej w kampaniach społecznych. W tekście zaprezentowano 
sposoby ujmowania terminów: „reklama społeczna” i „reklama 
szokująca”. Dokonano również analizy przykładów reklam spo-
łecznych, których prezentowanie zostało zakazane lub wzbudziło 
kontrowersje. Pozwoliło to na określenie środków wyrazu stoso-
wanych w reklamach społecznych.S
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Niniejszy artykuł omawia zagadnienie społecznego 
shockvertisingu, czyli przeniesień szokujących elementów 
w reklamie na gruncie kampanii społecznych. Celem tekstu 
jest przyjrzenie się obecnym wykorzystaniom i zastosowa-
niom tytułowego shockvertisingu, egzemplifikacja przyczyn-
ków skłaniających do tworzenia tego typu reklam w służbie 
społeczeństwu. 

Poza zasięgiem opracowania jest potencjalna skutecz-
ność reklam społecznych (w tym wypadku o szczególnym, 
wzmocnionym wydźwięku dyskursywnym). Uwaga została 
skupiona na obiegu analizowanych społecznych reklam szo-
kujących, próbie doprecyzowywania pewnych generalizacji 
w stosowaniu szokujących przedstawień w kampaniach spo-
łecznych, a nie na samej faktyczności (bądź iluzoryczności) 
wpływu tychże kampanii na kształtowanie się ludzkich po-
staw i zachowań, czy też dokonywanie się progresywnych 
zmian społecznych. Reklamowy wpływ społeczny (albo jego 
brak – w zależności od indywidualnych przekonań) pozosta-
je poza granicami prezentowanych w tekście amplifikacji na 
temat społecznego shockvertisingu.

Definiowanie shockvertisingu

Na wstępie rozważań konieczne jest sprecyzowanie 
pojęcia „społecznego shockvertisingu”. Ponieważ dotyczy 
on (ogólnie mówiąc) szokowej reklamy społecznej, warto 
zdefiniować pojęcia „reklama społeczna”, jak i „reklama 
szokowa”.

Reklamę społeczną można uznać za meritum sporej 
części kampanii społecznych, które - według Agnieszki 
Piaseckiej - mają „na celu promocję wartościowych spo-
łecznie wzorów zachowań, propagowanie nowych postaw 
i wartości oraz zwrócenie uwagi społeczeństwa na istotne, 
nierozwiązane dotychczas problemy. Kampanie społeczne 
nie stanowią jednoznacznej odpowiedzi, nie formułują no-
wych definicji sytuacji, lecz stanowią zapytanie, zaproszenie 
do rozmowy i podjęcia wspólnych działań” (Piasecka 2008: 
103). Kampanie społeczne demonstrują różnorodne apele, 
odwołując się przy tym do systemów wartości odbiorców. 
Apele te typizuje się ze względu na ich charakter: emocjo-
nalny lub racjonalny. W pierwszym przypadku, kampanie 
wykorzystują ludzkie uczucia i odczucia. W drugim, opierają 
się na racjonalnym przedstawieniu problemu, opierając się 
w tym celu na metodzie ilustrującej, informującej lub wy-
jaśniającej (Bogunia-Borowska 2001: 14).

Reklama społeczna stanowi proces komunikacji per-
swazyjnej (Maison, Maliszewski 2002: 9-16). Fundacja Re-
klamy Społecznej uznaje reklamę społeczną za nowy rodzaj 
społecznej komunikacji, której celem jest przede wszystkim 
promocja społecznie wartościowych wzorów zachowań, 
nowych wartości i nowych postaw, a także zogniskowanie 
uwagi społeczeństwa na istotnych, nierozwiązanych pro-
blemach. Tematyką reklam społecznych są zagadnienia 
poważne i fundamentalne, dotyczące ludzkiej intymności, 
cierpienia i wyborów moralnych. Działając na emocje grupy 
odbiorców, do których jest kierowana – wymaga szczerości 
i autentyzmu (Bogunia-Borowska 2004: 135-136). 
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pomocą motywów powszechnie uważanych za ryzykowne, 
wzbudza mieszane uczucia. Działania tego typu zwracają 
uwagę na dany produkt, wspierając przez to krótkookreso-
wą strategię sprzedaży. Shockvertising eksploatuje tematy 
związane z seksem, pornografią, zaskoczeniem, obrzydliwo-
ściami, strachem i przemocą (Konieczna 2010: 160). Defini-
cja ta odnosi się do reklamy komercyjnej, ale można się na 
niej opierać charakteryzując reklamę społeczną, ponieważ 
idee, społeczne wartości i wzorce zachowań też w pewnym 
sensie stanowią „produkt” dla odbiorców. 

Z kolei Zdrenka definiując shockvertising stwierdza: 
„Szokujące reklamy mają przede wszystkim poruszyć, za-
skoczyć, oburzyć, zniesmaczyć, niekiedy nawet przestraszyć 
widza, wzbudzając w nim silne emocje. Głównym zadaniem 
takich reklam jest kreowanie prowokacji i skandali, które 
wywołują u odbiorcy emocje, a te z kolei powodują brak 
obojętności wobec danego spotu reklamowego. (…) Szo-
kująca reklama często balansuje na granicy sacrum i profa-
num, wodząc na pokuszenie, przykuwa uwagę. Aby przycią-
gnąć uwagę odbiorcy, chętnie posługuje się w kampaniach 
brzydotą, seksem, pornografią, śmiercią, okrucieństwem, 
strachem. Elementy te (…) stanowią społeczne tabu…” (Zd-
renka 2010: 34-35).

Trzeba pamiętać, że nie każda reklama (społeczna), 
posiłkująca się „mocnymi” środkami wyrazu jest shockver-
tisingiem. Granica między zwyczajną a szokującą reklamą 
nie jest do określenia w sposób jednoznaczny – jest to 
uzależnione choćby od osobowości poszczególnych od-
biorców tych reklam. Za przykłady stosowania shockverti-
singu w kampaniach społecznych można jednak z pewno-
ścią uznać reklamy społeczne, których emitowanie zostało 
prawnie zakazane ze względu na przedstawianie w nich 
zbyt drastycznych i szokujących elementów, czy też te, któ-
re doczekały się znacznego społecznego odzewu – nie tyle 
na temat samego problemu, który poruszały, co wyboru 
sposobu samego przedstawienia, kreacji. 

Na potrzeby artykułu można przyjąć, że społeczny 
shockvertising ujmuje się jako posiłkowanie się w prowa-
dzonych kampaniach społecznych takimi reklamami spo-
łecznymi, które: (a) bazują przede wszystkim na emocjo-
nalnym przekazie perswazyjnym, (b) zawierają świadomie 
zastosowany „element szokujący” dla przewidywanych 
adresatów reklamy, (c) po emisji reklamy wcześniej wspo-
mniany „element szokujący” został za taki uznany przez 
dominującą część odbiorców, (d) reklama wywołała nie-
oczekiwane wcześniej (ale czy na pewno?) skutki społeczne 
w postaci debaty publicznej, „zdjęcia z anteny” (lub poja-
wiania się takich postulatów) i innych aktywnych wyrazów 
społecznego zainteresowania i uwagi nie tyle samym jej 
tematem, ile formą i zastosowanymi środkami wyrazu.

