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Od redakcji
Słowo wstępne
„Rynek i konsumpcja” to motyw przewodni kolejnego numeru czasopisma „Rynek-Społeczeństwo-Kultura”. Jak pisał Zygmunt Bauman, żyjemy w społeczeństwie konsumpcyjnym. Jest to model społeczeństwa, w którym dominują wytwarzanie pragnień wśród ludzi oraz utrzymywanie ich w stanie
nieustannego niezaspokojenia tych pragnień. Krótki cykl życia produktu oraz wielość i różnorodność
produktów stanowią o odmiennej rzeczywistości niż ta, która była jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Dzisiaj rynek nie jest już związany z masową produkcją dla masowego odbiorcy, ale jest zindywidualizowany dla zindywidualizowanego klienta. Dlatego warto przyjrzeć się bliżej zachodzącym zmianom na
współczesnych rynkach w związku z konsumpcją i konsumowaniem.
Tom otwiera artykuł Sergiusza Prokurata pt. „Od masowej produkcji do masowej kastomizacji –
przedsiębiorczość w perspektywie zmian gospodarczych”, który wpisuje się w ogólny kontekst zmian
współczesnej gospodarki i współczesnego świata. Liwia Jasiak w artykule pt. „Nowe trendy konsumenckie zjawiskiem kreującym nowoczesnego nabywcę” odkrywa zjawisko konsumpcji i model nowoczesnego nabywcy. Amelia Kin w artykule „Przeciętny konsument. Pojęcie i znaczenie dla ochrony
konsumenta” zajmuje się kwestiami ochrony konsumenta i praw, jakie posiadają konsumenci w relacjach kupna-sprzedaży. Przemysław Chmielecki w tekście pt. „Uniwersytet wobec gospodarki – w którą stronę?” zajmuje się rolą uniwersytetu jako instytucji włączonej w ramy gospodarki rynkowej bądź
instytucji, od której oczekuje się prorynkowych działań. Kolejne teksty dotyczą zjawisk rynkowych.
I tak Agnieszka Bera w artykule pt. „Aktualna sytuacja na rynku pracy w branży Call/Contact Center”
diagnozuje nowy typ rynku pracy w jednej z nowszych branż związanej z szeroko rozumianą sprzedażą. Daria Jankowiak z kolei w artykule pt. „Pisarstwo fantastyczne w kontekście kształtowania się
rynku wydawniczego w Polsce po 2000 roku” analizuje rynek wydawniczy pisarstwa fantastycznego,
również wąskiej gałęzi.
Wszystkie teksty stanowią jedynie zaproszenie do refleksji na temat współczesnych rynków, ich
kształtowania i kreowania w różnych segmentach. Nie ulega również wątpliwości, że model społeczeństwa konsumpcyjnego i konsumowania jako jednej z podstawowych form ludzkiej aktywności
stanowią o ważności kreowania rynków. Inaczej mówiąc – rynek i konsumpcja są ze sobą ściśle powiązane i wzajemnie na siebie oddziałujące.
Zapraszamy do lektury i dyskusji

Robert Geisler
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Od masowej produkcji do masowej kastomizacji
- przedsiębiorczość w perspektywie
zmian gospodarczych
From Mass Production to Mass Customization – Entrepreneurship
from the Perspective of Economic Changes

Przedsiębiorczość jest trudnym do uchwycenia czynnikiem,
który determinuje zachowanie jednostek na rynku oraz warunkuje sukces indywidualnych aktorów ekonomicznych, a w konsekwencji determinuje wzrost gospodarczy poprzez pośrednie
generowanie nowych wynalazków. Artykuł rozpoczyna się krótkim przeglądem rozwoju poglądów na temat przedsiębiorczości
i wpływu techniki na rozwój gospodarczy, zwracając szczególną
uwagę na zmieniające się oblicza perspektywy historycznej. Autor
jest zdania, że czasy determinują możliwości ludzkiej działalności, która ma szeroki zakres wpływu na wybór sposobu produkcji.
Dlatego na działania przedsiębiorców można spoglądać w sposób
ewolucyjny.

Wstęp
„Historycy i ekonomiści, jeśli zechcą, razem mogliby
udać się na interesującą i wartościową z punktu widzenia nauki wycieczkę”- tak rozpoczyna swój znany artykuł Creative
Response in Economic History z 1947 roku Joseph Schumpeter (Schumpeter 1947: 149-159). Pomimo, że głównym
celem Schumpetera było wezwanie do korzystania z wiedzy historycznej przy badaniu zjawiska przedsiębiorczości,
istota przedsiębiorczości oraz sposób, w jaki kształtuje ona
bieg następujących po sobie wydarzeń i ich długoterminowe skutki, czy stopień znacznego zróżnicowania jej natury w odniesieniu do miejsca i biegu czasu, sugeruje, że
aby zbadać, w jaki sposób przedsiębiorczość funkcjonuje
i przyczynia się do rozwoju gospodarczego, trzeba na nią
spojrzeć z dynamicznie historycznej perspektywy: „(…)
każdą historyczną sytuację można adekwatnie wyjaśnić na
podstawie sytuacji poprzedniej. (…) Rozwój gospodarczy
jest więc przede wszystkim po prostu przedmiotem historii
gospodarczej, będącej z kolei wyodrębnioną tylko dla celów
wykładu częścią historii ogólnej. Z uwagi na tę zasadniczą
zależność ekonomicznego aspektu zjawisk od wszelkich
innych, nie można tłumaczyć zmiany ekonomicznej tylko
poprzedzającymi ją warunkami ekonomicznymi. Albowiem

Entrepreneurship is a factor that is difficult to grasp. It determines the behaviour of individuals on the market and conditions
the success of individual economic actors, and in consequence
it determines economic growth by the indirect generation of
new inventions. The article starts with a quick overview of the
evolution of views on entrepreneurship and the influence of
technology on economic growth, specifically taking into account
the changing historical perspective. The author believes that the
historical moment determines the possible scope of human activity, which in many ways influences the choice of production
methods. Therefore the actions of entrepreneurs can be viewed
from an evolutionary perspective.

ABSTRACT

STRESZCZENIE

Sergiusz Prokurat, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie

ekonomiczna sytuacja narodu nie wyrasta wyłącznie z poprzednich warunków ekonomicznych, lecz z całej poprzedniej sytuacji ogólnej” (Schumpeter 1960: 91).
Wielu historyków i ekonomistów jest czynnie zaangażowanych w badania nad rozwojem gospodarczym i jego
przyczynami, a dyskusja o wzroście gospodarczym jest
wciąż żywa i dotyka pytań fundamentalnych. Już z rozważań ekonomistów klasycznych wynika, iż sama akumulacja
bogactwa, które często nazywa się kapitałem1, jest procesem ciągłym, zależnym od podjętych w przeszłości decyzji, przy tym będącym jednocześnie głównym czynnikiem
postępu gospodarczego (Smith 1954: 456-477). Kapitał
taki często jest personalizowany, przypisywany jednostkom lub podmiotom, wyobrażany w formie pieniędzy czy
dóbr materialnych. W najczystszej, transparentnej i szerokodostępnej formie przybiera jednak postać wynalazków
czy technologii. Takim przykładem wynalazku jest alfabet,
który może być uznawany za jedną z pierwszych technologii
komunikacyjnych, dzięki której istnieje możliwość przekazania i magazynowania informacji, które przyspieszają rozwój techniki, jak i sam rozwój gospodarczy. Bezpośrednią
konsekwencją alfabetu jest bowiem wynalezienie druku,
Jak zauważa Jack Goody, często posługujemy się słowem kapitalizm na
określenie nowych sposobów gromadzenia bogactwa czyli kapitału (Goody 2006: 40).

1
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który efektywnie upowszechniał wiedzę, co przełożyło się
na dalsze wynalazki, takie jak ukazanie się prasy.

Postęp techniczny jako czynnik
warunkujący przemiany w gospodarce
Edwin Mansfield, jeden z najważniejszych badaczy
wpływu ekonomii na historię techniki stawia odważną tezę,
iż postęp techniczny jest ważnym, jeżeli nie najważniejszym, czynnikiem odpowiedzialnym za wzrost gospodarczy
(Mansfield 1971: 1-2). Technika, a więc wytworzone przez
nią technologie, jego zdaniem są głównym źródłem zmian,
gdyż akumulacja wdrożonych w systemie gospodarczo-społecznym wynalazków generuje dobrobyt, przyczyniając się
do zwiększenia efektywności pracy ludzi. Taki sposób postrzegania wpływu techniki na wzrost gospodarczy nie jest
jedynie domeną Mansfielda. W latach 50. XX wieku zainicjowano szereg badań dowodzących znaczenia postępu
technicznego na wzrost gospodarczy. Owocem tych badań
był m.in. model Solowa, pierwszy model, w którym postęp
techniczny stanowi podstawową siłę napędową wzrostu gospodarczego.2 Równolegle rozwijała się tzw. „nowa
teoria wzrostu” podnosząca znaczenie wiedzy i kapitału
ludzkiego dla rozwoju techniki, a najbardziej znaczącymi
kontynuatorami Solowa współcześnie są D. Roamer oraz R.
Lucas. „Nowa teoria wzrostu” stoi na stanowisku, iż wzrost
gospodarczy jest wynikiem zależności, jakie działają wewnątrz całego konkretnego systemu gospodarczego, a nie
jest skutkiem sił działających na zewnątrz systemu (Lucas
1990: 92-96, Lucas 1988: 3-42). Oprócz wiedzy i rozwoju
techniki warto również wspomnieć o czynnikach instytucjonalnych, które mają ogromny wpływ na wzrost gospodarczy. Neoinstytucjonalna szkoła ekonomiczna przyjmuje
podstawowe postulaty metodologiczne ekonomii neoklasycznej postrzegając jednak rozwój, bardziej, jako złożony
proces kulturowy niż jako stabilny system wzajemnie równoważących się sił regulowanych przez samokorygujący się
mechanizm rynkowy (Jabłoński 2008). Badania neoinstytucjonalistów potwierdzają prawdziwość twierdzenia Schumpetera, przytoczonego na wstępie, iż „historia ma znaczenie”. Taka teza sprawdza się także w badaniach dotyczących
nauki o przedsiębiorczości, i jest chętnie używana przez naukowców zauważających niedoskonałości „ogólnych teorii”,
ale i przez zwolenników koncepcji samowarunkujących się
ścieżek rozwoju.3 Dlatego też już w latach czterdziestych
Model ten zakłada, iż postęp techniczny ma charakter egzogeniczny,
i w dalszym ciągu jest punktem wyjścia wielu analiz wzrostu gospodarczego, pomimo iż jego największą wadą jest brak definicji czym jest sam
postęp (Solow 1956: 65-94).
3
W ekonomicznej literaturze naukowej koncepcją samowarunkujących
się ścieżek rozwoju możemy określić przewagę jaką dany produkt czy
2
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dwudziestego wieku Schumpeter wielokrotnie nawoływał
do podejmowania badań empiryczno-historycznych nad
przedsiębiorczością. Dziś historyczne badania nad przedsiębiorczością i teorie popularyzowane przez nauki społeczne
są dużo bardziej od siebie oddalone, aniżeli miało to miejsce pół wieku temu.4
Celem niniejszego artykułu jest podjęcie tematyki ewolucji techniki, jako źródła zmian gospodarczych, współtworzących dobrobyt, ze szczególnym uwzględnieniem faktu,
że wybór sposobu produkcji przez przedsiębiorców jest
zależny od aktualnego w danym momencie historycznym
stanu techniki. Artykuł rozpoczyna się od wykazania kluczowej roli przedsiębiorcy w rozwoju gospodarczym oraz przeglądem historii przedsiębiorczości, zwracając szczególną
uwagę na zmieniające się oblicza perspektywy historycznej.

Rola przedsiębiorcy
w postępie technicznym
Jednostka ludzka od początków dziejów inspirowała historyków gospodarczych i ekonomistów. W całej dotychczasowej historii ludzkości podstawową siłą wytwórczą zawsze
był człowiek. Historia gospodarcza opisuje jego sposób
pracy, kwalifikacje, narzędzia, wykorzystywane przez niego surowce i inne zasoby na przełomach wieków. Działania
ludzkie, napędzane egoistycznymi pobudkami, powodują,
iż część jednostek funkcjonujących na rynku decyduje się
na karierę przedsiębiorcy i ciągłe poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań, dzięki którym zaspokoiliby swoje potrzeby
w najpełniejszy sposób.
Wbrew pozorom wszelkie najnowocześniejsze technologie nie są jedynie wytworem dynamicznego rozwoju
ostatnich kilkudziesięciu lat. Źródeł postępu technicznego
historycy mogą poszukiwać już w czasach, gdy człowiek
zdał sobie sprawę z tego, że może zdobywać pożywienie
przy pomocy dzidy, a nie tylko własnych rąk. To właśnie
dlatego źródeł postępu technicznego można szukać w samej naturze człowieka, który nieustannie ulepsza samego
siebie i rzeczy go otaczające. Jakkolwiek prawdą jest również, że ludzkość przywykła do postępu tak, że mało kto
się nim zachwyca i w ogóle zauważa, tak i nauka nigdy nie
podąża wystarczająco szybko za techniką (Kopczyński 2009:
7). Utarło się, iż to naukowcy, dzięki swoim badaniom, stoją
za postępem technicznym.5 Historia gospodarcza wskazuje
przedsiębiorstwo uzyskuje poprzez wejście jako pierwszy na rynek, co
może procentować w przyszłości, doprowadzając do takiego upowszechnienia towaru na rynku (standaryzacji), że odejście od niego, nawet
w celu zastąpienia towarem lepszym, jest po prostu nieopłacalne.
4
O problemie szerzej traktuje książka How economics forgot history
(Hodgson 2001).
5
Wrażenie to jest potęgowane faktem, iż do XVIII wieku rozwój techniki
opierał się o mentalność self-mademan’a, w ramach czego naukowiec był
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jednak, iż przez większość wieków bezpośrednimi sprawcami rozwoju techniki byli przedsiębiorcy, którzy najczęściej
zatrudniali naukowców po to, aby badali oni wyselekcjonowane obszary wiedzy, nakreślone przez pracodawcę. Za
nowinkami technicznymi najszybciej podążały jednostki
– rynkowi aktorzy, czyli klienci przedsiębiorców, kupując
najnowsze i najbardziej innowacyjne produkty, ulepszające
nasze życie, motywując przedsiębiorczych sprzedawców do
poszukiwania coraz to bardziej odkrywczych rozwiązań, co
tworzy pole na nowe badania. Potrzeba innowacji i postępu
technologicznego to jeden z mechanizmów napędzających
i motywujących współczesnego człowieka do działania.
Termin „innowacja” został wprowadzony do kanonu
słów o niezwykłym znaczeniu przez Schumpetera, aby trafnie zakreślić przemiany w przedsiębiorstwie. Zidentyfikował
on pięć typów przedsiębiorczej aktywności: (1) innowacji
nowego produktu lub wprowadzenia nowych usług, (2)
nowy proces innowacji lub nowe metody produkcji, (3) innowacja rynku lub otwieranie nowych rynków, (4) nakład
bądź zdobycie nowego źródła surowców (5) oraz organizacyjne ulepszenie, które jest zupełną restrukturyzacją całego
przemysłu, czy też rozpadem monopolu (Schumpeter 1960:
104). Z początku słowo to było utożsamiane ze zmianą
wprowadzoną w ramach procesu produkcyjnego, jednak za
innowacje rozumie się też wdrożenie przez przedsiębiorców
wynalazków, które bezpośrednio służą rozwojowi techniki.
Jak bowiem zauważa von Thünen: „Konieczność jest matką wynalazku; przedsiębiorca przez swoje problemy staje
się wynalazcą i badaczem na swym własnym polu” (von
Thünen 1960: 248). Odkrycie nowej i użytecznej maszyny
nie jest samo w sobie działaniem innowacyjnym. Staje się
nim dopiero, gdy nowinka techniczna przynosi nadwyżkę,
wynik efektywniejszego rozwiązania, którego nie można zaobserwować w starszych maszynach. Nadwyżka ta przynosi wyrównanie kosztów produkcji wynalazku, oraz zaczyna
przynosić zysk. Jest to rekompensata dla przedsiębiorcy za
jego pilność i pomysłowość (von Thünen 1960: 248-255).
Taki pogląd potwierdzają Bozeman i Link twierdząc, iż: „Wynalazek jest stworzeniem czegoś nowego. Wynalazek staje
się innowacją, gdy zaczyna się z niego korzystać” (Bozeman,
Link 1983: 4). Kiedy innowacja jest uogólniona w sensie
techniczno-statycznym i zaczynają z niej korzystać wszyscy,
zostaje przedstawiona jako nowa technologia. Nie wszyscy
naukowcy zgadzają się z takim poglądem. Odmienną perspektywę przedstawiali osobno dwaj badacze: S.C. Gilfillan
i R.K. Merton. Obaj prowadzili badania biorąc pod uwagę
ewolucyjny punkt widzenia. Byli w opozycji wobec zasług,
jakie przypisuje się indywidualnym wynalazcom, czy teorii,
jednocześnie wynalazcą i przedsiębiorcą. Obecnie jest wyraźne rozróżnienie na przedsiębiorców i naukowców.