Kompleksową definicję reklamy społecznej konstruuje 
Agata Stafiej-Bartosik. Według niej „reklama społeczna (pu-
blic service advertising) to forma komunikacji społecznej, 
wykorzystująca narzędzia komunikacji marketingowej, któ-
rej celem jest uświadomienie i uwrażliwienie określonych 
grup społecznych na wybrane problemy społeczne lub też 
promowanie wartościowych i pożądanych społecznie norm, 
zachowań i przekonań. Nazwa angielska podkreśla służebną 
rolę tego typu reklamy, nazywając ją w wolnym tłumaczeniu 
„reklamą w służbie publicznej”. Z punktu widzenia psycho-
logii społecznej, reklamę społeczną można zdefiniować jako 
komunikat perswazyjny, który służy wywołaniu społecznie 
pożądanych postaw i zachowań” (Szlachetna propaganda… 
2007: 20).

Przytaczane sposoby definiowania kampanii i reklam 
społecznych ogniskują wokół celowości ich tworzenia, którą 
ogólnie można scharakteryzować jako prospołeczną. Cel, 
przynajmniej w założeniach, bezsporny, nie niweluje rozdź-
więku pojawiającego się przy szukaniu sposobów tworzenia 
społecznych kampanii czy też samych reklam. Czy podczas 
formułowania koncepcji reklam społecznych należy wspie-
rać się na fundamentach marketingu?1 Jak daleko posuwać 
się w konstruowaniu perswazyjnego przekazu? Gdzie prze-
biega granica stosowania różnorodnych środków w uświa-
damianiu istniejących problemów czy zagrożeń i nawoływa-
niu do zmiany postępowania?

Od perswazyjnego komunikatu (by zwrócić uwagę spo-
łeczeństwa na dany problem) już tylko krok do bazowania 
na emocjach w powziętym zamierzeniu prospołecznym. 
Emocjach, czyli tym, co może adresatów reklamy poruszyć, 
przykuć ich uwagę, a więc (niejednokrotnie) zaszokować. Na 
takie działania wobec odbiorców reklamy społecznej zwra-
ca uwagę Paweł Prochenko (Reklama społeczna – kreacja 
a skuteczność 2013). Z kolei Mirosław Pęczak słusznie za-
uważa, że to właśnie reklamie społecznej (w przeciwieństwie 
do komercyjnej) zdecydowanie łatwiej udzielić społecznego 
zezwolenia na wywoływanie emocji skrajnych (np. strachu) 
(Pęczak 2008: 70-71). Innymi słowy, tworzenie reklam spo-
łecznych, które mają przede wszystkim wpływać na emocje 
potencjalnych odbiorców, opiera się często na umieszczeniu 
w nich elementów szokujących i prowokujących. Przy tym, 
nie jest to sprawdzony sposób na dobrą, skuteczną, zasadza-
jącą się na emocjonalności kampanię społeczną. Wykorzy-
stania reklamy szokującej w kampaniach społecznych ugrun-
towane są na zależności: używając nadzwyczajnych środków, 
trzeba się liczyć z nieprzewidywalnymi na nie reakcjami. 

Pomimo ryzyka, jakie niesie za sobą ten typ reklamy, 
cieszy się ona sporą popularnością. Reklama szokująca, za 

1 Dylemat ten doskonale odzwierciedla pytanie: „Dlaczego braterstwa nie 
można sprzedawać jak mydło?” (G.D. Wiebe).
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Porównując obie reklamy społeczne można odnaleźć 
szereg podobieństw: 1) w obu spotach mamy do czynie-
nia z aktami brutalnego pobicia (rozpoczynającego się od 
uderzenia w twarz, później odrzucenia ofiary na podłogę 
siłą zadanego ciosu, przytrzymania ofiary na podłodze po-
przez zadawane kopniaki – w reklamie The Cut – lub przez 
przyduszanie butem twarzy do podłogi – w Growing Up);                   
2) w reklamach nie widać wyraźnie twarzy bijącego (po-
zostaje on anonimowym rodzinnym sprawcą zadawanego 
bólu); 3) ofiarami są osoby słabsze, nie mające wystarcza-
jącej siły, by się obronić.

Chociaż reklama społeczna Growing Up nie została 
objęta zakazem emisji, to doczekała się komentarzy kwe-
stionujących tak dosłowne przedstawienie brutalnej sceny 
pobicia dziecka. Wzbudziła zainteresowanie (aż dziewięć-
dziesiąt tysięcy odsłon spotu w ciągu zaledwie tygodnia od 
ukazania się na stronie internetowej Irish Society for the 
Prevention of Cruelty to Children), a także wątpliwości, co 
do bezpośredniości przekazu w sposobie prezentowania 
problemu przemocy domowej (psycholodzy uznali reklamę 
za „niefortunne” zobrazowanie omawianego zagadnienia, 
mogące wywołać traumę u osób, które doznały przemocy 
fizycznej) (Gartland 2011). Emocjonalności scenom w spo-
cie dodawały słowa wypowiadane przez grającego ofiarę 
chłopca: „Będę walczyć o prawa dzieci takich jak ja. Nie 
mogę się doczekać, kiedy dorosnę”, wykazującego się nie-
wyobrażalną jak na swój wiek obywatelską postawą, która 
stawiała w sytuacji podbramkowej oglądających spot – sło-
wa chłopca stanowiły chwytliwą parafrazę nawoływań wi-
dzów do aktywnego sprzeciwu wobec domowej przemocy 
względem dzieci i działania na rzecz jej ofiar, które w innej 
formie (np. umoralniającego apelu) mogłyby przejść bez 
echa.

Inna, utrzymana w szokowej konwencji, zakazana kam-
pania społeczna dotyczyła chorych na stwardnienie boczne 
zanikowe i ich rodzin. Przeprowadzona została w styczniu 
2009 r. w około sześćdziesięciu niezależnych kinach w Anglii 
i Walii. Kampania społeczna miała uświadomić społeczeń-
stwu istnienie choroby, jak i zmotywować do walki z nią 
(m.in. poprzez badania lekarskie) (Wstrząsająca historia 
Sary 2013). Około dwuminutowa reklama telewizyjna, wy-
reżyserowana przez Jima Weedona ze studia Bare Films na 
zlecenie stowarzyszenia MND Association, zatytułowana Sa-
rah’s Story („Historia Sary”) (Sarah’s story 2011), powoływa-
ła się na faktyczny przypadek osoby, która zachorowała na 
tę chorobę (Sary Ezekiel). Film w założeniach miał odzwier-
ciedlać odczucia kobiety po usłyszeniu diagnozy lekarskiej. 
Ciało osoby grającej w spocie to ciało Sary, zmieniono tylko 
twarz kobiety. 

Społeczny shockvertising – po emisji

W pierwszej połowie 2009 r. na ekranach telewizji 
i w kinach w Wielkiej Brytanii pojawiła się reklama nakrę-
cona w ramach kampanii społecznej The Cut („Cięcie”) or-
ganizacji Women’s Aid (Women’s Aid 2013), zrealizowana 
przez agencję Grey London. Reklama telewizyjna przed-
stawiała historię kobiety – aktorki, która wraca do domu 
z planu filmowego, gdzie czeka na nią mężczyzna, zazdrosny 
o jej partnera filmowego. Oskarżenie o romans okazuje się 
równoznaczne z przewróceniem młodej kobiety na ziemię 
i wielokrotnym kopaniem leżącej. Jedyną możliwą obroną 
przed brutalnym i agresywnym mężczyzną są słowa aktorki, 
że nie zgadza się na takie sceny (nie było ich bowiem w sce-
nariuszu). W tym momencie kamera zaczynała odjeżdżać, 
a widz zauważał, że cała scena rozgrywała się na planie fil-
mowym – jedynym niepasującym elementem był brak ekipy 
filmowej (Cięcie 2013).

Kampania społeczna dotyczyła przemocy domowej, 
czyli - wydawać by się mogło - problemu społecznego, który 
w żadnym stopniu nie mógł stanowić dla odbiorców zasko-
czenia, co do swego istnienia, jak i tego, że zjawisku trze-
ba przeciwdziałać. Hasło: Isn’t it time someone called cut? 

(„Czy to nie czas, żeby ktoś krzyknął: cięcie?”) wzywało do 
zaprzestania bicia kobiet, a główną rolę w reklamie zagra-
ła Keira Knightley – co, zważywszy na popularność aktorki, 
powinno jeszcze bardziej przyczynić się do pewnej „oczy-
wistości” obecności tej reklamy społecznej w mediach, 
i jej wniknięcia w ogólny przepływ informacyjny niż do jej 
zauważenia (nie mówiąc o zapamiętaniu czy zwróceniu 
szczególnej uwagi odbiorców). Dwuminutowy spot wyre-
żyserowany przez Joe Wrighta wywołał jednak odwrotną 
reakcję. Krótko po ukazaniu się reklamy społecznej zaka-
zano jej emisji. Zakaz umotywowano uznaniem The Cut za 
reklamę zbyt brutalną.

Z podobnym przykładem społecznego shockvertisingu 
(który jednak nie zakończył się zakazem prezentowania re-
klamy w mediach) można było się zetknąć oglądając spot 
reklamowy Growing Up („Dorastanie”) kampanii społecz-
nej Irish Society for the Prevention of Cruelty to Children 
w maju 2011 r. w Irlandii (Czerwińska 2013, Janota 2013). 
Główne hasło reklamowe brzmiało: Join the fight for child-
ren’s right („Przyłącz się do walki o prawa dzieci”), a sama 
reklama opierała się na podobnej konstrukcji, co wspo-
mniany wcześniej  spot The Cut. Akcja spotu reklamowe-
go Growing Up odbywała się w domu, do którego wracał 
mężczyzna (prawdopodobnie ojciec dziecka) i brutalnie bił 
kilkuletniego chłopca. 



Rynek - Społeczeństwo - Kultura | nr 2/2013                                                                                                    

52

Benetton jest jednak przede wszystkim producentem 
odzieży i pomimo jakichkolwiek argumentacji poruszania 
przez firmę problemów społecznych w prowadzonych przez 
siebie kampaniach reklamowych, nie można jednoznacz-
nie wyrokować, co do tego, czy cele kolejnych szokujących 
kampanii są tylko (lub po części) prospołeczne, a nie kon-
sumenckie. Jak zauważył Umberto Eco: „Benetton i Toscani 
postawili na promocję, (...) postawili na drukowane arty-
kuły, które nie kosztowały ich ani grosza. Jakiż mistrzowski 
figiel!” (Toscani 2009: 39).

Innym, równie interesującym przykładem szokowej 
kampanii społecznej, która pomimo natychmiastowego 
zakazu (ukazała się oficjalnie tylko raz), spotkała się z za-
interesowaniem odbiorców, którzy przekazywali sobie pla-
katy reklamowe drogą nieoficjalną, dotyczyła głodu, biedy 
i AIDS. W celu mobilizacji społeczeństwa do walki z tymi 
problemami społecznymi, wykorzystano odwołanie do ata-
ku na World Trade Center z 11 września 2001 r. Kampania 
społeczna posiłkująca się tym wydarzeniem ukazała się 6 
lat później (Kryńska  2013). 

Również w polskich realiach stosowane są szokowe 
reklamy społeczne, przykuwające uwagę opinii publicznej 
swoją kontrowersyjnością. Przykładem tego typu akcji jest 
kampania społeczna zorganizowana przez Fundację Pro – 
Prawo do Życia „Stop aborcji” przeprowadzona w 2010 r. 
(Stop aborcji 2013). Na reklamowych billboardach umiesz-
czono przekaz informujący odbiorców o fakcie wprowadze-
nia przez Hitlera aborcji 9 marca 1943 r. oraz sugestywne 
zdjęcia Hitlera i płodów. Plakaty zawisły w centrum Pozna-
nia, wzbudzając liczne komentarze mieszkańców miasta 
(Krzemiński 2013).

 
Podsumowanie

Na podstawie omówionych reklam społecznych moż-
na zauważyć, że w pewnym stopniu, „kluczem do sukcesu” 
shockvertisingu pozostają sprawdzone sposoby – wizu-
alizowanie w reklamach treści brutalnych, drastycznych, 
utrzymanych w filmowej wręcz aranżacji. Spoty The Cut, 
Growing Up czy Sarah’s Story zrealizowane zostały nieja-
ko w konwencji fabularnej, opowiadając historie, które 
mogą stać się historiami oglądającego reklamę. W dwóch 
pierwszych zaskakuje dosłowność przekazu – angażujące 
emocjonalnie sceny pobicia sprawiają, że widz nie chce ich 
oglądać, ale i tak nie jest w stanie odwrócić wzroku. Bez-
pośredniość i bezpardonowość w ukazywaniu negatywnego 
zjawiska wydaje się bardziej przemawiać do odbiorców niż 
zawoalowane przesłania. 

Za taktykę szokowania reklamą można uznać również 
kontrastowość połączoną z kontrowersją, widoczną wy-

W przypadku tego przykładu społecznego shockvertisin-
gu dopiero na końcu spotu odbiorca dowiadywał się, że jego 
celem jest ukazanie choroby. Akcja reklamy opierała się na 
pokazaniu ataku choroby, pozbawiającym człowieka wszel-
kiej możliwości obrony przed nią. Zaprezentowane w spocie 
„przejście” od sprawnej młodej kobiety do osoby zmuszonej 
do korzystania z wózka inwalidzkiego, ubezwłasnowolnionej 
przez własne ciało utrzymano w konwencji filmowego horro-
ru – „przejście” od zdrowia do choroby nasuwa oglądającemu 
skojarzenia klasycznych scen opętania, wyzbycia się kontroli 
nad sobą.