w której przedsiębiorcy są postrzegani jako bohaterowie
wprowadzający nowy paradygmat widzenia świata, uznając
wynalazki raczej jako wynik akumulacji nauki i doświadczenia niż efekt przedsiębiorczości. Gilfillan uważał „potrzebę
społeczną” za główny czynnik odpowiadający za proces
powstawania wynalazków (Grifillan 1970). Twierdził on,
badając zależność pomiędzy technologią, stanem nauki
i produktywnością, że wynalazki można próbować przewidzieć. Merton natomiast zapoczątkował analizę ilościową
tendencji wynalazczej, opartą o statystyki patentów (Merton 2002).
Joseph Schumpeter w pracy zatytułowanej Teoria rozwoju gospodarczego wykazał, że wzrost gospodarczy związany jest ze strukturą instytucjonalną społeczeństwa. W tej
strukturze najważniejszą rolę odgrywa przedsiębiorca,
który z własnej inicjatywy i na własne ryzyko, wprowadza
nową technologię i innowacyjne produkty do gospodarki.
Przez zastosowanie nowych połączeń czynników produkcji
przedsiębiorca staje się innowatorem i siłą napędową ekonomicznej przemiany kapitalizmu. Połączenia te, nazywane
przedsięwzięciami lub innowacjami, odpowiadają de facto
za rozwój ekonomiczny (Schumpeter 1960: 118). Wprowadził on także do naukowego dyskursu frazę „kreatywnej
destrukcji”, stwierdzając, że przedsiębiorcy nie tylko wymyślają rzeczy, lecz także wykorzystują nowe rozwiązania, które poprzednio zostały wynalezione. Schumpeter twierdził
ponad to, iż innowacje są bardziej uwarunkowane gospodarczo aniżeli wynalazki. Jego zdaniem, żadna innowacja
nie może zostać wprowadzona bez ustalenia „realnych potrzeb” i „obiektywnych warunków”. Prawdopodobnie istnieje „podświadome” zapotrzebowanie na samochody. Jednocześnie możemy sobie jednak wyobrazić, że ludzie dają
sobie radę bez nich. Kiedy „potrzeba” odnosi się do urzeczywistnionego już osiągnięcia techniki, jest ona tworzona
przez przemysł istniejący w „obiektywnych warunkach”
w systemie gospodarczo-społecznym. Schumpeter omawiając kwestię innowacji wydaje się być świadomy rozumowania badaczy wynalazków, dlatego jego zdaniem istnieje
zdecydowana różnica pomiędzy wynalazkiem a innowacją,
która jest czynnikiem zmiany (Schumpeter 1939: 86). To postać przedsiębiorcy, który trafnie zamienia nowy pomysł,
bądź wynalazek w innowację, jest kluczowym czynnikiem
zmian, zarówno obecnych, jak i tych w przeszłości: „Z reguły tym, kto inicjuje zmianę ekonomiczną jest producent,
który w razie potrzeby wychowuje konsumentów; uczy ich
niejako pożądania przedmiotów nowych lub przedmiotów
pod takim czy innym względem odmiennych od tych, które
przyzwyczaili się konsumować” (Schumpeter 1960: 103).
Konsumenci są więc biernymi odbiorcami produktów, wytworzonych przy udziale techniki przez przedsiębiorców,
7
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którzy kształtują rzeczywistość dzięki cyklom biznesowym:
„Tory kolejowe nie pojawiły się, z powodu przejęcia inicjatywy przez konsumentów i wyrażenia efektywnego popytu
na usługi kolejowe, przedkładając je nad usługi pocztowych
diliżansów. Podobnie jak to nie konsumenci jako pierwsi
wyrazili potrzebę i popyt na lampy napędzane energią
elektryczną, lub pończochy z nylonu, podróżowanie samochodami czy samolotami, słuchanie audycji radiowych, jak
i żucie gumy. Zdecydowana większość zmian w strukturze
dóbr konsumpcyjnych została wymuszona przez producentów na konsumentach. Oni zresztą, najczęściej opierali się
zmianom i musieli zostać właściwie „wyedukowani” poprzez złożony przekaz reklamowy” (Schumpeter 1939: 47).
Cykl biznesowy, czyli proces zamiany wynalazku w pomysł,
rozumiany jako innowacja, w sensie schumpeterowskim,
czyli od narodzin pomysłu lub produktu do wprowadzenia
go na rynek, jest odpowiedzią na pytanie skąd bierze się
postęp techniczny. Mechanizm ten jednakże nie tłumaczy
dlaczego dawne społeczeństwa, choć mogą się pochwalić
niezwykłymi osiągnięciami na tym polu, mimo nietuzinkowych wynalazków, nie dokonały postępu technologicznego, a w konsekwencji ich wynalazki przepadły dla historii.
Chińczycy są tego znakomitym przykładem. Wieki przed
Kolumbem, w Państwie Środka, wynaleziono m.in. papier,
prasę drukarską, kompas, porcelanę, zegar, proch, zapałki,
pastę do zębów, karty do gry, lody waniliowe, kołowrotek
przędzalniczy i wiele innych wynalazków (Baumol 2002).
Brakowało im warunków instytucjonalnych, w ramach systemu społeczno-gospodarczego, które przyczyniłyby się do
tego, że przedsiębiorczość ludzka transformowałaby wynalazki na użyteczne innowacje o globalnym charakterze niepozostające dla historii jedynie ciekawostkami. Bez wątpienia istnieje szereg okoliczności, które sprzyjają rozkwitowi
przedsiębiorczości. Istotne są czynniki takie jak: pozostawienie autonomicznych decyzji stanowiących podstawę
wprowadzenia innowacji w rękach przedsiębiorców a nie
państwa, brak barier inwestycyjnych i biurokratycznych do
tworzenia przedsiębiorstw, możliwość swobodnego nabywania i sprzedawania dóbr, jak i zapewnienie niezależności
od ingerencji politycznej czy religijnej (Rosenberg 1994: 4044). W ostatnich latach podkreśla się także rozważania na
temat związku pomiędzy akumulacją kapitału a prawami
własności, dzięki czemu zainwestowane zasoby mogą być
efektywnie wykorzystane (de Soto 2002: 233-254).

Historyczne ujęcie przedsiębiorczości
Adam Smith w dziele o Badaniach nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, wydanym w 1776 roku, na
początku rewolucji przemysłowej w Wielkiej Brytanii,
8

wprowadził do nauki pojęcie liberalnego i przedsiębiorczego kapitalizmu, dzięki czemu jest on obecnie uważany za
ojca nauk ekonomicznych. Na przykładzie podziału pracy
w produkcji szpilek badał wzrost produkcji i handlu. Główne argumenty w jego dziele opierają się na pojęciu, które
on sam nazwał „niewidzialną ręką rynku”. Smith zauważa,
że owa „niewidzialna ręka” działa pozytywnie zarówno na
przedsiębiorców, którym zależy wyłącznie na zysku dla siebie, jak i na całe społeczeństwo, któremu rynek bez wątpienia służy (Smith 1954: 46). Wierzył on, że własny interes
człowieka jest podstawowym psychologicznym bodźcem
skłaniającym do działania oraz, iż naturalny porządek we
wszechświecie przekona wszystkie jednostki do podjęcia
prób dopasowania się do społecznego dobra (Pesciarelli
1989). Nie on pierwszy przedstawił sylwetkę przedsiębiorcy, ale opisał, iż w kapitalizmie, przedsiębiorcy są odpowiedzialni za takie ekonomiczne decyzje jak: co produkować,
jak dużo produkować oraz jakich metod produkcyjnych
użyć, albowiem podstawowym problemem nie jest pytanie, jak kapitalizm zarządza istniejącymi strukturami, ale jak
je tworzy i niszczy, czyli zmienia. Proces ten, prowadzący do
schumpeterowskiego pojęcia „kreatywnej destrukcji” jest
esencją ekonomicznego rozwoju. Lester Thurow zauważa,
że to nie naukowcy czy politycy, a indywidualne jednostki,
przedsiębiorcy, w procesie „kreatywnej destrukcji”, wprowadzają nowe technologie, pojęcia i produkty do aktywnego użytku. To oni są czynnikami zmian kapitalizmu (Thurow
1999: 64).
Termin „przedsiębiorca” jest słowem francuskiego pochodzenia, które nie pojawia się często w źródłach historycznych. Tym niemniej wyraz „przedsiębiorca” występuje
już w XIV wieku. Przez XVI i XVII wiek najczęściej stosowano
termin rządowy przedsiębiorca wojskowych fortyfikacji, czy
też robót publicznych (Savary 1723). Użycie tego słowa potwierdza zapis w osiemnastowiecznym słowniku Savary’s
Dictionnaire Universel de Commerce, w którym przedsiębiorca jest zdefiniowany jako jednostka, osoba podejmująca projekt; producent; architekt (Herbert, Link 2007:
14-15). Pojęcie przedsiębiorcy ewoluowało i jego obecne
znaczenie jest zapożyczone z francuskiego słowa „enterprendre”, „ktoś, kto podejmuje się” – „kierownik”. W rzeczywistości słowo „przedsiębiorca” zostało utworzone ze
słów „celui qui enterprend”, które w luźnym tłumaczeniu
oznaczają: „ci, którzy robią rzeczy”.
Pierwszym znaczącym autorem, który wprowadził do
powszechnego nazewnictwa powyższy termin był Richard
Cantillon (1680-1734), osiemnastowieczny biznesmen i finansista. Dzieło Essai Cantillona jest kamieniem milowym
w historii przedsiębiorczości, ponieważ ustanawia przedsiębiorcę jako centralną postać na rynku. Opisując powstającą
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ekonomię rynkową osiemnastowiecznej Europy, Cantillon
umiejscowił przedsiębiorcę jako pośrednika pomiędzy właścicielami ziemskimi a najemnikami. Ponosili oni ryzyko połączone z osądami rynku na temat produkcji i dystrybucji
(Cantillon 1931). „Przedsiębiorcy” Cantillona wprowadzali
nowe sposoby i metody produkcji, dzięki czemu byli w stanie osiągnąć zysk, który był zapłatą za podjęte ryzyko swoich czynów. Dziś czynnik ryzyka jest szeroko podnoszony
przy uwzględnianiu zjawiska przedsiębiorczości (Drucker
2007: 25-26).
Abbe Nicholas Baudeau (1730-1792), duchowny, członek francuskiej szkoły ekonomii, która lepiej znana była pod
nazwą fizjokratów, rozbudował teorie Cantillona. Przedstawiał jeszcze bardziej wyraziście niż Cantillon istotę działania
przedsiębiorcy jako innowatora, osoby, która wymyśla oraz
stosuje nowe techniki, czy też idee w celu redukcji kosztów, a w konsekwencji osiągając wzrost zysków. W swojej
analizie Baudeau podkreślał zdolności przedsiębiorcy do
zbierania i przetwarzania wiedzy i informacji. Inteligencja
– wiedza i zdolność do działania – uniezależniają go od
posiadaczy kapitału. Stąd Baudeau nazywa przedsiębiorcę
”czynnym agentem”, jak i określa cel wspaniale prosperującego przedsiębiorstwa; „(...) po pierwsze dwukrotny,
trzykrotny, czterokrotny, pięciokrotny, dziesięciokrotny
wzrost plonów, jeśli to możliwe; po drugie redukcja ilości
pracowników, a co za tym idzie zmniejszenie dwukrotnie,
trzykrotnie, czterokrotnie, czy też dziesięciokrotnie kosztów, wszystkich możliwych” (Beadeau 1910: 46).
Dopiero I.B. Say (1762–1838) uchodzi za tego, który tak
naprawdę wprowadził postać przedsiębiorcy do teorii ekonomii (Glapiński 2004: 113). Say wydatnie rozróżnia dostarczanie kapitału na jakieś przedsięwzięcie, funkcje nadzoru,
kierowania, kontroli i oceny. Przedsiębiorcę, którego cechuje nie ryzyko, a „dobry osąd w sprawie, czego społeczność
potrzebuje”, Say utożsamia raczej z managerem niż kapitalistą (Herbert 1988: 38). Definiuje przedsiębiorcę, jako
tego, którego zadaniem jest łączenie czynników produkcji
(Schumpeter 1960: 120).
Konkretyzacja pojęcia przedsiębiorcy postępowała
w następnych latach. Praca Zasady ekonomii politycznej,
napisanej w 1848 roku przez Johna Stuarta Milla, spopularyzowała pojęcie przedsiębiorcy pośród ekonomistów
angielskich, ale nie zmieniła smithowskej tradycji postrzegania przedsiębiorcy jako pracodawcy i właściciela kapitału o wielu funkcjach (Glapiński 2004: 114). Dopiero w wydanym w 1850 roku, drugim tomie Państwa izolowanego
przez Johana Heinricha von Thünena (1783-1850) już wyraźnie widać różnicę pomiędzy zarządzaniem jako funkcją
i przedsiębiorczością. Von Thünen przedstawia rolę przedsiębiorcy jako osoby uprawnionej do wypracowanej części

dochodu, nie dającego się przewidzieć i obciążonego ryzykiem (Thünen 1960: 247). Ponieważ działanie nowatorskie
jest taką właśnie sytuacją, więc jak zauważał von Thünen,
przedsiębiorca w swojej działalności musi być „wynalazcą
i odkrywcą”.
Obecnie Herbert i Link definiują przedsiębiorcę jako kogoś, kto podejmuje ryzyko, a więc bierze odpowiedzialność
za swe czyny i wydaje opinię, która ma wpływ na lokalizację, formę oraz korzystanie z dóbr i zasobów (Herbert, Link
1988: 155). Dynamiczny proces toczący się w kolejności: od
działań przedsiębiorcy, wynalazku, odpowiedzi konsumentów na działanie przedsiębiorcy oraz ostatecznie prowadzący do innowacji przyczynia się do wzrostu gospodarczego.6
To dzięki przedsiębiorcy dokonującemu nieustannych innowacji, istniejący stan równowagi jest zaburzany, co pozwala
mu maksymalizować zysk, a tym samym generować impuls
rozwojowy dla całej gospodarki (Glapiński 2004: 108-122).
Ponadto, przedsiębiorcy nie funkcjonują w próżni – mają
wpływ na wybór sposobu produkcji, który jest zależny od
aktualnego stanu techniki w danym momencie historycznym w określonym systemie gospodarczo-społecznym. Aby
prześledzić perspektywę historyczną, należy odwołać się
do źródła współczesnej przedsiębiorczości, jaką jest epoka
rewolucji przemysłowej. Wtedy właśnie wynalazki zaczęły
być szybko wykorzystywane i niemal z miejsca stawały się
nowymi technologiami.