Analizując przykłady reklamy szokowej nie sposób po-
minąć reklamy firmy Benetton. Pod koniec 2011 roku uka-
zała się seria plakatów reklamowych kampanii Unhate („Nie 
nienawidź”) (Świejkowski 2013), na których przedstawiono 
fotomontaże pocałunku inspirowanego zdjęciem Leonida 
Breżniewa i Ericha Honeckera z 1979 r., na którym całują się 
oni na powitanie. Na plakatach ujęci zostali m.in. Benedykt 
XVI i Ahmed Mohamed el-Tayeb, niemiecka kanclerz Angela 
Merkel z prezydentem Francji Nicolasem Sarkozym, premier 
Izraela Benjamin Netanjahu i Mahmoud Abbas, prezydent Au-
tonomii Palestyńskiej i Barack Obama – z prezydentem We-
nezueli Hugo Chavezem i Hu Jintao z Chin (Szaniewski 2013). 
Kampania promować miała dążenie do tolerancji i międzykul-
turowego zrozumienia. Prezentowane na fotografiach postacie 
połączono w pary na zasadzie przeciwstawienia (religijnego2, 
politycznego, kulturowego). Benetton nie po raz pierwszy po-
służył się „pokazywaniem niepokazywalnego”. We wcześniej-
szych kampaniach firmy można było zobaczyć np.: wizerunek 
wychudzonej anorektyczki (kampania No anorexia) (Jasak 
2013) czy plakat prezentujący trzy ludzkie serca z podpisami 
Black, White i Yellow. 

Reklamowe kreacje Oliviera Toscaniego same w sobie sta-
ły się już znakiem rozpoznawczym Benetton Group. Toscani 
dąży w nich do ukazywania realiów, stanu faktycznego, a nie 
wyidealizowanego i wykreowanego obrazu (a może raczej 
„obrazka”) rzeczywistości. Za rodzaj deklaracji stylu uprawia-
nia reklamy można uznać jego książkę, w której nawołuje: „…
poszukajmy w dzisiejszej reklamie biedaków, przesiedleńców, 
ofiar wypadków, powstańców, buntowników, osób niskiego 
wzrostu, zastraszonych, otyłych, skwaszonych, sceptycznych, 
bezrobotnych, pryszczatych, ofiar narkomanii lub zatorów dro-
gowych, ludzi chorych, poszukajmy krajów Czwartego Świata, 
wariatów, udręczonych artystów, hulaków, krzykaczy, cierpią-
cych na liszaj, prowokatorów, poszukajmy wielkich problemów 
społecznych, kryzysów, katastrof ekologicznych, zamieszek mło-
dzieżowych oraz samotnych starych ludzi” (Toscani 2009: 16).

2 Inne przykłady „religijnych” wykorzystań w reklamach (również tych ko-
mercyjnych) przytacza między innymi „Tygodnik Powszechny” (patrz: Be-
netton i inni 2013).
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raźnie na przykładzie kampanii reklamowych Benettona. 
Trudno jednak w tym przypadku bezspornie skłaniać się ku 
uznaniu tych reklam za społeczny shockvertising. Nie można 
jednoznacznie ustalić, czy prowadzone kampanie odbiorcy 
uznali za prospołeczne nawoływania czy raczej firmę Benet-
ton „za tę od szokujących reklam” (mniej ważne, że społecz-
nych, a nie tylko (?) komercyjnych).

Niezależnie od skuteczności społecznego shockvertisin-
gu (potencjalnego wpływu na społeczne postawy), zasięg 
ich odbioru zazwyczaj plasuje się na zadziwiającym, wyso-
kim poziomie. Potwierdzają to reklamy z kampanii Unhate 
– prezentującej pocałunek papieża z imamem3, a także kam-
pania społeczna MTV, posiłkująca się na plakatach nawołu-
jących do walki z biedą, głodem i AIDS, obrazem palących 
się wież WTC. Obie zostały usunięte praktycznie natychmia-
stowo, mimo tego odbiły się jednak medialnym echem. 

Shockvertising zdaje się funkcjonować na zasadzie naj-
lepszego okresu transmisji, tyle, że zamiast płacić mediom 
za czas antenowy w porze największej oglądalności, trzeba 
się liczyć z konsekwencjami prawnymi i/lub społecznymi 
perturbacjami. Taka jest cena szokowania. Napotyka przez 
to na swej drodze zagorzałych zwolenników, równocześnie 
muszących odpierać zdecydowaną krytykę przeciwników. 
Doprowadza to do sytuacji komfortowej dla reklamy – nie 
sposób przejść obok niej obojętnie, zdystansować się, uznać 
za coś, co bezpośrednio danej jednostki nie dotyczy, nie 
uderza w jej system wartości, nie godzi w indywidualne 
poczucie estetyki. Nie grozi mu (społecznemu shockverti-
singowi) utonięcie w czeluściach reklamowej nieuwagi, czy-
li wypracowywanego przez odbiorców (zalewanych wręcz 
obecnie wszelkiej maści medialnymi przekazami) sposobu 
neutralizowania i celowego niezauważania reklam we wła-
snej przestrzeni życiowej. 

Szokowanie, stając się atrybutem reklamy społecznej, 
dokonuje więc krystalizacji w poglądach odbiorców. Widz 
w tym przypadku musi dokonać samookreślenia, ocenić 
daną reklamę społeczną. Tyle tylko, że wystawiana ocena 
dotyczy samej reklamy, a nie przekazywanych w niej idei. 
„Wymuszenie” opowiedzenia się po którejś ze stron odbywa 
się na poziomie akceptacji reklamy, a nie akceptacji warto-
ści, co niekoniecznie usprawiedliwia stosowanie społeczne-
go shockvertisingu.

3 Po ostrym proteście Watykanu na reklamę z pocałunkiem papieża i ima-
ma, Benetton zobowiązał się do wycofania zdjęcia z kampanii Unhate (za: 
Skandaliczna reklama Benettona z papieżem zniknęła 2013).
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Amelia Kin, Uniwersytet Wrocławski

Sprzedaż konsumencka, reklamacje
i gwarancja europejska.
Pojęcie i znaczenie dla ochrony praw konsumenckich

The Consumer Sale, Complaints and European Guarantee.
 The Meaning and Significance of Protection of Consumers’ Rights

The primary purpose of the Act on the specific conditions of 
consumer sale and amendments to the Civil Code of 27 July 2002 
is to protect consumer rights. The Act introduces new measures 
to ensure the protection of consumer rights while entering into 
the contract of sale, and in particular it raises the issue of con-
sumer sales, complaints and European guarantee. At European 
level the issues related to consumer sales and complaints regu-
lates the Directive 1999/44/EC on certain aspects of the sale of 
consumer goods and associated guarantees of 27 May 1999 (OJ 
UE. L.99.171.12). Due to the fact that the seller is in a privileged 
position towards the consumer, who may not always have full 
information about the goods, the legislator has prepared regu-
lations imposing obligations on the seller towards the consumer. 
However, buyers thanks to the knowledge of their rights and le-
gal instruments contained in the Act can protect their interests.

Podstawowym celem ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szcze-
gólnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie ko-
deksu cywilnego jest ochrona praw konsumenckich. Ustawa 
wprowadza nowe rozwiązania zapewniające ochronę praw kon-
sumenckich przy zawieraniu umowy sprzedaży, a w szczególności 
porusza zagadnienia sprzedaży konsumenckiej, reklamacji i gwa-
rancji europejskiej. Na poziomie europejskim kwestie sprzedaży 
konsumenckiej i reklamacji reguluje Dyrektywa 1999/44/EC z 25 
maja 1999 r. w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towa-
rów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji (Dz.U. UE. L. 
99.171.12). Z uwagi na fakt, iż sprzedawca jest w uprzywilejowa-
nej pozycji w stosunku do konsumenta, który nie zawsze posiada 
pełną informację o towarze, ustawodawca przygotował regulacje 
prawne, za pomocą których nakłada na sprzedawcę obowiązki 
względem kupującego. Natomiast kupujący, dzięki znajomości 
swoich praw i instrumentów prawnych zawartych w ustawie, 
może zabezpieczyć swoje interesy. 
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Wstęp

Implementacja polskich i europejskich przepisów 
prawnych ma na celu zapewnienie ochrony praw konsu-
menckich. Ponadto ustawa wprowadza nowe rozwiązania 
dotyczące praw konsumenckich przy umowie sprzedaży. 
Wynika to z rozszerzenia odpowiedzialności sprzedawcy za 
niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową na odpo-
wiedzialność za treść informacji o towarze w reklamach. 
Ustawa nakłada na przedsiębiorcę obowiązek podawania 
jasnej i rzetelnej informacji o właściwościach i cechach pro-
duktu. 

Sprzedaż konsumencka

Sprzedaż konsumencka i gwarancja europejska (komer-
cjalna) uregulowane zostały w ustawie z dnia 27 lipca 2002 
roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej 
oraz zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., Nr 141, 
poz. 1176), zwanej dalej ustawą o sprzedaży konsumenc-

kiej. Natomiast na poziomie europejskim kwestie sprzedaży 
konsumenckiej i reklamacji reguluje Dyrektywa 1999/44/EC 
z 25 maja 1999 r. w sprawie niektórych aspektów sprzeda-
ży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji 
(Dz.U. UE. L. 99.171.12). Ponadto dokument ten wyznacza 
minimalne standardy ochrony, ale w praktyce, konsument 
nie może powołać się tylko na tę Dyrektywę podczas do-
chodzenia roszczeń. Podobnie jak zdecydowana większość 
dyrektyw konsumenckich, wymieniony akt prawa wtórnego 
ma charakter regulacji pionowej. Ponieważ reguluje wybra-
ne aspekty prawa cywilnego tzn. odpowiedzialność sprze-
dawcy z mocy ustawy za brak zgodności towaru z umową 
oraz odpowiedzialności z akcesoryjnej wobec umowy 
sprzedaży gwarancji komercjalnej. 

Umowa sprzedaży należy do najczęściej zawieranych 
umów w obrocie gospodarczym. Zgodnie z art. 535 kodek-
su cywilnego przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowią-
zuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać 
rzecz kupującemu. Z kolei kupujący zobowiązuje się rzecz 
odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. W państwach tworzą-
cych Unię Europejską umowa sprzedaży uważana jest za 
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istotną, zarówno dla swobodnego obrotu gospodarczego, 
przepływu towarów, przemieszczania się ludzi oraz prawi-
dłowego rozwoju konkurencji na rynku. 

Sprzedaż konsumencka to sprzedaż, w której stronami 
są:

• kupujący (konsument), czyli osoba fizyczna, która naby-
wa rzecz ruchomą w celu niezwiązanym z działalnością 
zawodową lub gospodarczą;

• sprzedawca (przedsiębiorca) będący osobą fizyczną 
lub prawną, jednostką organizacyjną nie będącą osobą 
prawną, dokonującą sprzedaży w zakresie działalności 
przedsiębiorstwa;

• przedmiotem umowy sprzedaży konsumenckiej jest 
rzecz ruchoma (towar konsumpcyjny).

Istotną rolę w sprzedaży odgrywają strony umowy 
sprzedaży. Na przykład: kupujący zakupi suszarkę do celów 
prywatnych, tzn. będzie jej używał w celu wysuszenia swo-
ich włosów, wtedy mówi się o sprzedaży konsumenckiej. 
Natomiast gdyby osoba kupująca zakupiła suszarkę do za-
kładu fryzjerskiego, w którym prowadzi działalność gospo-
darczą i świadczy usługi fryzjerskie, wówczas ustawa nie 
ma zastosowania i nie można mówić o sprzedaży konsu-
menckiej. Ponadto, należy podkreślić, iż ustawa o sprzedaży 
konsumenckiej stanowi lex specialis wobec kodeksu cywil-
nego tzn., że przepisy kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi 
za wady oraz gwarancji jakości nie mają zastosowania do 
sprzedaży konsumenckiej. 

Sprzedawca i jego obowiązki
 względem kupującego

Ustawa nakłada na każdego sprzedawcę obowiązki, 
wśród których należy wyróżnić:

• podanie dwóch cen towaru: ceny towaru konsumpcyj-
nego oraz jego ceny jednostkowej (ceny za jednostkę 
miary), chyba, że obie te ceny wyrażają tą samą kwotę 
lub towar oferowany jest luzem. Tego typu sposób po-
dawania cen powinien zostać zachowany w reklamie;

• potwierdzenie na piśmie wszystkich istotnych postano-
wień zawartych w umowie przy sprzedaży na raty, na 
przedpłaty, na zamówienie, według wzoru, na próbę, 
za cenę powyżej dwóch tysięcy złotych. W pozostałych 
przypadkach (na żądanie kupującego) sprzedawca wy-
daje pisemne potwierdzenie zawarcia umowy np. pa-
ragon, fakturę. Potwierdzenie powinno zawierać ozna-
czenie sprzedawcy, jego adres, datę sprzedaży, nazwę, 
ilość i cenę towaru konsumpcyjnego;

• udzielenie kupującemu jasnych, zrozumiałych i nie 
wprowadzających w błąd informacji w języku polskim, 

które będą wystarczające do prawidłowego użytko-
wania  towaru. Informacje powinny zawierać: nazwę 
towaru, producenta lub importera, znak zgodności, 
informacje o dopuszczeniu do obrotu na terytorium 
RP. Ponadto, należy właściwie oznakować towar jeśli 
jest sprzedawany w opakowaniu jednostkowym lub 
w zestawie. W pozostałych przypadkach wymaga się 
od sprzedawcy by umieścił w miejscu sprzedaży towa-
ru informację, która może zostać ograniczona do jego 
nazwy i jego głównej cechy użytkowej oraz wskazania 
producenta lub importera;

• zapewnienie w miejscu sprzedaży odpowiednich wa-
runków techniczno-organizacyjnych umożliwiających 
dokonanie wyboru towaru konsumpcyjnego np. spraw-
dzenie jakości, kompletności oraz funkcjonalności. 
Ponadto, konsument nie ma obowiązku dokładnego 
sprawdzenia towaru na miejscu sprzedaży. Przyjmuje 
się, iż oferowany towar jest pełnowartościowy, dobrej 
jakości, a przede wszystkim zgodny z umową;

• na żądanie kupującego sprzedawca obowiązany jest 
wyjaśnić znaczenie poszczególnych postanowień umo-
wy;

• wydanie kupującemu z towarem konsumpcyjnym 
wszystkich elementów jego wyposażenia oraz sporzą-
dzone w języku polskim instrukcje obsługi, konserwacji 
towaru oraz innych wymaganych dokumentów. Należy 
podkreślić, że używania języka polskiego nie stosuje się 
do nazw własnych, znaków towarowych, nazw handlo-
wych, oznaczeń pochodzenia towarów oraz zwyczajo-
wo stosowanej terminologii naukowej i technicznej.