Kształtowanie się wyboru
sposobów produkcji
Pięćset lat temu, długo przed pojawieniem się kapitalizmu, zdecydowana większość produktów produkowana była ręcznie. Większość ludzi pracowała na roli i była
przykuta do ziemi. Ten sztywny system feudalnego społeczeństwa przeważał w większości rozwiniętych okręgów
Europy i świata przez wiele setek lat. Sytuacja ta powoli
zmieniała się, i to za sprawą kapitalizmu kupieckiego, jakim
przyjęło się nazywać rozwinięty system gospodarki towarowo-pieniężnej funkcjonujący pomiędzy XV a XVIII wiekiem.
Jego szczególną cechą była rosnąca wymiana towarowa,
przeprowadzana w miastach za pomocą pieniądza. W tym
czasie wielkie odkrycia geograficzne przyczyniły się do roz6
Proces innowacyjny jest zjawiskiem kreowania, konstytuowania i upowszechniania nowopowstałych idei technicznych, w kierunku praktycznego zastosowania. Towarzyszą mu określone skutki ekonomiczno-społeczne. Na tak rozumiany proces innowacyjny, w opinii Schumpetera,
składają się wszystkie fazy zmian technologicznych, czyli: inwencja (pomysł), innowacja (wynalazek) i dyfuzja (upowszechnienie). Ważnym czynnikiem określającym proces innowacyjny jest czas, gdyż nie jest obojętny
moment, w którym innowacja się pojawia, jak i okres upływający od pojawienia się nowej idei do jej zmaterializowania w formie konkretnego
produktu, usługi czy technologii.
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kwitu rynków zarówno lokalnych, jak zamorskich (Kaliński
2000: 23). Pojawiły się nowe, nieznane wcześniej metody
regulujące transakcje, takie jak weksel czy banknoty pieniężne. Przemysł i rozwinięcie produkcji wymagały kapitału.
Ten został zapewniony przez kupców, właścicieli ziemskich
oraz przez kredyt bankowy (Henderson 1961: 2). Pojawiły się wtedy osoby, które próbowały zorganizować pracę
innych poprzez wdrożenie nowinek technicznych. Ówcześni przedsiębiorcy nie wytwarzali kosztownych wyrobów,
nadających się do sprzedawania bogatszej części społeczeństwa - wyrabiali tańsze produkty użyteczne każdemu.
W przeciwieństwie do starych rzemiosł produkujących prawie wyłącznie na potrzeby elity, nowy, kapitalistyczny przemysł zaczął wytwarzać rzeczy, które mogły być nabywane
przez wszystkich. „Głównym dokonaniem kapitalizmu było
’przeniesienie dominacji ekonomicznej z posiadaczy ziemskich na całą ludność’, a potomkowie ubogich z poprzednich wieków stali się (...) nie tylko wolnymi pracownikami,
lecz także konsumentami” (von Mises 2008). Postępująca
mechanizacja produkcji pozwoliła na oszczędność pracy
i ziemi, bardziej efektywne inwestowanie tychże czy zwiększenie ilości wyrobów.
Lata 80. XIX wieku, jak się przyjęło, stanowią wirtualną
granicę pomiędzy organizacją przedsiębiorstw, działających
na małą skalę, a tymi, które bazują na masowej produkcji
(Schumpeter 1995). Masowe produkty, oferowane dzięki taniej produkcji w długich seriach, stały się wyjątkowo
atrakcyjne na początku XX wieku. Nowy sposób produkcji
był do tego stopnia atrakcyjny, że przedsiębiorcy wytwarzający indywidualnie swoje wyroby chętnie przechodzili na
paradygmat fordyzmu (Piore, Sabel 1984: 47). Przykład Forda wierzącego w swoją misję dziejową „dobroczyńcy ludzkości”, płacącego swoim robotnikom za pracę przy taśmie
produkcyjnej aż $5 dziennie, co gorszyło jego konkurentów,
pokazuje, iż de facto stworzył on ze swoich pracowników
„klasę średnią”, gotową do konsumpcji produktów oferowanych przez innych przedsiębiorców w ramach masowej
produkcji.7 Rzecz jasna, jego pracownicy byli także nabywcami jego produktów.8 Masowa produkcja, nazywana także
niekiedy filozofią fordyzmu, czy fordyzmem, stała się atrakcyjna z powodu możliwości technicznych nowej technologii, i w swojej zasadniczo niezmodyfikowanej formie dominowała w wysoko rozwiniętych gospodarkach rynkowych
do końca lat 70. XX wieku, bazując na masowej konsumpcji,
szczególnie tej obsługiwanej przez tanią produkcję seryjną.
Ford wprowadził dzienną stawkę $5 dla pracowników 5 stycznia 1914 r.
Zredukował także tydzień pracy, tworząc dziennie 8 godzinny i tygodniowo 48 godzinny system pracy (Ford, Crowther, 1922: 126).
8
Przy cenach turystycznego Forda T w roku 1908 – 850$, 1912 – 600$,
1921 – 355$, było to bardzo prawdopodobne (Kopczyński 2009: 257).
7
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Alternatywa dla masowej
produkcji - masowa kastomizacja
W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX
wieku jednym z bardziej głośnych scenariuszy przyszłości
kapitalizmu była koncepcja postindustrialnej gospodarki
i społeczeństwa. Istotnym problemem wydawało się być
raczej zagospodarowanie rosnącej ilości czasu wolnego
i kwestia świadomego ograniczania konsumpcji, tak aby nie
spowodować destrukcji środowiska naturalnego i nie zużyć
ograniczonych zasobów naturalnych planety (Bell 1973, Touraine 1970, Toffler 1970). Tym niemniej obecnie wielu naukowców wierzy, że XXI wiek będzie wiekiem konsumenta,
zakładającym najpełniejsze spełnienie jego potrzeb, oraz,
niejako wynikające z tego, masowe dostosowywanie produktów różnego typu „na życzenie”. Jednocześnie popularne są teorie, które zakładają, że permanentnie żyjemy
w epoce transformacji, w której nasze otoczenie dynamicznie zmienia się już nie w skali wieków, a dekad. Na naszych
oczach skończyła się epoka przemysłowa, w której żyliśmy
od XVIII wieku i nastała epoka informatyczna. Jeżeli im wierzyć, to zmiany są tak głębokie, że komplikują porozumienie międzypokoleniowe w ramach jednej rodziny (Drucker
1999: 10-12). Przeobrażeniu ulega też system produkcyjny,
a więc też działania przedsiębiorców. Na początku lat 80.
XX wieku, w pracy The second industrial divide jej autorzy
M. Piore i C. Sabel dostrzegli zmianę w strukturze kapitalizmu (Piore, Sabel 1984). Zgodnie z ich założeniem, nastąpiło odejście od masowej produkcji do post-fordowskiej
wysoko rozwiniętej gospodarki rynkowej, w której króluje
elastyczny model produkcji, dobrze rozwinięta zdolność do
przechodzenia od jednego sytemu wytwarzania do innych,
jak i błyskawiczne zmniejszanie lub zwiększanie produkcji.
Zmiana w charakterze kapitalizmu znalazła również
swoje odzwierciedlenie w charakterze technologii produkcyjnych, których używają przedsiębiorcy. Zmalało znaczenie
dóbr i usług wytwarzanych oraz konsumowanych masowo,
a wzrosła rola wytworów produkowanych w małych seriach, o zindywidualizowanej charakterystyce, zaprojektowanych na zamówienie. Ponieważ w epoce informatycznej
główną siłą wytwórczą stała się wiedza ludzka, stąd wzrosło znaczenie informacji i obrotu informacjami. Ten obrót
w dużej mierze przejmuje dziś wszystkie funkcje obrotu
towarowego i określa całokształt stosunków międzyludzkich, i znaczy niekiedy znacznie więcej niż zaawansowane
technologie. Globalny obrót finansowy stał się obrotem informacji, a dzięki globalizacji przedsiębiorcy uzyskali nowe
możliwości kształtowania rynku. Informacja jest uznawana
za źródło sukcesu ekonomicznego, jednocześnie będąc do-
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brem konsumpcyjnym, podlegającym sprzedaży na rynku
(Wątroba 2006: 98). Dlatego też dysponując odpowiednim
pomysłem praktycznie każdy może zostać przedsiębiorcą.
Wymagającym konsumentom przestały wystarczać
produkty masowej produkcji, do czego przyczyniła się rosnąca liczba przedsiębiorców konkurujących ze sobą. Kiedyś
zadaniem przedsiębiorców było oferowanie ludziom wyboru produktu – jeden produkt w jednej kategorii. W epoce
postindustrialnej natomiast ich celem jest produkcja tego,
czego kupujący pożąda. Konsument oczekuje wygody
i traktowania go w sposób indywidualny, nie tylko przez
obsługę, ale też przez charakter dostarczonych produktów.
Jak zauważa Jung, zmiany takie bezpośrednio wpłynęły na
styl życia, kulturę, organizację życia społecznego oraz na
produkcję (Jung 1997: 715-735). Przedsiębiorcy wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom, zakładającym indywidualizm, zmodyfikowali swoje podejście przechodząc
od korzyści skali, którą cechuje niski koszt wytworzenia
produktu w produkcji masowej, do korzyści różnorodności
(Pine 1993: 43). Fordowska konkurencja, która opierała się
w dużej mierze na cenie, ustępuje miejsca elementom pozacenowym, w tym szczególnie doskonałości technicznej,
wieloopcyjności, estetyce zaprojektowania (design), nakierowaniu na potrzeby wyspecjalizowanej grupy odbiorców
stanowiących swoistą niszę dla niepowtarzalnego produktu
(Hirst, Zeitlin 1993: 1-56). Również sama przedsiębiorczość
przenosi się raczej w sferę innowacji kreacji, designu oraz
indywidualizacji.
Czasy produkcji masowej, podczas których najważniejszą kwestią była możliwość wyprodukowania ustandaryzowanych produktów w sposób ekonomicznie efektywny
już minęły. Masowa produkcja nie jest już w stanie wyjść
naprzeciw popytowi, jaki towarzyszy ludziom przy zakupach
jakiegokolwiek produktu, gdyż podsycane przez marketing
oczekiwania nabywców w stosunku do rzeczy nabywanej,
zakładają wysoką jakość oraz szeroką gamę wyboru kilku,
kilkunastu bądź kilkudziesięciu z opcji, jakie posiada produkt (Kotler 1989: 10-13). Odpowiedzią na to jest masowa
kastomizacja, czyli masowe dostosowywanie polegające na
wytworzeniu dużej liczby produktów, o dużej różnorodności, tak, aby klient mógł wybrać produkt spośród pewnej
liczby możliwych wyrobów gotowych.9 To kompleksowa
strategia, mająca ambicję stać się kluczowym paradygmatem XXI wieku, której celem jest produkcja dóbr i świadczenie usług na masową skalę, dopasowanych do indywidualnych potrzeb klienta, po standardowych kosztach. Jednym
z najważniejszych zalet kastomizacji jest sama natura maso9
Po raz pierwszy fenomen idei mass customization opisał Toffler w książce Future Shock, a jego teorie rozwinął Davis, w pracy pod tytułem Future
perfect.

wego dostosowywania produktów, gdyż w przeciwieństwie
do strategii masowej produkcji, nie da się jej łatwo skopiować czy naśladować. Dlatego też często masową produkcję
przeciwstawia się masowej kastomizacji, co wydaje się nie
do końca prawdziwe.10 Paradoksalnie jednak, masowe dostosowanie produktów (kastomizacja) i masowa produkcja
nie muszą być postrzegane jako przeciwieństwa. Zawsze
istniały alternatywne sposoby produkcji wobec fordyzmu,
a zdaniem Sabela i Zeitlina, masowa produkcja i indywidualna produkcja, leżąca u podstaw masowej kastomizacji, konkurowały ze sobą przez lata i wciąż to czynią (Sabel,
Zetlin 1985: 133-176). To od przedsiębiorców zależy, który
model bardziej pasuje do ich biznesu.
Mimo wyraźnej obecności masowej kastomizacji w naszym życiu i łatwości, z jaką możemy znaleźć dookoła nas
produkty wykonane na życzenie, sama idea dostosowywania produktów musi odbywać się na poziomie produkcji,
więc jest też stałym polem do innowacji, ale i rosnących
kosztów (m.in. działów R&D). Dużą zaletą kastomizacji jest
trudność w skopiowaniu strategii, jaką obiera firma, bowiem każda strategia masowego dostosowywania jest unikatowa i polega na zarządzaniu informacją, co jest istotnym
czynnikiem nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy, jak
i motywem działań przedsiębiorców.

Konkluzja
Rola przedsiębiorczości w historii dziejów i jej wpływ
na historię techniki jest często niedoceniana. To przedsiębiorcy stoją najczęściej za organizacją życia większości społeczeństwa, zarówno jeżeli chodzi o pracę, jak i czas wolny.
Choć sposoby produkcji zmieniają się z biegiem czasu, to
funkcja koordynacji rozwoju techniki z rynkiem wpływa
na decyzję przedsiębiorców. Historia pokazuje, że wzrost
gospodarczy zawdzięczamy przedsiębiorczości i innowacyjności zwykłych pragmatycznych ludzi, którzy podejmują
ryzyko, zamieniając swoje marzenia w czyny.
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Nowe trendy konsumenckie zjawiskiem
kreującym nowoczesnego nabywcę
New Consumer Trends as a Phenomenon
Creating a New Buyer

Nowoczesność świata dynamizuje konsumenta wobec wyborów, sposobów i miejsc dokonywania zakupów dóbr i usług.
Generując dużą wiedzę na temat produktów konsumenci zmieniają swoje nawyki, potrzeby, czy proces decyzyjny. Mobilność
przestrzenna czy nowa technologia to podstawowe czynniki, które warunkują zachowania nabywcze. Zjawiska „nowej konsumpcji” m.in. deterytorializacja konsumpcji odwzorowują zmiany
zachodzące w otoczeniu, tj. lokalnym i globalnym, jednocześnie
współtworzą nowoczesnego nabywcę. Niniejszy artykuł ma na
celu wskazanie wpływu wybranych trendów konsumenckich na
zachowanie nabywcze.

The modernity of the world stimulates consumers’ choices,
methods and places where goods and services are purchased.
Thanks to extensive knowledge about the products, consumers
are changing their habits, needs, and decision-making. Spatial
mobility and new technology are basic factors that determine
the purchasing behaviour. The phenomena of the “new consumerism” – inter alia, the consumption deterritorialization, reflect
the changes in the environment - local and global ones. At the
same time they co-create a modern buyer. The aim of this article
is to identify the impact of the selected consumer trends on purchasing behaviour.

Wstęp

Zachowania nabywców w wyniku
przemieszczania się pomiędzy
krajami i kontynentami

Nieustanne przemieszczanie się między krajami czy
kontynentami rozwija umiejętności podejmowania decyzji nabywców, równocześnie zmieniając nawyki oraz
preferencje poszczególnych ludzi. W wyniku uzyskanych
doświadczeń nabywcy stają się otwarci wobec nowości,
są skłonni w nowoczesny sposób dokonywać zakupów
i wybierać produkty np. zaawansowane technologicznie.
Mobilność w ujęciu przestrzennym, jak i technologicznym,
nieustanie poszerza wiedzę nabywców rozwijając ich potencjał.
Celem artykułu jest przedstawienie istotności wybranych trendów konsumenckich wobec zmian w zachowaniu
polskich konsumentów oraz w wyniku przeprowadzonych
badań bezpośrednich wskazanie wpływu mobilności przestrzennej oraz mobilnych nośników (smartfon, tablet) na
zachowanie nabywcze.
Artykuł składa się z trzech części. Pierwsza część określa relację pomiędzy przemieszczaniem się pomiędzy krajami i/lub kontynentami a zachowaniem nabywców. Druga
część wskazuje, jak nabywcy zmieniają zachowanie względem sposobów dokonywania zakupów dóbr i usług przez
mobilne nośniki (smartfon i tablet), a część trzecia jest próbą charakterystyki nowoczesnego nabywcy pod względem
trendów konsumenckich.

ABSTRACT

STRESZCZENIE

Liwia Jasiak, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Zachowania nabywcze konsumentów są charakterystyczne dla każdego kraju czy kontynentu. Jednak granice
zacierają się względem mobilności jednostek, gdzie skutkiem jest poznawanie oraz uzyskiwanie nowych doświadczeń. Przemieszczanie się istotnie wpływa na późniejsze
zachowanie względem wyborów oraz indywidualizacji stylu życia. Jednostki przemieszczając się między krajami czy
też kontynentami w pewnym sensie indukują zachowanie
nabywcze. Przemiany te wynikają często z nowoczesności świata i perspektyw, które pozwalają na elastyczność
działań.
Funkcjonowanie ludzi staje się wyrazem urzeczywistnienia współczesnych możliwości oraz rozwijania horyzontów
jednostki, skutkując powstawaniem nowych trendów konsumenckich. W wyniku przenikania się trendów m.in. nowej konsumpcji1 była potrzeba przeprowadzenia badania na próbie
100 respondentów w celu określenia zachowań nabywczych
(tabela 1).
1
Zjawisko nowej konsumpcji określa zmiany, które zachodzą w zachowaniu konsumentów, możliwościach, sposobach nabywania dóbr i usług
oraz w przewartościowaniu potrzeb. Zjawiska nowej konsumpcji to m.in.
deterytorializacja, homogenizacja, heterogenizacja, indywidualizacja, czy
wirtualizacja konsumpcji (Zalega 2012).
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Tabela 1. Charakterystyka przebadanej populacji

Tabela 3. Cel mobilności przestrzennej respondentów

Kobiety
N=50

%

Mężczyźni
N=50

%

2
30
8
5
5

4
60
16
10
10

1
23
13
6
7

2
46
26
12
14

3
53
21
11
12

Wykształcenie
podstawowe
gimnazjalne
zawodowe
średnie
policealne
wyższe

0
0
2
9
5
34

0
0
4
18
10
68

0
0
7
16
2
25

0
0
14
32
4
50

0
0
9
25
7
59

Status zawodowy
zatrudniony
uczeń/student
emeryt/rencista
bezrobotny

42
4
2
2

84
8
4
4

42
4
3
1

84
8
6
2

84
8
5
3

Wyszczególnienie
Wiek
18-20
21-30
31-40
41-50
pow. 50

Ogółem

N=100

Źródło: Badanie własne.

Wzrost rozwoju środków transportu pozwala jednostkom na przemieszczanie się w szybki sposób na terenie
jednego kraju, pomiędzy innymi krajami, jak również kontynentami. Tabela 2 prezentuje ilość i stopień procentowy
przemieszczania się respondentów pomiędzy krajami i/lub
kontynentami, ale także na terenie jednego kraju.
Tabela 2. Mobilność przestrzenna respondentów
Respondenci

Mobilność przestrzenna
- pomiędzy innymi
krajami/kontynentami

Mobilność
przestrzenna
- na terenie Polski

Kobiety

39 (78%)

11 (22%)

Mężczyźni

39 (78%)

11 (22%)

Ogółem

78 (78%)

22 (22%)

Źródło: Badanie własne.

Od zawsze można było stwierdzić, że podróże kształcą, nie tylko ucząc danej kultury, ale także sposobów życia, czy nabywania dóbr i usług. Mobilność przestrzenna
daje szanse jednostkom szybkiego nabywania wiedzy o danych produktach czy też korzystania z nich. Głównym celem przemieszczania się respondentów pomiędzy krajami
i/lub kontynentami jest turystyka (67% badanych), wyjazdy w celach zarobkowych (21% badanych), migracja (4%
badanych), także cel edukacyjny (wymiana studencka), wyjazdy służbowe, usługi medyczne, oraz zawody sportowe
(tabela 3).
W trakcie przemieszczania się jednostki mają możliwość dokonywania zakupu produktów lokalnych i globalnych na terenie różnych krajów, jak i kontynentów.
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Respondenci

Turystka

Migracja

Zarobki

Inne

Kobiety

32 (64%)

2 (4%)

11 (22%)

5 (10%)

Mężczyźni

36 (69%)

2 (4%)

11 (21%)

3 (6%)

Ogółem

68 (67%)

4 (4%)

22 (21%)

8 (8%)

Źródło: Badanie własne.

Respondenci wskazali (tabela 4) 33 kraje w Europie, 6
krajów w Afryce (tj. Egipt, Jerozolima, Uganda, Tanzania,
Tunezja, Emiraty Arabskie), 6 krajów w Azji (tj.: Turcja, Japonia, Korea Południowa, Chiny, Indie, Tajlandia), oraz 2
kraje w Ameryce Północnej (tj.: Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Kanada) i 4 kraje w Ameryce Południowej
(tj.: Peru, Boliwia, Brazylia, Kolumbia). Jednakże nikt z badanych nie dokonywał zakupu dóbr i usług w Australii.
Tabela 4. Kontynenty, w których respondenci nabywali produkty i usług
Respondenci Europa
Kobiety
Mężczyźni
Ogółem

Azja

Ameryka Ameryka
Pn.
Pd.

Afryka

38 (60%) 11 (18%)

3 (5%)

2 (3%)

9 (14%)

37 (67%)

6 (11%)

3 (5%)

6 (11%)

9 (8%)

5 (4%)

15 (13%)

3 (6%)

75 (63%) 14 (12%)

Źródło: Badanie własne.

Doświadczenia uzyskiwane w trakcie przemieszczania
się, w istocie rzeczy wpływają mniej lub bardziej na jednostki, zmieniając tym samym postrzeganie oraz preferencje wobec nabywania dóbr i usług. Tabela 5 prezentuje, iż
78% badanych uznaje, że mobilność przestrzenna wpływa
na zachowanie, które później przekłada się na indywidualizację stylu życia.
Według 71% respondentów (tabela 6), mobilność
przestrzenna zmienia potrzeby nabywcze. W wyniku uzyskanego doświadczenia nabywcy zaczynają poszukiwać
produktów o lepszej jakości, które subiektywnie dają poczucie prestiżu oraz luksusu. Pojawiają się także potrzeby nabywania produktów na rodzimym rynku poznanych
w innym kraju/kontynencie.
Nabywcy wskazywali większą chęć poznawania innych
marek, nabywania produktów bardziej funkcjonalnych,
w trakcie przemieszczania się, jednocześnie zmieniając
stosunek do nowości. Jednakże według 29% badanych,
mobilność przestrzenna nie ma wpływu na zmiany ich potrzeb, argumentem było wskazanie takich powodów jak:
przyzwyczajenie do danych produktów, sytuacja ekonomiczna oraz status społeczny.
Uczenie się, jak wskazuje Antonides oraz van Raaij,
może być uwarunkowane obserwacją oraz naśladownictwem określonych zachowań danej populacji (Antonides,
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Tabela 5. Wpływ przemieszczania się na późniejsze zachowanie nabywcze
Respondenci

Mobilność przestrzenna wpływa
na zachowanie nabywcze

Mobilność przestrzenna nie
wpływa na zachowanie
nabywcze

Nie wiem, czy mobilność
przestrzenna wpływa na
zachowanie nabywcze

Kobiety

34 (87%)

2 (5%)

3 (8%)

Mężczyźni

27 (69%)

3 (8%)

9 (23%)

Ogółem

61 (78%)

5 (7%)

12 (15%)

Źródło: Badanie własne.

van Raaij 2003). Według 92% badanych (tabela 7) przemieszczanie się pomiędzy krajami oraz kontynentami zmienia i rozwija wiedzę nabywców o produktach pozyskiwanych na różnych rynkach.
Wiedza, która jest pozyskiwana wiąże się często z procesem poznawczym. Jak podkreśla Burgiel, metody uczenia się są różne, które przekładają się na sposoby dokonywania wyboru i zakupu produktów (Konsument i jego
zachowania… 2010). Przemieszczanie daje duży potencjał
poznawczy, pozwalając na identyfikację nowych produktów m.in. nowoczesnej technologii (np. na targach IFA2),
jednocześnie dając szansę na osobisty rozwój jednostki.
Wyniki badań pokazują, że 81% badanych (tabela 8) wskazuje, że mobilność przestrzenna istotnie wpływa na wiedzę o produktach zaawansowanych technologicznie, tym
samym zgromadzona wiedza zmienia ich potrzeby oraz
postrzeganie.

Tabela 6. Zmiana potrzeb nabywców w wyniku mobilności
przestrzennej
Respondenci

Potrzeby zmieniają się Potrzeby nie zmieniają
w wyniku mobilności się w wyniku mobilnoprzestrzennej
ści przestrzennej

Kobiety

28 (72%)

11 (28%)

Mężczyźni

27 (69%)

12 (31%)

Ogółem

55 (71%)

23 (29%)

Źródło: Badanie własne.

kulturowe i społeczne. Przebywanie w innym kraju/kontynencie powoduje adaptację do konkretnego stylu życia
i przejmowanie wzorców zachowań (trend deterytorializacja konsumpcji)3, tym samym zmienia preferencje zakupowe, uatrakcyjnia styl życia, poszerza horyzonty i tworzy
pewną unikatowość w zachowaniu. Niemniej jednak 38%
respondentów uznaje, że mobilność przestrzenna nie ma

Tabela 7. Wpływ mobilności przestrzennej na wiedzę o produktach
Respondenci

Mobilność przestrzenna wpływa
na poszerzenie wiedzy o dobrach
i usługach

Mobilność przestrzenna nie
wpływa na poszerzenie wiedzy
o dobrach i usługach

Nie wiem, czy mobilność
przestrzenna wpływa na
poszerzenie wiedzy o dobrach
i usługach

Kobiety

37 (95%)

0 (0%)

2 (5%)

Mężczyźni

35 (90%)

0 (0%)

4 (10%)

Ogółem

72 (92%)

0 (0%)

6 (8%)

Źródło: Badanie własne.

Według Mróz „nowoczesne urządzenia i gadżety elektroniczne stały się dla wielu współczesnych konsumentów
dobrami pierwszej potrzeby”, jednocześnie wskazuje na
nowy trend o nazwie „Jedz, módl się i używaj nowoczesnych technologii” (Mróz 2011).
Wyniki badań wskazują, że 62% ankietowanych (tabela 9) uznaje, iż mobilność przestrzenna wpływa na indywidualizację stylu życia poprzez uzyskane doświadczenia
Niemieckie targi IFA (Internationale Funkausstellung), na których jest
możliwość zaprezentowania produktów tj. elektronicznych, telekomunikacyjnych czy IT (np. Beko, Epson, LG). W 2012 r. w targach brały udział 32
kraje, wystawiając ok. 1200 produktów http://www.berlin.de/kultur-und-tickets/events/ifa/index.en.php?lang=en, [19.11.2012].
2

wpływu na indywidualizację stylu życia, gdyż to wyłącznie
wynik konkretnego trybu życia, oraz charakteru jednostki,
a nie rzeczy nabytych.
Oczekiwania nabywców zmieniają się wraz z uzyskaniem nowych doświadczeń, w ten sposób indywidualizują
styl życia, rozwijają się różnicując sposoby zachowań kosumenckich. Trendy m.in. deterytorializacja4 konsumpcji
Trend deterytorializacja konsumpcji charakteryzuje się przejmowaniem
danych zachowań oraz nawyków konsumpcyjnych (kulturowych i zwyczajowych) w wyniku mobilności przestrzennej jednostek (Zalega 2012).
4
Według Appadurai’a deterytorializacja to zjawisko nowoczesnego świata wpływające na różne rynki, m.in. filmowy, turystyczny, czy inwestycyjny (Appadurai 2005).
3
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Tabela 8. Wpływ przemieszczania się na rozwój wiedzy o nowej technologii
Respondenci

Mobilność przestrzenna wpływa
na rozwój wiedzy o nowej
technologii

Mobilność przestrzenna nie
wpływa na rozwój wiedzy
o nowej technologii

Nie wiem, czy mobilność
przestrzenna wpływa na rozwój
wiedzy o nowej technologii

Kobiety

32 (82%)

1 (3%)

6 (15%)

Mężczyźni

31 (80%)

2 (5%)

6 (15%)

Ogółem

63 (81%)

3 (4%)

12 (15%)

Źródło: Badanie własne.

oraz rozwój świadomości wobec nowoczesnej technologii
powoduje łączenie się, przenikanie, a jednocześnie tworzenie nowych zjawisk charakterystycznych wobec nowoczesności świata.
Tabela 9. Wpływ mobilności przestrzennej na indywidualizację stylu życia
Mobilność przestrzenna wpływa na indywidualizację stylu życia

Mobilność przestrzenna nie wpływa na
indywidualizację
stylu życia

Kobiety

26 (67%)

13 (33%)

Mężczyźni

22 (56%)

17 (44%)

Ogółem

48 (62%)

30 (38%)

Respondenci

Źródło: Badanie własne.

Nowoczesne zachowania nabywców
w wyniku rozwoju nowych technologii
Swoistą zmianą w dzisiejszych czasach jest coraz bardziej rozwijająca się technologia, która otacza nabywców.
Wraz z rozwojem technologii zmieniają się preferencje,
potrzeby, które w późniejszym czasie warunkują zachowanie czy styl życia. Postępowość świata technologicznego
jest przyczyną wobec ewaluacji zachowań nabywczych
oraz sposobów dokonywania zakupów. Wskazać należy, iż
mobilne nośniki (m.in. smartfony, tablety) coraz częściej
są wykorzystywane do dokonywania zakupów, np. w Finlandii, Wielkiej Brytanii, czy Korei.5 Jednakże, ten sposób
dokonywania zakupów w Polsce nie jest jeszcze rozpowszechniony. Jedynie 10% respondentów (tabela 10) nabywa różnego rodzaju produkty przez mobilne nośniki, nie
tylko w Polsce, ale innych krajach, np.:
5
Przedsiębiorstwa udoskonalają sposoby nabywania swoich produktów
dla klientów, m.in. w Tesco, można dokonywać zakupów przez smartfony
posiadając specjalne aplikacje, skanując kod QR, a następnie określając
miejsce i czas dostarczenia produktów, http://www.t-mobile-trendy.pl/
artykul,3760,zakupy_ze_smartfonem_w_wirtualnym_sklepie,technewsy,20.html [21.11.2012].
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• bilety komunikacji miejskiej – kupowane przez telefon
komórkowy (w Finlandii);
• bilety lotnicze – kupowane przez tablet (w Finlandii);
• programy, aplikacje – kupowane przez telefon komórkowy i tablet (w Polsce).
Tabela 10. Zakupy przez mobilne urządzenia (m.in. smartfony, tablety)
Respondenci

Kupuję dobra i usługi
przez mobilne
urządzenia

Nie kupuję dóbr
i usług przez mobilne
urządzenia

Kobiety

5 (10%)

45 (90%)

Mężczyźni

5 (10%)

45 (90%)

Ogółem

10 (10%)

90 (90%)

Źródło: Badanie własne.