 
 Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu nie-

zgodności towaru z umową

Zgodnie z ustawą sprzedawca odpowiada wobec kupu-
jącego, jeśli wystąpią łącznie dwie przesłanki:

1. Towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową;
2. Niezgodność ta istniała w momencie wydania towaru.

Ponadto, towar jest niezgodny z umową, jeśli wystąpiły 
nieprawidłowości w jego zamontowaniu i uruchomieniu. 
Nie ma przy tym znaczenia, czy czynności montażowe zo-
stały wykonane w ramach umowy sprzedaży przez sprze-
dawcę lub osobę, za którą ponosi on odpowiedzialność czy 
przez kupującego, jeżeli zrobił to według instrukcji otrzy-
manej przy sprzedaży. Oznacza to, że sprzedawca może po-
nieść odpowiedzialność za niejasne i nieprawidłowe zapisy 
w instrukcji, mimo, iż z reguły instrukcja opracowana jest 
przez producenta. 
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Sprzedawca nie będzie związany zapewnieniem zawartym 
w reklamie, jeżeli udowodni, że:

• nie znał treści zapewnienia;
• kupujący nie zapoznał się z reklamą;
• treść zapewnienia reklamy została sprostowana przed 

zawarciem umowy.

We wszystkich wyżej wymienionych przypadkach obo-
wiązek udowodnienia, że zaistniała którakolwiek z okolicz-
ności spoczywa na sprzedawcy. 

Należy pamiętać, że zgodnie z ustawą o sprzedaży kon-
sumpcyjnej, kupującemu z tytułu niezgodności towaru kon-
sumpcyjnego przysługują uprawnienia, które sprowadzają 
się do:

1. Doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową 
przez nieodpłatną naprawę lub wymianę na nowy to-
war. Wybór między naprawą lub wymianą zależy od 
kupującego. Kupujący nie może zażądać od sprzedają-
cego naprawy ani wymiany, jeżeli sprzedawca udowod-
ni, że naprawa albo wymiana jest uniemożliwiona lub 
wygeneruje wysokie koszty. 

2. Obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, gdy: 
- naprawa ani wymiana nie są możliwe lub generują 
nadmierne koszty,
- sprzedawca nie naprawi lub nie wymieni towaru 
w określonym terminie,
- naprawa lub wymiana naraziłaby kupującego na 
znaczne niedogodności.

Ponadto, należy mieć na uwadze fakt, iż kupujący nie 
może odstąpić od umowy, gdy niezgodność towaru kon-
sumpcyjnego z umową jest nieistotna.  

Reklamacje

W ciągu dwóch lat od wydania towaru można sprze-
dawcy zgłosić reklamację. Należy mieć na uwadze, że 
w przypadku stwierdzenia wady należy zgłosić reklamację 
najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy. Przekroczenie terminu 
spowoduje utratę uprawnień, a co się z tym wiąże sprze-
dawca nie będzie ponosił odpowiedzialności. 

Warto zgłosić reklamację na piśmie, ponieważ w ra-
zie jakichkolwiek wątpliwości można przedstawić dowód 
powiadomienia sprzedawcy. Każda reklamacja powinna 
zawierać następujące informacje: datę zgłoszenia, określe-
nie sprzedawcy i kupującego, określenie towaru, który jest 
niezgodny z umową oraz opisanie tych niezgodności oraz 
nasze oczekiwania, co do sposobu reklamowania niezgod-
nego (wadliwego) towaru, czyli nieodpłatną naprawę wa-
dliwego towaru czy wymianę towaru niezgodnego na nowy 

Ustawa o sprzedaży konsumenckiej wprowadziła do-
mniemania prawne, które mają na celu uproszczenie usta-
lenia, czy towar jest zgodny z umową. Wyróżnia się nastę-
pujące domniemania zgodności z umową:

• właściwości towaru zostały indywidualnie uzgodnione 
ze sprzedawcą. W sytuacji indywidualnego uzgodnie-
nia właściwości towaru konsumpcyjnego domniemywa 
się, że jest on zgodny z umową, gdy:

- odpowiada podanemu przez sprzedawcę opiso-
wi lub ma cechy okazanej kupującemu próbki albo 
wzoru,
- nadaje się do celu określonego przez kupującego 
przy zawarciu umowy, chyba, że sprzedawca zgłosił 
zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia towaru;

• właściwości towaru nie były indywidualnie uzgadnia-
ne ze sprzedawcą. W tym przypadku kupujący przyjął 
ofertę sprzedawcy bez negocjacji. Domniemywa się, że 
towar konsumpcyjny jest zgodny z umową, jeżeli nada-
je się do celu, do jakiego jest zwykle używany, a wła-
ściwości, które określony towar posiada są cechami 
charakterystycznymi dla tego rodzaju towaru;

• zapewnienia publiczne. Gdy kupujący przy wyborze 
określonego towaru kieruje się zapewnieniem ze stro-
ny sprzedawcy, producenta lub jego przedstawiciela. 

Jeśli w umowie na piśmie zostaną dokładnie określone 
najważniejsze cechy towaru, jego przeznaczenie lub zasto-
sowanie, to ustalenie czy towar jest zgodny z umową nie 
powinno budzić żadnych wątpliwości. Ponadto, w razie 
stwierdzenia niezgodności towaru z umową przed upły-
wem sześciu miesięcy od wydania towaru, zgodnie z usta-
wą uznaje się, że niezgodność ta istniała już w chwili wy-
dania towaru. W okresie sześciu miesięcy od daty zakupu, 
kupujący nie ma obowiązku udowadniać sprzedawcy, że 
towar kupiony u niego jest niezgodny z umową; wystarczy 
zawiadomienie sprzedawcy o niezgodności. Obowiązkiem 
sprzedawcy jest udowodnienie kupującemu, że zakupiony 
towar w chwili wydania był zgodny z umową. 

Gdy niezgodność towaru z umową ma miejsce po upły-
wie sześciu miesięcy od zakupu i wydaniu towaru stosuje 
się ogólne zasady dowodowe wynikające z art. 6 kodeksu 
cywilnego, zgodnie z którym, ciężar udowodnienia faktu 
spoczywa na kupującym, i to on będzie musiał dowieść, 
że towar był niezgodny z umową w chwili sprzedaży to-
waru. Ponadto należy mieć na uwadze, że sprzedawca nie 
odpowiada za niezgodność towaru z umową, gdy kupujący 
o tej niezgodności wiedział lub wiedzieć powinien. Sprze-
dawca nie będzie zwolniony z odpowiedzialności za nie-
zgodność towaru z umową, która została w umowie prze-
widziana, lub która jest właściwością określonego towaru.  
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Gwarancja europejska (komercjalna)  

Inkorporacja unormowań dotyczących gwarancji ko-
mercjalnej do polskiego ustawodawstwa wynikła z obo-
wiązku transpozycji dyrektywy 1999/44/WE z dnia 25 maja 
1999 r. i dotyczy ona dwóch gwarancji:

• ustawowej, występującej w ramach każdej umowy 
sprzedaży;

• komercjalnej, dobrowolnie udzielanej przez producen-
ta, importera lub sprzedawcę. 
 