Jednakże tylko 31% respondentów (tabela 11) wykazuje chęć nabywania dóbr i usług przez telefony komórkowe
czy tablety. 50% badanych nie jest zainteresowana zakupem przez mobilne nośniki.
Dokonywanie zakupu produktów przez mobilne nośniki staje się ułatwieniem dla wielu konsumentów w wielu
krajach rozwiniętych gospodarczo. Pozwala tym samym na
oszczędność czasu, czy unowocześnienie sposobu zakupu
produktów w trakcie przemieszczania się na terenie jednego kraju, pomiędzy krajami i/lub kontynentami. Mimo
tego, tabela 12 prezentuje, iż 62% respondentów nie jest
zainteresowana dokonaniem zakupu produktów za granicą
przez mobilną technologię (smartfon, tablet).
Według Mazurek-Łopacińskiej nowe technologie
istotnie wpłynęły na społeczeństwo w każdej dziedzinie życia (Mazurek-Łopacińska 2009). Badanie wykazało
(tabela 13), że nowoczesna technologia ułatwia funkcjonowanie oraz poszukiwanie informacji o dobrach
i usługach na różnych rynkach pozwalając na szybkie porównywanie cen czy podejmowanie decyzji nabywczych.
Trzeba mieć na uwadze, że dzięki rozwojowi nowoczesnych technologii konsumenci tworzą nowe normy po-
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Tabela 11. Zainteresowanie nabywców zakupami przez mobilne urządzenia
Respondenci

Jestem zainteresowany nabywaniem
produktów przez mobilne urządzenia

Nie jestem zainteresowany
nabywaniem produktów przez
mobilne urządzenia

Nie wiem, czy jestem zainteresowany
nabywaniem produktów przez
mobilne urządzenia

Kobiety

12 (27%)

20 (44%)

13 (29%)

Mężczyźni

16 (35%)

25 (56%)

4 (9%)

Ogółem

28 (31%)

45 (50%)

17 (19%)

Źródło: Badanie własne.
Tabela 12. Chęć nabywania produktów zagranicą przez mobilne urządzenia
Respondenci

Jestem zainteresowany nabywaniem
produktów zagranicą przez mobilne
urządzenia

Nie jestem zainteresowany nabywaniem produktów zagranicą
przez mobilne urządzenia

Nie wiem, czy jestem zainteresowany
nabywaniem produktów zagranicą
przez mobilne urządzenia

Kobiety

9 (18%)

30 (60%)

11 (22%)

Mężczyźni

10 (20%)

32 (64%)

8 (16%)

Ogółem

19 (19%)

62 (62%)

19 (19%)

Źródło: Badanie własne.
Tabela 13. Funkcjonowanie na rynkach przy pomocy nowoczesnej technologii
Respondenci

Nie wiem, czy
nowoczesna
technologia
“ułatwia życie”

Nowoczesna
Nowoczesna
technologia
technologia nie
“ułatwia życie” “ułatwia życia”

Kobiety

35 (70%)

2 (4%)

13 (26%)

Mężczyźni

33 (66%)

4 (8%)

13 (26%)

Ogółem

68 (68%)

6 (6%)

26 (26%)

Źródło: Badanie własne.

stępowań, jednakże czasem musi powstać bodziec, który
wpłynie na ich zmianę. Według ankietowanych kobiet, najważniejszym czynnikiem, który by wpłynął na dokonywanie
zakupu produktów przez mobilne nośniki są: wygoda, szybkość i nowoczesność, najmniej wpłynęłaby opinia innych.
Czynniki, które wpłynęły by na mężczyzn, aby dokonać
zakupu dóbr i usług przez mobilną technologię to: łatwość,
szybkość oraz wygoda, jednocześnie najmniej wpływającym
czynnikiem jest opinia innych.
Funkcjonowanie konsumentów na rynku intensyfikuje
się wobec zmieniającego się otoczenia. Fundamentem tych
zmian są sposoby nabywania produktów tj. dokonywanie

Wykres 1. Czynniki wpływające na zakup produktów przez mobilne urządzenia wśród kobiet
35
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-2
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Źródło: Badanie własne. Skala od +3 (oznacza ocenę pozytywną) do -3 (oznacza ocenę negatywną).
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Wykres 2. Czynniki wpływające na zakup produktów przez mobilne urządzenia wśród mężczyzn
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Źródło: Badanie własne. Skala od +3 (oznacza ocenę pozytywną) do -3 (oznacza ocenę negatywną).

zakupów przez mobilne nośniki. Płatności i zakupy produktów przez tablety i smartfony jakich respondenci dokonywaliby najczęściej przedstawia tabela 14.
Tabela 14. Płatności i zakupy produktów przez tablety
i smartfony

Charakterystyka nowoczesnego nabywcy

Kobiety N=50

Mężczyźni N=50

dobra i usługi: produkty znane
przez nabywców o sprawdzonej
jakości: np. książki, kosmetyki,
leki, suplementy diety, żywność,
odzież, AGD, meble, sprzęt elektroniczny, płyty cd, filmy dvd, produkty dla dzieci, akcesoria komputerowe

dobra i usługi: chęć nabywania
produktów już znanych i/lub niedostępnych na rynku lokalnym:
odzież, książki, sprzęt elektroniczny, meble, RTV i AGD, materiały
budowlane, sprzęt sportowy, części i akcesoria samochodowe, artykuły luksusowe, gry komputerowe, aparty fotograficzne, e-booki,
aplikacje multimedialne, sprzęt
remontowy oraz ogrodowy

usługi fryzjerskie, kosmetyczne,
ubezpieczeniowe, bankowe, telekomunikacyjne, medyczne, remontowo-budowlane, gastronomiczne,
transportowe: bilety lotnicze; karnety na siłownię, zajęcia taneczne;
bilety do kina, wycieczki, (usługi
motoryzacyjne - mechanik), sprzątanie domu

bilety lotnicze, bilety do kina,
opłaty parkingowe, licencje, porady specjalistyczne (prawne, księgowe, medyczne), usługi transportowe, tapicerskie, informatyczne,
noclegi

część respondentów nie zakupiłaby część respondentów nie zakupiłaby
produktów przez mobilne urządzenia produktów przez mobilne urządzenia

Źródło: Badanie własne.
Tabela 15. Lęk przed użyciem mobilnych urządzeń do zakupu
produktów
Respondenci

5

4

3

Kobiety

6 (12%)

4 (8%)

14 (28%)

13 (26%) 13 (26%)

Mężczyźni

4 (8%)

2 (4%)

9 (18%)

12 (24%) 23 (46%)

Ogółem

10 (10%)

6 (6%)

23 (23%) 25 (25%) 36 (36%)

2

1

Źródło: Badanie własne. Zastosowano skalę od 5 do 1.
5 - bardzo duży, 1 - bardzo mały.
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Według 10% respondentów (tabela 15), lęk byłby przyczyną niedokonywania zakupu przez mobilne urządzenia,
równocześnie aż 36% badanych wskazywało, że lęk przed
nowymi technologiami nie wpłynąłby na niedokonywanie
zakupu dóbr i usług.

Mylnym stwierdzeniem jest, że nabywcy pozostają
bierni wobec przemian we współczesnym świecie. Nowoczesna technologia wraz z mobilnością przestrzenną zmienia dotychczasowe pojęcie o nabywcy. Abstrakcyjność
i różnorodność przemian (m.in. zjawisko deterytorializacji
konsumpcji, oraz Shopping 3.06) na nowo definiuje zachowania czy proces decyzyjny, równocześnie odwzorowując
nowoczesnego nabywcę.
W wyniku przenikania się trendów można określić, że dzisiejszy nabywca to taki, który przemieszcza
się pomiędzy krajami i/lub kontynentami dokonuje zakupu i/lub korzysta z dobór i usług bez względu na czas
oraz miejsce. Jest nowoczesny w swych wyborach
i sposobach nabywania produktów m.in. poprzez mobilną
technologię. Posiada szeroką wiedzę na temat produktów
na różnych rynkach, uzyskuje informacje z różnych źródeł,
oraz dokonuje rozważnego wyboru. Nowoczesny nabywca
w ujęciu tych dwóch trendów wskazanych przez respondentów charakteryzuje się mnogością cech (por. tabela 16).
Mobilność przestrzenna oraz rozwój mobilnych nośników zmienia podejście wobec postrzegania siebie jako
nabywcy. Aż 36% kobiet i 40% mężczyzn (tabela 17) uznaje
się za „mobilnego konsumenta” w ujęciu przestrzennym,
technologicznych, jak przestrzennym i technologicznym.
Jednakże 32% kobiet i 46% mężczyzn nie ma potrzeby okreNabywcy coraz częściej dokonują zakupu produktów (mobilne zakupy)
przez smartfony w tzw. „mobilnym handlu elektronicznym” http://komputerwfirmie.gazeta.pl/itbiznes/1,54790,12468771,Platforma_e_commerce_3_0.html, [20.11.2012].
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Tabela 16. Cechy nowoczesnego nabywcy
Kobiety N=50

Mężczyźni N=50

uczciwy, wiarygodny, cierpliwy, odpowiedzialny, rzetelny, otwarty, młody, inteligentny, ufny, tolerancyjny, rozważny, odważny, zaradny, sprytny,
pomysłowy, innowacyjny, konkretny, kreatywny, zdecydowany, opanowany, ostrożny, przewidujący, uważny, racjonalny, dociekliwy

otwarty, zdecydowany, pewny siebie, mobilny, asertywny, rozważny, powściągliwy, bezinteresowny, rozsądny, inteligentny, cierpliwy, ostrożny,
kreatywny, odważny, przenikliwy, odpowiedzialny, uczciwy, operatywny,
aktywny, bystry

oprócz wymienionych cech, taki nabywca powinien znać dobrze języki
obce, nie powinien bać się nowych technologii, ceni czas oraz wygodę,
powinien być obyty w świecie, zamożny, chętnie poznawać nowe trendy,
być otwarty na inne kultury, nie bać się zmian (łatwo pokonywać bariery)
oraz mieć określone preferencje (znać dobrze rynek)

oprócz wymienionych cech, nabywca powinien być podatny na nowe
produkty, wybierać dobra i usługi lepszej jakości, posiadać szeroką wiedzę o nowościach technologicznych, posiadać zdolności komunikatywne,
myśleć perspektywicznie, powinien posiadać wystarczające środki finansowe, znać dobrze języki obce oraz dążyć do doskonałości

Źródło: Badanie własne.
Tabela 17. „Mobilny konsument” – ujęcie przestrzenne i technologiczne
Kobiety
N=50

Tak

18

%

Mężczyźni

Ujmowana mobilność

36%

Nie

16

32%

Nie wiem

16

32%

N=50

%

Ujmowana mobilność

Mobilny przestrzennie

8

44%

Mobilny przestrzennie

6

30%

Mobilny technologicznie

3

17%

Mobilny technologicznie

5

25%

Mobilny przestrzennie
i technologicznie

7

39%

Mobilny przestrzennie
i technologicznie

9

45%

X

Tak

20

40%

Nie

23

46%

Nie wiem

7

14%

X

Źródło: Badanie własne.

ślania się „mobilnym konsumentem”, jak również 32% kobiet oraz 14% mężczyzn nie wie czy może się identyfikować
z tym określeniem.
Trendy zachowań konsumenckich nieustannie ewoluują tworząc „pewne” hybrydy, a w konsekwencji nowe
zjawiska w otoczeniu lokalnym i globalnym. Identyfikacja
tych zjawisk stanowi podstawę do scharakteryzowania
współczesnych, a zarazem nowoczesnych konsumentów.
Według Włodarczyk-Śpiewak świat nowości technologicznych stanowi nowe wyzwania dla konsumentów (Włodarczyk-Śpiewak 2011).

Zakończenie
Rzeczywistość, która otacza nabywców niesie ze sobą
duże możliwości rozwoju, zmieniając nawyki, czy preferencje. Zależność zjawisk nowej konsumpcji wykracza poza
różne ramy życia, równocześnie powoduje kategoryzację
nowych zachowań nabywczych.
Uczenie się zachowań poszczególnych kultur powoduje
szeroko idące zmiany w postrzeganiu oraz istotności potrzeb, które ewaluują w trakcie nabywania doświadczeń.
Wyznacznikiem mobilności przestrzennej nabywców
jest coraz większa wiedza o produktach lokalnych i globalnych, ale również o sposobach dokonywania zakupu.
Rozwijająca się technologia niesie ze sobą wiele aspektów
pozwalających na efektywne wykorzystanie wiedzy oraz
ukształtowanie nowych cech u nabywców, równocześnie

unowocześniając samego konsumenta.
Przemieszczanie się pomiędzy krajami i/lub kontynentami wzbogaca jednostki o nowatorskie sposoby funkcjonowania na rynku, a zarazem odwzorowuje zachowanie
nabywcze w wyniku przenikania, czy łączenia się trendów
konsumenckich.
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Przeciętny konsument. Pojęcie i znaczenie
dla ochrony konsumenta
An Average Consumer. The Concept and
Importance of Consumer Protection

Ochrona konsumenta na początku traktowana była jako
środek zapewniający realizację celów traktatowych. Stopniowo
wzrastało jej znaczenie. Obecnie ochrona konsumenta stała się
autonomiczną dziedziną, której celem jest zapewnienie ochrony
praw konsumenta przez nałożenie obowiązków na przedsiębiorcę
oraz wprowadzenie odpowiednich regulacji prawnych pozwalających na wzmocnienie i wyrównanie pozycji konsumenta na rynku.
W ochronie konsumenta ważną rolę odgrywa informacja. Dlatego
należy dołożyć szczególną dbałość o jakość, przejrzystość oraz jawność informacji na rynku.

Wstęp
Informacja odgrywa fundamentalne znaczenie na rynku. W dzisiejszych czasach mamy wiele możliwości pozyskania i weryfikacji poszukiwanej oraz pożądanej informacji. W wielu przypadkach informacje udostępniane są do
wiadomości publicznej przez producentów np. w reklamie,
ulotce, internecie, stronie internetowej firmy, która stanowi poniekąd jej wizytówkę. W gestii konsumenta pozostaje
to w jaki sposób ją wykorzysta. Czy będzie samodzielnie
pozyskiwał dodatkowe informacje czy po prostu uzna, że
te, które zostały przekazane są wystarczające, by dokonać
wyboru o jego ewentualnym zakupie lub rezygnacji z zakupu i skorzystanie z oferty konkurencyjnej.
Znane i niestety częste są przypadki, że producenci
niechętnie udzielają informacji o oferowanych produktach
i usługach, a w wielu przypadkach starają się zataić pewne informacje. Powinni jednak pamiętać, że takie praktyki
mogą zostać źle odebrane przez klientów a nawet wykorzystane przez konkurentów w złym celu np. pomówieniu czy
przeinaczeniu faktów.
Każdy racjonalnie myślący konsument przed podjęciem
ważnej decyzji stara się pozyskać jak najwięcej przydatnych
informacji. Dlatego jasna, rzetelna i prawdziwa informacja
o produkcie lub usłudze jest podstawą, której należy oczekiwać od sprzedawcy.
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Consumer protection at the beginning was regarded as means of ensuring the objectives of the treaty, and it gradually increased in its importance. At present consumer protection has
become an autonomous area, which aims to ensure the protection of consumer rights by imposing duties on the enterprise and
the establishment of legal regulations allowing for the strengthening and equalization of the consumer position on the market.
Information plays an important role in the consumer protection. Therefore, there should be taken a special care of quality,
transparency and information availability on the market.

Producent jest w pozycji uprzywilejowanej w stosunku
do konsumenta ponieważ posiada pełną informację o oferowanym towarze. Dlatego w celu wyrównania pozycji konsumenta na rynku stworzono odpowiednie regulacje.
Każdy z nas jest konsumentem. Powszechnie uznaje
się, że to przedsiębiorca jest dominującym uczestnikiem na
rynku ze względu na większą wiedzę o oferowanym przez
siebie towarze. Liczne badania potwierdzają, że sprzedawcy niechętnie dzielą się posiadaną wiedzą z konsumentem
a to w znacznym stopniu ogranicza konsumenta, jednocześnie powodując, że konsument jest stroną słabszą i dlatego
jest chroniony przepisami prawa.
Polityka konsumencka odgrywa duże znaczenie w gospodarce rynkowej. Do najważniejszych zadań jakie stoją
przed polityką konkurencji należy wyrównanie pozycji konsumenta na rynku oraz ochronę jego praw.
Szczególne miejsce w polityce Unii Europejskiej zajmuje ochrona konsumenta, która opiera się na założeniu, że
siły rynkowe na jednolitym rynku europejskim w niewielkim stopniu zabezpieczają ochronę interesów konsumenta. Dlatego głównym celem polityki konsumenckiej jest
wzmocnienie pozycji konsumenta na rynku.
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STRESZCZENIE

Amelia Kin, Uniwersytet Wrocławski
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Geneza, ewolucja i implementacja
pojęcia „przeciętny konsument” w prawie
oraz orzecznictwie europejskim
Niekwestionowanym prekursorem ochrony konsumenckiej było USA. J.F. Kennedy w swoim przesłaniu wygłoszonym na Kongresie w dniu 15.03.1962 roku przedstawił
cztery podstawowe prawa konsumenta:
1. prawo do zaspokojenia podstawowych potrzeb,
2. prawo do bezpieczeństwa,
3. prawo do informacji,
4. prawo do wyboru.
Te cztery podstawowe prawa stanowią filar, na którym rozwijało się ustawodawstwo konsumenckie. Ustawa
o ochronie konkurencji i konsumenta nie precyzuje pojęcia
konsumenta. Pojęcie konsumenta zostało zdefiniowane
w kodeksie cywilnym. Zgodnie z art. 22 kodeksu cywilnego konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z jej działalnością
gospodarczą lub zawodową. Przyjęte pojęcie konsumenta
zastąpiło w efekcie nowelizacji kodeksu cywilnego z 2003
roku definicję konsumenta znajdującą się w art. 384 § 3
kodeksu cywilnego, który został uchylony. Zmiana miała na
celu odejście od szerokiej definicji konsumenta.
Definicja konsumenta zawarta w art. 384 § 3 kodeksu
cywilnego obejmowała swoim zasięgiem nie tylko osobę
fizyczną, lecz każdą osobę zawierającą umowę z przedsiębiorcą w celu bezpośrednio niezwiązanym z działalnością
gospodarczą.
W konsekwencji należy uznać zmianę definicji przez
zawężenie pojęcia konsumenta tylko do osób fizycznych za
w pełni uzasadnioną. Przyjęta definicja znalazła swoje odzwierciedlenie także w świetle obowiązującego prawa Unii
Europejskiej. Ponadto, warto podkreślić, iż wąskie rozumienie pojęcia konsument znalazło swój wyraz w orzecznictwie
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. W świetle prawa konsument jest osobą fizyczną dokonującą czynności
prawnych. Warunek konieczny, który musi zostać spełniony
polega na tym, że dokonywana czynność prawna nie była
bezpośrednio związana z prowadzeniem działalności gospodarczej lub zawodowej.
W orzecznictwie Sądu Najwyższego czynności przedsiębiorcy wchodzą w zakres działalności gospodarczej, gdy
powstają w ścisłym związku z tą działalnością, a w szczególności podejmowane są w celach realizacji zadań związanych z przedmiotem działalności określonego podmiotu (patrz uchwała SN z 14 maja 1998 roku, III CZP 12/98,

LexPolonica nr 329344, OSNC 1998, nr 10, poz. 151).
Wyodrębnienie pojęcia konsumenta w prawie wskazuje na jego pozycję w relacji do drugiego podmiotu, z którym
wchodzi w stosunek prawny czyli producenta.
Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego konsument jest osobą będącą stroną umowy zawartej z profesjonalnym kontrahentem prowadzącym działalność gospodarczą (przedsiębiorcą), którego celem działania jest
zaspokojenie własnych potrzeb.
Zgodnie z Decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów nr 8/2010 z dnia 29 lipca 2010 r. przeciętny konsument nie jest specjalistą w danej dziedzinie, ale
przede wszystkim rozumie kierowane do niego informacje
i potrafi je wykorzystać do podjęcia świadomej decyzji dotyczącej ewentualnego zakupu produktu. Oczekiwania wobec rozsądnego konsumenta wynikają przede wszystkim
z tego, jak daleko sięga obowiązek informacji handlowej,
jej dostępności, jasności, niedwuznaczności, pełności i odpowiedzialności.
W wyroku z dnia 19 grudnia 2007 r. Sygn. akt XVII Ama
64/07 postanowiono, iż zgodnie z orzeczeniem Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedsiębiorca ma obowiązek poinformowania w sposób rzetelny i prawdziwy o cechach oferowanego towaru już w reklamie, a konsument
korzystając z jego oferty nie ma obowiązku weryfikacji informacji o produkcie lub usłudze w miejscu sprzedaży.
W literaturze przedmiotu przedstawionych zostało
wiele definicji konsumenta. Poza definicją zaprezentowaną wcześniej funkcjonuje wiele pozakodeksowych definicji
konsumenta. Przepisy szczególne posługując się pojęciem
konsumenta wyłączają możliwość zastosowania kodeksowej definicji konsumenta. Status konsumenta w rozumieniu
ustaw szczególnych nie określa, że osoba ta w odniesieniu
do wszelkich kwestii regulowanych w prawie cywilnym
zarówno materialnym jak i procesowym ma status konsumenta.
W celu zaprezentowania pojęcia konsumenta w ustawach szczególnych posłużę się przykładem trzech z nich:
• ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r Nr 223, poz. 2268
ze zm.), posługująca się pojęciem „klient” – art. 3 pkt
11 ustawy brzmi następująco: klient to osoba, która
zamierza zawrzeć lub zawarła umowę o świadczeniu
usług turystycznych na swoją rzecz lub na rzecz innej
osoby, a zawarcie tej umowy nie stanowi przedmiotu
jej działalności gospodarczej, jak i osoba, na rzecz której umowa została zawarta a także osoba, której przekazano prawo do korzystania z usług turystycznych
objętych uprzednio zawartą umową;
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• ustawa z dnia 13 lipca 2000 r. o ochronie nabywców
prawa korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w każdym roku oraz
o zmianie ustaw kodeks cywilny, kodeks wykroczeń
i ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. Nr
74, poz. 855 ze zm.) posługująca się pojęciem „nabywca” – zgodnie z jej art. 1 ust. 2 przez nabywcę rozumie
się osobę fizyczną zawierającą umowę poza zakresem
prowadzonej działalności gospodarczej;
• ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu
cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.), która posługuje się pojęciem „kupujący”. Zgodnie z art 1 ust. 1
stosuje się definicję do dokonywanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedaży rzeczy ruchomej
osobie fizycznej, która nabywa tę rzecz w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. Ponadto należy mieć na uwadze, że podobieństwo
używanych sformułowań nie oznacza, iż są to pojęcia
tożsame.
Analizując pojęcie konsumenta należy mieć na uwadze,
że każda dyrektywa podlegająca obowiązkowi implementacyjnemu wyznacza zakres podmiotowy ochronnej regulacji
ze względu na zabezpieczenia przed określonym rodzajem
nadużyć, które mogą być stosowane w obrocie prawnym
wobec uznanej za typowo słabszą stronę stosunku prawnego. Na uwagę zasługuje fakt, że definicje konsumenta
w ścisły sposób są powiązane z problematyką modelu konsumenta. Zaznaczyć warto, iż zarówno w polskiej doktrynie jak i w orzecznictwie model konsumenta jako podmiot
ochrony publicznoprawnej nie jest jednolity.
Zarówno przedstawiciele doktryny jak i sądów w Polsce opowiadają się za przyjęciem wzorca adresata nieuważnego i łatwo poddającego się sugestiom. Liczne badania
potwierdzają negatywny wpływ reklamy na decyzje konsumenta.

Model przeciętnego konsumenta
Analizując model przeciętnego konsumenta należy
zwrócić uwagę na następujące przesłanki:
• prawidłowa komunikacja rynkowa, to taka, która stanowi podstawę do podejmowania racjonalnych, rzeczowych, uzasadnionych, podejmowanych z pełną
świadomością wyborów,
• zasada prawdy stanowi fundament prawa uczciwości
konkurencji,
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• na rynku obowiązuje zakaz wprowadzania w błąd rozumiany jako wywołanie u kogoś fałszywego wyobrażenia
o jakimś fragmencie postrzeganej przez niego rzeczywistości. Ponadto celowe i zamierzone wprowadzenie
w błąd z zamiarem świadomego ograniczenia swobody
podejmowania decyzji, zniekształca orientację w ofercie rynkowej, która prowadzi do decyzji bazując na
złych, nierealnych wyobrażeniach,
• świadome, wolne, konkretne i podjęte w oparciu o pełną informację decyzje konsumenckie są najlepszym instrumentem regulującym rynek.
Wśród wyżej wymienionych przesłanek warto więcej uwagi poświęcić zakazowi wprowadzania w błąd. Powszechnie uważa się, że wprowadzanie w błąd ma miejsce,
gdy komunikaty naruszają konsumenckie prawa. Podstawowym prawem konsumenckim, które zostaje często ograniczane lub naruszane jest prawo do ekonomicznego samo
istnienia.
Aby ustalić model przeciętnego konsumenta, należy
dokonać oceny jego sytuacji w kilku aspektach. Przede
wszystkim należy stwierdzić, czy jest on dostatecznie dobrze poinformowany. Z tego założenia nie wynika, że konsumenci powinni samodzielnie dążyć do uzyskania wiedzy
niezbędnej do zawarcia umowy – informacji dotyczących
przedsiębiorcy lub cech produktu.
Ciężar przekazania informacji o produkcie spoczywa
na przedsiębiorcy, który występując na rynku w roli profesjonalisty powinien zadbać o to, żeby jego klient uzyskał
pełną informację pozwalającą na podjecie świadomej decyzji. Z tego powodu prawo do informacji uznawane jest za
fundament ochrony konsumenta w Unii Europejskiej.
Na przedsiębiorcy spoczywa szereg powinności m.in.
w zakresie informacyjnym lub znakowania towarów, wpływać one będą na podwyższenie standardu świadomości
konsumentów.
W konsekwencji należy stwierdzić, iż każdy konsument
ma prawo samodzielnie pozyskiwać wiedzę na temat danego produktu.
Na rynku został wprowadzony bezwzględny zakaz
wprowadzania w błąd tzn. producent nie może celowo
wprowadzać konsumenta w błąd. A ponieważ często są
stosowane praktyki wprowadzające w błąd, uznaje się, że
w celu ich zwalczania należy przyjąć formy zinstytucjonalizowane. Nadrzędnym celem ochrony są interesy określonej
grupy odbiorców stawiane często ponad interes jednostki.
Problematyka wprowadzania w błąd dotyczy ścisłego
związku kilku dziedzin:
• prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji,
• prawa zwalczania wprowadzania w błąd reklamy,
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• prawa własności przemysłowej,
• prawa ochrony konsumenta.
Ponadto wskazać należy, że pojęcie wprowadzania
w błąd wymaga konkretyzacji w orzecznictwie. W literaturze przedmiotu mówi się, że przeciętny konsument stanowi
miernik wprowadzający w błąd poprzez:
• ocenę wprowadzającego w błąd charakteru przekazu
rynkowego przez pryzmat modelu przeciętnego odbiorcy komunikatu, który jest wypadkową zachowań
ogółu odbiorców,
• relewantne dla oceny są możliwości poznawcze
(horyzont) i okoliczności decyzji.
Wśród modeli przeciętnego konsumenta zostaną tu
zaprezentowane dwa skrajne modele:
• model niemiecki,
• model włoski.
W celu lepszej prezentacji modeli oba zostaną krótko
scharakteryzowane. Model niemiecki, był pierwotnie modelem empirycznym, nastawionym na ochronę konsumenta lekkomyślnego, niedojrzałego, wymagającego opieki,
nierozsądnego. Pod wpływem orzecznictwa TSUE (ETS)
model ewoluował i przekształcił się w model normatywny.
Natomiast model włoski opiera się na założeniu, że
konsument wykazuje sceptycyzm wobec przekazów reklamowych, cechuje go odporność, spryt i nieufność. Podsumowując problematykę modelu przeciętnego konsumenta
wskazać warto, iż duży wpływ na ujednolicenie krajowych
wzorców przeciętnego konsumenta miało orzecznictwo
TSUE (ETS).
W uzasadnieniu wyroku SOKiK z 23 lutego 2006 r. , XVII
Ama 118/04 (Lex Polonica nr 404106) sąd stwierdził, że dokonując szczegółowej oceny modelu przeciętnego konsumenta należy mieć na uwadze specyfikę stosunków i zwyczajów panujących na rynkach wewnętrznych każdego kraju.
W orzecznictwie sądów krajowych można spotkać model konsumenta oświeconego, wykształconego, od którego
wymaga się daleko posuniętej samodzielności w zakresie
wyszukiwania informacji o produkcie. Przedstawione stanowisko zostało ujęte w wyroku SA w Warszawie z 6 grudnia
2007 r. VI ACa 842/07 (LexPolonica nr 1756689).
Z kolei europejski model konsumenta zorientowany
jest na rolę konsumenta w gospodarce wolnorynkowej
i stanowi wyraz wspólnej zasady proporcjonalności. „Wzorzec przeciętnego konsumenta, jako adresata norm europejskich, współbrzmi z teorią suwerenności, konsumentów,
które opiera się na modelu informacyjnym” (por. Tischner
2006: 233).

„Europejski wzorzec podmiotu podlegającego ochronie prawnej odnosi się zatem do przeciętnego, świadomego, wyedukowanego, rozsądnie krytycznego i otwartego na
zachodzące zmiany, czyli poszukującego brakującej wiedzy
konsumenta. Model ten jest ściśle powiązany z szeroko zakrojoną polityką informacyjno – edukacyjną kierowaną do
konsumenta jako słabszej strony umowy, która warunkuje
dokonanie przez niego świadomych i racjonalnych decyzji
w warunkach coraz bogatszej i zróżnicowanej oferty rynkowej” (Stefanicki 2007: 134 – 135).
„Ponadto zaznaczyć warto, że różnica między europejskim a bardzo często spotykanym w Polsce podejściem
kładącym silny nacisk na orientację konsumenta w sytuacji
rynkowej tzn. wysoki standard świadomości konsumenta”
(zob. Łętowska 2004: 66 i n.).
Zarówno w praktyce jak i w świetle obowiązujących
przepisów za uzasadnione wydaje się oczekiwanie, iż uzyska rzetelną i prawdziwą informację od sprzedawcy profesjonalisty posiadającego pełną informację o towarze.
Powszechnie uznaje się, że żyjemy w czasach, w których
wzrasta znaczenie informacji. Dlatego konsumenci dążą do
uzyskania pełnej, rzetelnej i jasnej informacji, dzięki której
będą mogli podjąć ważne decyzje.
Dyrektywa 2005/29/WE stanowi ukoronowanie wysiłków TS w celu ustalenia jednolitego modelu konsumenta.
W prawie unijnym zauważono trend, by konsumenta traktować jako sprawcę sukcesu integracji europejskiej.

Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym
praktykom rynkowym
W dniu 21 stycznia 2007 roku weszła w życie ustawa
o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.
U. 2007.171.1206), która stanowi adaptację do polskiego
prawa dyrektywy 2005/29/WE dotyczącej nieuczciwych
praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa
wobec konsumentów na rynku wewnętrznym.
Pojęcie przeciętny konsument zdefiniowane zostało
w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Pojęcie
to funkcjonuje również w prawie własności intelektualnej.
Pod pojęciem przeciętnego konsumenta ustawa precyzuje osobę dobrze poinformowaną, uważną i ostrożną.
Tak zdefiniowane pojęcie konsumenta ma istotne znaczenie
przede wszystkim w obrocie prawnym oraz w zakresie odpowiedzialności przedsiębiorców. Ponieważ przepisy uznają za nieuczciwą praktykę rynkową jedynie takie działania,
które w znaczny sposób zniekształcają lub mogą przyczynić
się do zniekształcenia zachowań rynkowych konsumenta.
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Pojęcie przeciętnego konsumenta w prawie polskim.
Zgodnie z art. 2 pkt 8 u.p.n.p.r. pod pojęciem „przeciętny
konsument” rozumie się konsumenta, który jest dostatecznie
dobrze poinformowany, uważny i ostrożny. Oceny przeciętnego konsumenta dokonuje się z uwzględnieniem czynników
społecznych, kulturowych, językowych i jego przynależności
do szczególnej grupy konsumenckiej.
W ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom
rynkowym ustalono listy informacji, jakie przedsiębiorca powinien udostępniać konsumentowi, by zadośćuczynić obowiązki uczciwego działania, ustawodawca wskazuje na obowiązek
dostarczenia konsumentowi informacji „istotnej”. Odzwierciedleniem przyjętego założenia są przepisy art. 5 i 6 u.p.n.p.r.,
podkreślające kwestię „istotności informacji”. Zgodnie z art.
6 ust. 2 u.n.p.r. w razie wątpliwości za istotne uważa się informacje, które przedsiębiorca stosujący praktykę rynkową jest
obowiązany podać konsumentom na podstawie odrębnych
przepisów.
Ustawa przyznaje konsumentom roszczenia przeciwko
przedsiębiorcom, którzy w działalności handlowej wykorzystują nieuczciwe metody wpływania na decyzję o zakupie towaru. Jest to nowość w polskim systemie prawa, gdyż dotychczas
obowiązująca ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
reguluje ochronę przed czynami nieuczciwej konkurencji
w relacjach pomiędzy przedsiębiorcami (B2B – business to
bussines). Nowa ustawa wprowadza natomiast drugi poziom
ochrony w relacjach przedsiębiorca – konsument (B2C – business to consumer). W polskim systemie prawa będą obecnie
funkcjonować dwie niezależne ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, o których zastosowaniu decydujące będzie
miało kryterium podmiotowe, tj. czy pokrzywdzony jest przedsiębiorcą, czy konsumentem.
Zgodnie z klauzulą generalną praktyka rynkowa stosowana przez przedsiębiorców wobec konsumentów jest nieuczciwa, jeżeli jest sprzeczna z dobrymi obyczajami i w istotny sposób zniekształca lub może zniekształcić zachowanie rynkowe
przeciętnego konsumenta przed zawarciem, w trakcie lub po
zawarciu umowy dotyczącej produktu.
Zamieszczenie w preambule dyrektywy o nieuczciwych
praktykach handlowych modelu przeciętnego konsumenta
stanowi swoiste ukoronowanie wysiłków ETS w celu uzyskania
jednolitego europejskiego wzorca konsumenta.
Omawiany model konsumenta ma swoje umiejscowienie
na gruncie przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumenta i powinien zostać zastosowany w działaniach podejmowanych przez Prezesa UOKiK.
Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy za nieuczciwą praktykę rynkową przedsiębiorcy uznaje się określone zachowanie przedsiębiorcy spełniające łącznie następujące przesłanki:
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• jest sprzeczne z dobrymi obyczajami,
• w istotny sposób zniekształca lub może zniekształcić
zachowanie rynkowe przeciętnego konsumenta przed
zawarciem umowy dotyczącej produktu w trakcie jej
zawierania lub po jej zawarciu.
Ustawa wprowadza rozróżnienie nieuczciwych praktyk
rynkowych na:
• wprowadzające w błąd,
• agresywne.
Praktyka wprowadzająca w błąd to taka, która w jakikolwiek sposób powoduje lub może powodować podjęcie przez
przeciętnego konsumenta decyzji dotyczącej umowy, której
inaczej by nie podjął. Działanie wprowadzające w błąd może
polegać na rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji,
rozpowszechnianiu prawdziwych informacji, ale w sposób mogący wprowadzać w błąd albo pomijaniu istotnych informacji
potrzebnych przeciętnemu konsumentowi do podjęcia decyzji
dotyczącej umowy.
Agresywna praktyka rynkowa to taka, która przez niedopuszczalny nacisk w znaczny sposób ogranicza lub może ograniczyć swobodę wyboru przeciętnego konsumenta lub jego
zachowanie względem produktu. Niedopuszczalny nacisk
oznacza każdy rodzaj wykorzystania przewagi wobec konsumenta, w szczególności użycie lub groźbę użycia przymusu fizycznego lub psychicznego, w sposób znacznie ograniczający
zdolność przeciętnego konsumenta do podjęcia świadomej
decyzji dotyczącej umowy.
W celu weryfikacji wiedzy konsumenta jako tzw. „przeciętnego konsumenta” zostały przeprowadzone badania,
które miały na celu uzyskanie informacji o znajomości swoich
praw konsumenckich oraz stopniu wywiązywania się z obowiązków nałożonych w ustawie przez sprzedawców.
Na wstępie kilka informacji dotyczących przeprowadzonych badań. Badania zostały przeprowadzone wśród klientów
banków oraz operatorów telefonii komórkowej na terenie
województwa opolskiego i dolnośląskiego. Grupa docelowa
została tak dobrana ponieważ wyniki wcześniejszych badań
wskazywały, iż wśród klientów banków oraz telefonii komórkowych zaobserwowano najwięcej niezadowolonych i skarżących się na nadużycia klientów. Badania zostały przeprowadzone w dwóch etapach:
Etap I: Klientów banków i operatorów telefonii komórkowych podzielono na dwie grupy wiekowe. Pierwsza grupa
składała się z osób „młodych” w przedziale wiekowym 18 – 40
lat. Druga grupa składała się z osób „starszych” w przedziale
wiekowym 45 – 75 lat. Uczestnikom przedłożono umowy zawierające od kilku do kilkunastu stron. Następnie poproszono
o zapoznanie się z ich treścią.
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Etap II: Respondentów poproszono o uzupełnienie
przygotowanej ankiety a następnie poproszono o informację uzupełniającą w formie wywiadu.
Wyniki badań przedstawiają się następująco: ponad
80% uczestników przyznało, iż podpisując umowę nie zapoznali się szczegółowo z jej treścią. Mimo, iż leżało to w ich
interesie. Jako usprawiedliwienie podawali różne powody
np.: zniechęciła ich duża ilość stron, większości sformułowań nie potrafili zrozumieć, brak czasu, zaufali pracownikowi bo uznali, że działa w ich interesie. Wśród uczestników
14% osób zadeklarowała, iż zapoznała się z umową i mimo,
iż nie wszystko zrozumieli nie dopytywali konsultanta tylko
podpisali we wskazanym przez niego miejscu. Ponieważ nie
wiedzieli, że sprzedawca jest zobowiązany do udzielenia informacji o produkcie lub usłudze. Tylko 6% ankietowanych
osób zgłosiło, że zapoznało się z treścią umowy i poprosiło
konsultanta o wyjaśnienie niejasności.
Po analizie ankiet obu grup nasuwają się następujące
wnioski: osoby z grupy pierwszej, rzadko i niechętnie czytały umowy, rzadko konsultowały niejasności, nie starały się
wcześniej pozyskać informacji o usługach lub produktach.
Nie były zainteresowane ofertami konkurencyjnymi. Natomiast osoby z grupy drugiej charakteryzowały się większą
ostrożnością, zadawały więcej pytań, potrafiły wskazać
oferty produktów i usług konkurencji. Najczęściej zadawane
pytania dotyczyły regulaminu, cenników, promocji.

Podsumowanie
Podsumowując można stwierdzić, iż konsumenci często
i chętnie ufają sprzedawcom. Niechętnie i rzadko poszukują informacji o interesujących ich produktach i ofertach.
Często w podejmowaniu wyboru kierują się niższą ceną,
aktualnymi promocjami i tzw. „gratisami”. W rezultacie zdecydowana większość badanych osób deklarowała, iż większość zakupionych towarów okazuje się nietrafionym wyborem. Ponadto u respondentów zauważono niski poziom
wiedzy o swoich prawach konsumenckich oraz o obowiązkach jakie zostały nałożone na sprzedawców w ustawach.
Dlatego istotnym elementem ochrony konsumenta powinno być propagowanie wiedzy oraz pobudzanie świadomości
z zakresu praw konsumenta.
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Uniwersytet wobec gospodarki
– w którą stronę?
University and Economy - Which
Way to Choose?

Związek fenomenu uniwersytetu z gospodarką łączy z jednej strony akademicki ethos wyraźnie akcentujący szeroko pojętą
wolność oraz poniekąd służebną funkcję wobec zapotrzebowania
państwowego. To, co dziś zdaje się być poszukiwane i doceniane
to praktyczna użyteczność wiedzy, możliwość przełożenia jej na
działania pozwalające zarabiać pieniądze. Od uniwersytetu wymaga się realizacji wykształcenia stricte zawodowego, co przecież
nigdy nie było jego celem. Uniwersytety od początku trudniły się
kształceniem elit, które dzięki szerokiej i wielopłaszczyznowej
wiedzy mogły wytyczać kierunek myśli społecznej, wzmacniać potencjał gospodarczy, przyczyniać się do rozwijania nauki i kultury.
Niniejszy artykuł aspiruje do ukazania relacji łączącej uniwersytet
i gospodarkę z perspektywy nie naznaczonej negatywnie a priori,
lecz zdążającej w stronę neutralności.

Wstęp
Obserwując przebieg debaty publicznej można odnieść wrażenie, że współczesny uniwersytet znalazł się na
wyraźnym rozdrożu między obroną i kontynuacją swojego
szlachetnego ethosu a pełnieniem funkcji użytecznego podmiotu dla szeroko pojętej gospodarki. Tym samym niezbędnym jest obecnie namysł nad możliwościami, jak i zagrożeniami wynikającymi z obydwu scenariuszy. Warto również
poczynić refleksję odniesioną do zależności między dwoma
powyższymi pojęciami – czy relacja uniwersytetu do gospodarki może być tylko rozłączna, przechylając akcent w jedną ze stron? Niniejszy tekst stanowi przyczynek do dyskusji
i analizy złożonego problemu. W swojej strukturze ujmuje
osiem głównych tez obudowanych stosowną argumentacją.

Teza 1: Klasyczna idea uniwersytetu jest
wzniosła i słuszna, lecz zarazem nierealna
Uniwersytet jest bez wątpienia społecznym fenomenem. Prawie żadna inna instytucja nie może się chlubić
tak długą i barwną tradycją.1 Uniwersytet jest wytworem
1
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Mam tu na myśli chociażby instytucję Kościoła Katolickiego.

A relationship of a university with economy is based on the
one hand on academic ethos of broadly understood freedom,
and on the other hand on its somewhat ancillary function determined by the needs of the state. Practical utility of knowledge
and ability to transform it into actions that allow making money
are today demanded and highly appreciated. The university is
required to provide its students with strictly vocational training,
which has never been its goal. Universities from the beginning
have educated the elites who thanks to a comprehensive knowledge have determined the way of social thinking, strengthened
the economic potential, and contributed to the development of
science and culture. This article tries to present the relationship
linking the university and the economy not from the negative
perspective a priori but from the neutral point of view.

chrześcijańskiej kultury europejskiej skupionej wokół dociekań na temat człowieka i jego działania w społeczności
(Krąpiec 2000: 605). Jego korzenie sięgają wieków XI-XII
i najmocniej związane są z Padwą, Bolonią i Paryżem. Początkowo tok nauczania miał charakter dwustopniowej
realizacji artes liberales. Pierwszy stopień - trivium- obejmował naukę gramatyki, retoryki i dialektyki. Drugi - quadrivium - składał się z arytmetyki, geometrii, astronomii
i muzyki. Współcześnie ukonstytuował się podział na stopnie kształcenia zgodny z literą procesu bolońskiego. Wyróżnić należy studia pierwszego stopnia (licencjat), drugiego
stopnia (magister) i trzeciego stopnia (doktor). Obecnie
program studiów wtłoczony został w Krajowe Ramy Kwalifikacji opisujące go w języku wyznaczanych celów i efektów
kształcenia.
W literaturze przedmiotu bez trudu można odnaleźć
głosy pochwały dla wzniosłej misji uczelni, akcentujące
jej społeczne, choć i uniwersalne dla ludzkości znaczenie. Mieczysław Krąpiec postuluje, iż celem uniwersytetu
były dociekania nad człowiekiem jako bytem niezależnym
i nad środkami, które umożliwiają mu racjonalne działanie. Człowiek-osoba jest celem sam dla siebie, gdyż został
stworzony na obraz i podobieństwo Boga i tylko w nim
może osiągnąć pełnię swojej egzystencji. Z tej przyczyny
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koniecznym jest poznanie struktury bytowej człowieka wraz
z jego rozumnym działaniem, wolnością i jej ograniczeniami. Tak rozległy obszar wymaga zorganizowanych studiów
(Krąpiec 2000: 607). Od czasów Wilhelma von Humboldta pozycja uniwersytetu w państwie zyskała na znaczeniu,
gdyż stanowił on szkołę najwyższą, posiadającą przywilej
głoszenia tego, co w danym kraju można uznać za prawdę
i prawo. Miał on również zagwarantowany status instytucji
badawczej. Podobnej myśli hołduje Kazimierz Twardowski,
twierdząc, że uniwersytet ma do spełnienia doniosłe zadanie wyrażone jako niesienie ludzkości światła czystej wiedzy, wzbogacanie i pogłębianie nauki, a także zdobywanie
prawd i prawdopodobieństw naukowych oraz krzewienie
umiejętności ich dochodzenia – tworzy zatem najwyższe
wartości intelektualne, które mogą przypaść człowiekowi
w udziale (Twardowski 1992: 462). Nic więc dziwnego, że
edukacja uniwersytecka, w swojej idei, utożsamiana jest
bowiem z najwyższym szczeblem poznania i szczytem w oficjalnej strukturze szkolnictwa. Wymaga ona zatem stosownej dojrzałości zarówno moralnej, jak i mentalnej (Alarcon
2009/2010: 6). Jadwiga Mizińska podkreśla, że: „tradycyjny Uniwersytet wyróżniał się na ich tle (szkół wyższych–P.
Ch.) (…) gromadzeniem, przechowywaniem, pogłębianiem
oraz kultywowaniem wiedzy uniwersalnej; odnoszącej się
do wszystkich ludzi i traktującej o ludzkich powszechnikach”
(Mizińska 2012).
Niestety taka idea uniwersytetu jest w czasach obecnych niemożliwa do zrealizowania. Współczesny uniwersytet musi mierzyć się z wyzwaniami chociażby praktycznej
użyteczności mierzonej za pomocą możliwości zdobycia zatrudnienia, ujednolicenia i parametryzacji, matematyzacji
i policzalności własnych działań. W świecie nastawionym
na „tu i teraz” powyższa klasyczna idea zdaje się być zwyczajnie nieatrakcyjna.

Teza 2: Autonomia uczelni nie może
mieć charakteru absolutnego
Mówiąc o modelu polskiej szkoły wyższej można za
Jerzym Woźnickim wskazać na następujące jej cechy:
przywiązanie do autonomii, priorytet kolegialności, brak
elastyczności w odniesieniu do zasobów, przywiązanie do
tradycyjnego modelu akademickości (Woźnicki 1996: 47).
Wspomniana autonomia jako niezwykle ważny aspekt
uczelnianej idei stanowi problematyczne ogniwo wymagające dookreślenia - czym właściwie jest wolność akademicka? Jak można ją zoperacjonalizować? Czy i jakie granice
posiada? Pytania tego typu można mnożyć. Zamiast tego
warto dokonać systematyzacji wolności na pozytywną
i negatywną zgodnie z koncepcją Isaiaha Berlina. Wolność

pozytywna rozpościera przed uniwersytetem możliwości
działania w formie potencjalnej. Może on wobec tego realizować własny ethos, wyznaczać cele, służyć prawdzie, itd.
Wolność negatywna rozumiana jest jako brak ograniczeń,
barier utrudniających lub uniemożliwiających działalność
uczelni.
Z zaprzeczeniem takiej wolności mamy do czynienia
chociażby w sytuacji ideologicznego zniewolenia. Inny podział akcentuje rozróżnienie na wolność badań i dydaktyki jako dwóch filarów, na których opiera się uniwersytet.
Ciekawą definicję podaje Tadeusz Tołłoczko, który stoi na
stanowisku, że wolność akademicka jest utożsamiana z różnorodnością poglądów, gdyż stwarza możliwość do myślenia, nauczania i badania wszelkich zagadnień interesujących
uczonego, o ile służy to odkrywaniu i wspieraniu prawdy.
Wolność ta nie może być jednak nieograniczona, bezdyskusyjna czy absolutna (Tołłoczko 1996: 241). Wolność
nieograniczona mogłaby szybko doprowadzić do zaprowadzenia anarchii czy nawet tyranii. Warto zatem powrócić
do myśli klasyka liberalizmu, Johna Stewarta Milla, który
uczulał, że wolność nie powinna być skrępowana dopóty,
dopóki nie nachodzi na wolność innego podmiotu. Mamy
tu więc do czynienia raczej z paradoksem niż absolutyzacją
wolności.
Ponadto obecny jest jeszcze inny problem. Autonomia
uniwersytetów mimo niewątpliwie długiej tradycji i powszechnego uważania za immanentną właściwość uczelni
niekiedy ma tylko teoretyczną potencjalność urzeczywistnienia. Iluzorycznym staje się korzystanie z formalnie zagwarantowanej autonomii w obliczu, na przykład, ograniczających swobodę działania braków budżetowych (Pelczar
1996: 39-40).