Gwarancja ustawowa z dyrektywy jest odpowiedni-

kiem unormowanej w ustawie o sprzedaży konsumenckiej 
odpowiedzialności sprzedawcy towaru konsumpcyjnego 
z tytułu jego niezgodności z umową. Dyrektywa 1999/44/
WE Parlamentu Europejskiego w miejsce pojęcie „gwaran-
cja jakości” zawartego w kodeksie cywilnym wprowadziła 
pojęcie „gwarancja komercjalna”. W dokumentach ustawo-
wych zamiennie używa się pojęć gwarancja komercjalna, 
gwarancja handlowa oraz gwarancja europejska. W dy-
rektywie ustawodawca podkreślił, że udzielenie gwarancji 
przez producentów lub sprzedawców jest z punktu widze-
nia ochrony praw konsumenckich zjawiskiem potrzebnym, 
pobudzającym zdrową konkurencję oraz stanowiącym 
uzasadnione narzędzie marketingowe. Komisja Europej-
ska w dokumencie poprzedzającym dyrektywę tj. zielonej 
księdze podkreśliła, że należy zadbać o dostarczenie konsu-
mentom odpowiedniej informacji o warunkach gwarancji 
oraz wesprzeć rozwój konkurencji opartej na prawidłowych 
praktykach rynkowych. 

Jerzy Pisuliński określił pojęcie gwarancji komercjalnej 
jako „zapewnienie gwaranta co do istnienia określonych 
właściwości towaru konsumpcyjnego, w którym gwarant 
zobowiązuje się, bez odrębnej opłaty, do określonego 
w treści oświadczenia gwarancyjnego zachowania (świad-
czenia) na rzecz kupującego w sytuacji, gdyby sprzedany 
kupującemu towar konsumpcyjny nie miał właściwości 
wskazanych w tym oświadczeniu”.

W art. 13 ustawy o sprzedaży konsumenckiej zawarte 
zostały następujące postanowienia dotyczące gwarancji 
komercjalnej:

• gwarancja dotyczy właściwości towaru konsumpcyjnego;
• określa ona obowiązki gwaranta w przypadku, gdy to-

war nie wykazuje właściwości wskazanych w oświad-
czeniu gwarancyjnym;

• gwarancja jest nieodpłatna.

pozbawiony wad. Sprzedawca ma obowiązek ustosunkować 
się do reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych, liczo-
nych od dnia następnego po dniu, w którym została złożona 
reklamacja. W piśmie reklamacyjnym warto zamieścić in-
formację, w jakiej formie oczekujemy odpowiedzi na rekla-
mację. Należy mieć na uwadze, że czas, w jakim sprzedaw-
ca rozpatruje reklamację nie jest czasem, w którym towar 
zostanie wymieniony lub naprawiony. Przy składaniu re-
klamacji należy pamiętać, że przepisy prawa nie wymagają 
od składającego reklamację posiadania paragonu, mimo, iż 
najprościej udowodnić zakup za okazaniem paragonu. Ku-
pujący może podnieść roszczenia z ustawy, jeżeli udowod-
ni fakt zakupu towaru u danego sprzedawcy i datę zakupu 
także w inny sposób (np. za pomocą gwarancji, wydruku 
z terminala przy płatności kartą).  

Przedmiotem częstego sporu między kupującym 
a sprzedającym jest kwestia reklamacji przecenionego to-
waru zakupionego na wyprzedaży lub w promocji. Przepisy 
wskazują jasno, reklamować można każdy towar niezgodny 
z umową. Obniżenie ceny towaru w wyprzedaży czy promo-
cji nie obniża wartości towaru. Jeśli jest pełnowartościowy 
i bez wad podlega reklamacji. Jeśli powodem obniżenia 
ceny towaru jest jakaś wada, o której kupujący wiedział, 
taki towar nie podlega reklamacji. 

Inną ważną kwestią wywołującą wiele emocji zarówno 
po stronie kupujących, jak i sprzedających stanowi sprawa 
zwrotu towaru do sklepu. W przypadku, gdy kupujący roz-
myśli się i będzie chciał zwrócić towar do sklepu może jedy-
nie liczyć na dobrą wolę sprzedawcy, który przyjmie towar. 
W takiej sytuacji sprzedawca nie ma obowiązku przyjęcia 
towaru. Z przeprowadzonych badań w 2010 r. wynika, że 
zdecydowana większość sprzedawców, bo aż 85% przyjmo-
wała towar. Natomiast badania przeprowadzone w 2012 
roku wskazują, że już tylko 44% sprzedawców zadeklaro-
wała wolę przyjęcia towaru. Sprzedawcy uzasadniali swo-
ją decyzję zbyt dużą ilością zgłaszanych przez kupujących 
zwrotów towaru. Dlatego przed ewentualnym zakupem 
warto zasięgnąć informacji czy istnieje możliwość zwrotu 
towaru do sklepu w określonym terminie.   

Ponadto należy mieć na uwadze, że w przypadku zaku-
pu towaru (rzeczy) używanej, kupujący i sprzedawca mogą 
skrócić do roku termin, w którym sprzedawca odpowiada 
za towar. Z odpowiedzialności za towar nie możemy zwolnić 
sprzedawcy, również sprzedawca nie może zrzec się odpo-
wiedzialności za towar.  
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wień gwarancyjnych w zakresie ich niedozwolonego cha-
rakteru. Art. 385 kodeksu cywilnego zawiera wskazówkę, 
które klauzule są niedozwolone. Nasuwa się więc wniosek, 
że badaniu pod względem abuzywności mogą zostać pod-
dane wyłącznie „postanowienia umowy związanej z kon-
sumentem”. Ponadto de lege ferenda polski ustawodawca 
powinien jednoznacznie określić status prawny gwarancji 
komercjalnej, przychylając się do jej kontraktowego cha-
rakteru. Pozwoli to wyeliminować rozbieżności doktrynalne 
w zakresie ustalenia charakteru prawnego oraz „uprawo-
mocnieni” kognicję SOKiK w zakresie badania stworzonych 
przez przedsiębiorców gwarancyjnych wzorców umownych 
pod względem ich abuzywności. 

Podsumowanie

Reasumując problematykę sprzedaży konsumenckiej, 
reklamacji i gwarancji europejskiej należy mieć na uwadze, 
że uregulowania zawarte w ustawie mają na celu ochronę 
praw konsumenckich. Podstawową funkcją gwarancji jest 
przede wszystkim ochrona konsumenta przed skutkami 
nabywania towarów nieposiadających zapewnianych lub 
standardowych właściwości. Ochrona konsumenta ma 
więc charakter zobowiązań niezależnych i towarzyszących 
im praw konsumenta od przysługującej mu ochrony gwa-
rancji ustawowej. 
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Podstawową funkcją gwarancji jest ochrona konsu-
menta przed skutkami nabywania towarów nieposiadają-
cych standardowych właściwości. Mimo, iż prawo nadal nie 
zobowiązuje do wystawiania gwarancji, sprzedawca, pro-
ducent lub importer mogą dobrowolnie udzielić na okre-
ślony towar gwarancji. Okres, na jaki wydano gwarancję, 
może być dłuższy niż czas odpowiedzialności za niezgod-
ność towaru z umową. 

Sprzedawca, producent lub importer udziela gwa-
rancji zamieszczając oświadczenie gwarancyjne w doku-
mencie gwarancyjnym. Oświadczenie takie może zostać 
zamieszczone w reklamie. W oświadczeniu gwarancyjnym 
gwarant, czyli udzielający gwarancji zapewnia, że towar 
ma określone cechy lub właściwości, a w razie ich braku 
zobowiązuje się do podjęcia określonych kroków np. na-
prawy towaru, jego wymiany na mający cechy, o których 
zapewniał w oświadczeniu gwarancyjnym, lub ewentualnie 
do zwrotu pieniędzy. Na sprzedawcy spoczywa obowiązek 
potwierdzenia gwarancji na piśmie. Sprzedawca powinien 
sprawdzić, czy oznaczenia w karcie gwarancyjnej zgadzają 
się z odpowiednimi oznaczeniami umieszczonymi na towa-
rze oraz skontrolować stan plomb i innych zabezpieczeń. 
Nie pobiera się dodatkowej opłaty za objęcie towaru gwa-
rancją. 

Każda gwarancja powinna zawierać podstawowe obo-
wiązki gwaranta. Oświadczenie gwarancyjne należy sfor-
mułować w języku polskim, w sposób jasny, zrozumiały 
i niewprowadzający w błąd. Warto podkreślić, że gwaran-
cje, które nie spełniają wszystkich wymogów uznaje się za 
ważne i nie umniejszają kupującemu wynikających z niej 
uprawnień. Każdy dokument gwarancyjny powinien zawie-
rać następujące informacje: 

• nazwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Polsce;
• czas trwania gwarancji;
• terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej;
• stwierdzenie, że „ gwarancja na sprzedany towar kon-

sumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza 
uprawnień kupującego wynikających z niezgodności 
towaru z umową”. Zapis ten oznacza, że wybór czy re-
klamacje skierujemy do sprzedawcy powołując się na 
niezgodność czy też wystawcy gwarancji w przypadku, 
gdy towar jest nią objęty.  

Ewa Łętowska, jako zwolenniczka umownego charak-
teru gwarancji, stwierdza jednoznacznie, iż przyjęcie, że 
gwarancja powstaje wskutek jednostronnego oświadczenia 
woli, zakłada przyjęcie istnienia swobody kontraktowania 
poza zakresem swobody umów. Zakwalifikowanie gwa-
rancji komercjalnej jako czynności prawnej jednostronnej 
powoduje niemożność dokonywania weryfikacji postano-
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i ważne relacje. Tego rodzaju wsparcie pomaga mi w pracy 
zawodowej.

Czy sfera naukowa może współpracować ze sferą biz-
nesu nie wykluczając się wzajemnie?

Od początku mojej kariery zawodowej dwa światy: 
nauki i praktyki przenikają się wzajemnie. Sfera bizneso-
wa świetnie współgra ze sferą naukową. Właściwie trudno 
mi wyobrazić sobie uprawianie nauki, w moim przypadku 
psychologii zarządzania bez praktyki biznesowej oraz reali-
zacji projektów biznesowych bez wsparcia rzetelnej wiedzy 
naukowej. 

Praca z klientami bywa inspiracją do poszukiwań na-
ukowych, prowadzenia badań naukowych.

Z drugiej strony korzystanie z rzetelnej, empirycznie 
zweryfikowanej wiedzy, rezygnacja z intuicyjnych i zdro-
worozsądkowych teorii czyni działania biznesowe bardziej 
efektywnymi. 

Dziękujemy za rozmowę.

Magdalena Nawrat
Doktor psychologii, specjalista z zakresu psychologii 

zarządzania i psychologii społecznej. Wykładowca akade-
micki. Posiada wieloletnie doświadczenie jako HR Manager 
oraz konsultant w dziedzinie Zarządzania Zasobami Ludz-
kimi. 

Wspiera rozwój firm poprzez doradztwo personalne 
w obszarze zarządzania kadr, procesach rekrutacyjno-se-
lekcyjnych, AC/DC, oceny pracowniczej, systemach moty-
wacyjnych i outplacementowych oraz coachingu manager-
skiego. 

Prowadzi szkolenia m.in. w obszarze rozwoju umiejęt-
ności osobistych i kompetencji zawodowych.

Autorka publikacji naukowych z zakresu psychologii 
zarządzania i psychologii społecznej. Miłośniczka włoskich 
smaków i ośnieżonych stoków narciarskich. 

Wywiad

Dwa światy: nauki i praktyki. 
Innowacje a stereotypy. 

Wywiad z dr Magdaleną Nawrat
doktor psychologii, specjalistą z zakresu psychologii 

zarządzania i psychologii społecznej.
Wykładowcą akademickim. 

Czy postrzega Pani swoją pracę zawodową jako pew-
nego rodzaju sztukę?

Moja praca spełnia funkcje społeczne, dydaktyczne, 
czasem terapeutyczne. Wymaga przy tym kreacji i inno-
wacyjności, otwarcia na nowe doświadczenia. Kiedy myślę 
o swojej aktywności zawodowej jednym z istotniejszych jej 
elementów jest warsztat pracy, czyli rzetelna wiedza, sku-
teczne narzędzia i metody pracy z klientami oraz umiejęt-
ności budowania relacji opartych na zaufaniu.

W jaki sposób zmieniło się życie Pani klientów po 
wprowadzeniu sugerowanych przez Panią zmian?

Celem mojej pracy jest pomaganie w zdobywaniu no-
wych umiejętności, rozwijaniu kompetencji i wiedzy klien-
tów. W naszej wspólnej pracy klienci poszukują i odkrywają 
nowe rozwiązania dla swoich biznesów i działań pozabiz-
nesowych.

Zdarza się, że zmieniają postawy i przewartościowują 
dotychczasowe działania i wybory, znajdują pomysły i mo-
tywację do aktywności w ważnych dla nich obszarach. 

Bywają sytuacje, w których zmieniają swoje ścieżki za-
wodowe, dojrzewają do podjęcia trudnych zawodowych 
i życiowych decyzji. 

Jakie pozabiznesowe obszary działań mogłaby Pani 
wskazać, jako pomocne w pracy zawodowej?

W moją pracę wpisany jest ciągły rozwój, doskonale-
nie siebie, swojego warsztatu pracy. To nadaje cel, sens 
i wzmacnia moje zaangażowanie w pracę. 

Przy okazji działań rozwojowych i moich własnych po-
szukiwań spotykam różnych, często, bardzo interesujących 
ludzi. Te kontakty, spotkania, bywają dla mnie wielką inspi-
racją. Otwierają mnie na nową wiedzę, nowe doświadcze-
nia, pomysły. Niektóre znajomości przerodziły się w bliskie 
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