Teza 3: Uniwersytet nie jest wyższą
szkołą zawodową
Przywoływana już Mizińska podkreśla, że „uniwersytet
stoi na fundamencie przekonania, że ani społeczeństwo, ani
kultura nie mogą obejść się bez kultywowania bezinteresownej miłości do wiedzy, na której wspiera się przecież
także cywilizacja. Miłość »interesowną« uprawiały i uprawiają wszelkie inne, pozauniwersyteckie szkoły wyższe” (Mizińska 2012). Te ostatnie mają na celu przygotowanie do
konkretnej profesji, pozwalając zdobyć kompetencje zawodowe, umiejętności praktyczne. Nie należy ich jednak mylić
z uniwersytetami, gdyż nie tylko założenia wyjściowe są odmienne, lecz również postulowany efekt, cel, dobrane środki. Jerzy Brzeziński uwidacznia różnicę między uniwersytetem a wyższą szkołą zawodową pisząc, że celem tej drugiej
jest „(…) przygotowanie fachowców zdolnych do podejmo27
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wania ściśle określonych ról zawodowych i postępowania
wedle określonych algorytmów (jednakże nie przez nich
napisanych)” (Brzeziński 2004: 56). Inne zaś zadanie, według Brzezińskiego, spoczywa na uniwersytetach, bowiem
mają one rozwijać myślenie teoretyczne, a nie praktyczne
umiejętności (Brzeziński 2004: 52). Pisze on dalej, iż: „(...)
kształcenie uniwersyteckie musi uwzględniać trzy rodzaje
standardów: standardy w zakresie przygotowania teoretycznego, standardy w zakresie przygotowania metodologicznego, standardy w zakresie przygotowania etycznego”
(Brzeziński 2004: 54). Zatem zadaniem uniwersytetu jest
troszczyć się o kształcenie elit intelektualnych, a także dbać
o pomnażanie dorobku kulturowego (Lewowicki 2004: 49).

Teza 4: Uniwersytet znajduje się w fazie
paradygmatycznej rekonstrukcji
Na początku XXI wieku uniwersytet znalazł się w bardzo niekorzystnym położeniu. Głównym problemem, z którym przyszło mu się zmagać, stała się kategoria przetrwania
wymuszając rezygnację z poświęcenia dla kwestii prawdziwie istotnych (Mizińska 2012). Nauka odarta z namysłu metafizycznego uległa skrzywieniu utylitarystyczno-merkantylistycznemu stając się siłą napędową dla społeczeństwa
przemysłowego (Alarcon 2009/2010: 10).
Uczelnia została zobowiązana do uczestnictwa w projekcie ujednolicenia i parametryzacji nauki. Wprowadzono
Krajowe Ramy Kwalifikacji dzieląc kształcenie na moduły
opisane językiem efektów kształcenia. Nie bacząc na nic,
dąży się do zwiększenia mobilności studentów zapewniając
jasne kryteria wymiany międzyuczelnianej w kraju i poza
nim dzięki punktom ECTS. Nieustanne oceny, sprawozdania
z działalności, kolekcjonowanie punktów i prześciganie się
w ilości publikacji nie ma nic wspólnego z podnoszeniem jakości. Jak podkreśla Mizińska, „skupienie na »standardach«
i »wskaźnikach«, absolutna wobec nich czołobitność, prowadzi do wyrugowania z pola uwagi pytania o sam sens
uniwersytetu, a tym bardziej – o wierność jego wielowiekowej tradycji. Pospieszna jego modernizacja w kierunku
»upraktycznienia« odbywa się więc kosztem lekceważenia
idei” (Mizińska 2012). Zjawisko to dotyczy nie tylko Polski,
ale również Europy i całego świata.
Allan Bloom zauważa, że obecnie student znajduje na
uniwersytecie jedynie dezorientującą wielość wydziałów
i kursów nie otrzymując jakiejkolwiek pomocy w wyborze
tych odpowiednich. Obserwowalne jest zatem wyraźne
rozparcelowanie nauki ze spójnej współpracy dyscyplin
w manię wąskiej specjalizacji nie dostrzegającej nic poza
czubkiem własnego nosa (Bloom 1997: 404-405). Mamy
tu zatem do czynienia z ewidentnym pomyleniem porząd28

ków. Specjalizacja była od zawsze domeną szkół zawodowych (w tym również tych ze szczebla wyższego), gdzie
poza ograniczoną zakresowo wiedzą dążono do zdobywania praktycznych umiejętności i konkretnych kompetencji.
Uniwersytet z kolei był „świątynią wiedzy”, która rozwijała
człowieka jako istotę myślącą.
Urynkowienie edukacji jest jedynie pozorne, ponieważ, jak podkreśla Tomasz Szkudlarek, rynek edukacyjny
jest jedynie „(...) symulacją rynku realizowaną za pomocą
politycznych protez (...)” (Szkudlarek 2002: 101). Nie może
stanowić rzeczywistego rynku chociażby z powodu częściowego włączania ekonomicznej racjonalności, która dotyczy
osób zarządzających edukacją, nie zaś klienteli. Nie mniej
jednak zdaje się, że symbolika i terminologia ekonomiczno-rynkowa zadomowiła się na uniwersytecie.

Teza 5: Uniwersytet jest owładnięty manią
złudnej przedsiębiorczości
Warto w tym miejscu wyjść od definicji. Grzegorz Gorzelak w zamieszczonej na łamach Forum Akademickiego,
zgodnie z którą definiuje się uczelnię przedsiębiorczą jako
zabiegającą o pozycję na konkurencyjnym rynku usług dydaktycznych i badawczych, a także uzyskującą korzyści z komercjalizacji własnej działalności i pracy na rzecz otoczenia
(Gorzelak 2009). Perspektywę dookreśla Mirosława Pluta-Olearnik wskazując na cztery orientacje przedsiębiorczej
uczelni: ekonomiczna (nacisk na efektywność), rynkowa
(dbanie o związki z rynkiem pracy, nawiązywanie współpracy biznesowej), innowacyjna (świadczy o przydatności
uczelni), menedżerska (zarządzanie uczelnią-przedsiębiorstwem) (Pluta-Olearnik 2009: 23-26). Uniwersytet przedsiębiorczy został zdegradowany z instytucji obdarzonej
społecznym autorytetem i zaufaniem do pojedynczego
trybu w potężnej machinie rynkowej. Aby przetrwać, musi
się zmagać z nieuczciwą konkurencją, stałą kontrolą efektywności własnych działań, wybrednym konsumentem
wiedzy-towaru, który nie chce podjąć wysiłku spojrzenia
z szerszej perspektywy. Uczelnia jest zatem zmuszona do
rezygnacji z własnej tradycji na rzecz przygotowania „łatwo
przyswajalnej papki informacyjnej” niezbędnej dla kariery
swoich studentów. Tym samym dokonuje również przesunięć kadrowych w stronę praktyków, specjalistów z zakresu
psychologii i nowoczesnych technologii.
Teresa Bauman wskazuje na osiem cech uniwersytetu
przedsiębiorczego (Bauman 2011: 48-54). Uczelnia stała się
elementem systemu rynkowego, gdzie wiedza jest towarem
sprzedawanym wielokrotnie. Owa sprzedaż może odbywać
się na dwa sposoby: korporacjom pod postacią odkryć czy
patentów oraz studentom-klientom w formie wykładów,
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konwersatoriów. Uniwersytet przedsiębiorczy charakteryzuje ponadto konkurencja w wymiarze jednostkowym i instytucjonalnym. Ważne są również wskaźniki efektywności
działania uczelni. Dany pomiar ma dotyczyć czterech płaszczyzn: marketingowej (liczba uzyskanych klientów i poziom
ich zadowolenia), innowacyjnej (jakość usług i konkurencyjność oferty), rozwojowej (gotowość do zmian w imię
realizacji własnych celów) i finansowej (zdolność do pozyskiwania środków i gospodarowania nimi). Czwartą cechę
stanowi zmiana rodzaju kadry z tradycyjnych nauczycieli
akademickich na praktyków, programistów, psychologów,
grafików komputerowych, itd. Następuje również zmiana
zasad zarządzania uczelnią w stronę autoregulacji zamiast
odgórnego nadzoru państwa. W związku z tym dotacje państwa będą uzależnione od jakości pracy podmiotu edukacyjnego. Uczelnie zajmują się produkcją wiedzy jako towaru
przeznaczonego do sprzedaży. Ponadto wiedza traci status
dobra publicznego i staje się własnością prywatną. Uczelnie z racji dążenia do uzawodowienia przekazują wyłącznie
taką wiedzę, która jest potrzebna do zrobienia kariery. Perspektywa jest zatem krótkowzroczna.

Teza 6: Uniwersytet nie spełnia
oczekiwań rynku pracy
Rynek pracy jest jednym z podstawowych odbiorców
efektów systemu edukacji. Jednakże obecnie wykształcenie
stało się warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do
sukcesu na rynku pracy. Mamy także do czynienia z zazębianiem się edukacji i pracy zawodowej, ponieważ uczestnicy systemu edukacji wchodzą na rynek pracy, jak również
uczestnicy rynku pracy partycypują w edukacji celem podniesienia własnych kompetencji (Społeczeństwo w drodze
do… 2011: 241). Jednakże możliwe jest oddawanie się aktywności edukacyjnej i pracy w różnych proporcjach. Według statystyk wraz z wiekiem maleje udział w edukacji formalnej na rzecz pracy zawodowej (Społeczeństwo w drodze
do… 2011: 259).
Autorzy Raportu o stanie edukacji 2010 podnoszą kilka
zasadniczych kwestii w temacie łączności edukacji z rynkiem pracy. Zauważają oni, że długotrwałe pozostawanie
bezrobotnym może wynikać z faktu nieprzystawania nabytych w trakcie nauki kwalifikacji względem potrzeb pracodawcy. Zatem stopa bezrobocia to w dużej mierze wynik
niekompatybilności popytu i podaży pracy (Społeczeństwo
w drodze do... 2011: 244). Oczywistym zdaje się być fakt, iż
poziom wykształcenia jest wprost proporcjonalny do czasu
poszukiwania pracy (Społeczeństwo w drodze do… 2011:
246). Ponadto obniżone zaangażowanie wobec działalności zawodowej populacji słabiej wykształconych osób jest

typowe dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Być może
przyczyna tkwi w fakcie pewnego niedostosowania zasobów pracy do wymogów nowoczesnej i szybko zmieniającej
się gospodarki (Społeczeństwo w drodze do… 2011: 249).
Dane empiryczne bronią tezy, iż w większości gospodarek
krajów OECD istnieje duże zapotrzebowanie na wysokie
kwalifikacje, a rynek pracy płaci za ich uzyskanie wysoką
cenę w postaci wynagrodzeń (Społeczeństwo w drodze do…
2011: 252). Autorzy Raportu akcentują fakt, iż „zgodnie
z teorią kapitału ludzkiego edukacja może być traktowana
jako inwestycja, z którą wiążą się pewne bieżące wydatki,
i która generuje pewne zyski po rozpoczęciu aktywności zawodowej. Na podstawie porównania tych korzyści i kosztów podejmowana jest decyzja o długości kształcenia”
(Społeczeństwo w drodze do… 2011: 255).
Edukacja w sposób niedostateczny przygotowuje do
wejścia na rynek pracy – na taki wniosek wskazuje badanie
Kwalifikacje dla potrzeb pracodawców realizowane na zlecenie konfederacji pracodawców PKPP Lewiatan. Narzekania pracodawców dotyczą zasadniczo faktu, iż pracownicy
posiadający odpowiednie wykształcenie nie potrafią realizować zadań przypisanych do danego stanowiska – ergo –
obecnie zdobycie formalnego wykształcenia nie przekłada
się na posiadanie umiejętności praktycznych pożądanych
przez przyszłego pracodawcę. Jako główne niedociągnięcia
szkolnictwa wskazane zostały: niewłaściwe praktyki zawodowe, dominacja teorii nad praktyką, brak wymiany informacji z przemysłem, obniżający się poziom przygotowania
studentów, a także niska elastyczność w dopasowaniu się
do potrzeb pracodawców. Pracodawca jest zatem zmuszony
do poniesienia wszelkich kosztów (pieniądz, czas, efektywność pracy, itd.) samodzielnego przyuczenia pracownika do
pracy (Społeczeństwo w drodze do… 2011: 267).
Z drugiej strony niekiedy uwypukla się fakt, iż uniwersytet jest odpowiedzialny za kształt elity społecznej. Przygotowuje on bowiem nie tylko naukowców, ale również
całą rzeszę ludzi wykształconych. Rzecz jasna nie zajmuje
się organizacją rynku pracy, nie mniej jednak ma na nią
częściowy wpływ przez wyznaczanie poziomu elity zawodowej. Włodzimierz Bolecki snuje pesymistyczną diagnozę,
iż na wielu uczelniach jakość kształcenia jest zatrważająco
niska, przypominająca kicz czy wręcz atrapę, zaś programy
nauczania przez własną anachroniczność nie są w stanie
przygotować absolwentów do wymagań rynku (Przyszłość
uniwersytetu… 2011: 235).
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Teza 7: Głos uniwersytetu
jest niesłyszalny
Przyczynę takiego stanu rzeczy można upatrywać
w co najmniej dwóch zdarzeniach. Po pierwsze, jak podaje
Bronisław Łagowski: „Polska jest krajem nieakustycznym
na głosy w obronie nauki. Retoryka pronaukowa nie jest
nośna, nie robi na opinii publicznej wrażenia, cichnie, nie
wywoławszy echa” (Łagowski 2011: 259). Po drugie, debaty
w murach uczelni nie wychodzą na zewnątrz, gdyż akademicy dyskutują sami ze sobą, a opinia publiczna albo nie
rozumie o czym mowa, albo w najlepszym przypadku nie
ma zdania (Dyskusja… 2011).

Teza 8 (syntezująca): Związek gospodarki
i uniwersytetu nie musi być wyłącznie
opresywny i wykluczający się
Błędem wynikającym z niezrozumienia pojęcia i misji
uniwersytetu byłoby stawianie w ostrej opozycji uniwersytetu, zorganizowanego według klasycznej idei, z uniwersytetem służącym gospodarce. Wbrew pozorom określenia
te nie są antonimami, lecz łączy je wspólna nić porozumienia. Często bowiem pomija się (w wyniku pomyłki lub celowo) trzecią z misji uczelni: obok badań (1) i nauczania (2)
obecna jest również służba społeczna (3). Kazimierz Sowa
podkreśla, że „(...) poznanie nie było celem samym w sobie, miało bowiem służyć dobru, dobru wspólnemu; miało
się przekładać, jakbyśmy to wyrazili dzisiejszym językiem,
na praktykę społeczną” (Sowa 2009: 13). Uniwersytet od
zawsze był i jest związany z gospodarką, państwem i społeczeństwem, ponieważ przygotowuje ludzi świadomych,
refleksyjnych, o szerokich horyzontach intelektualnych.
Jest on miejscem krzewienia wartościowych idei, o których zapomina się w terrorze indywidualizmu. Problem
jednak w tym, że uprawiana przez uniwersytet sztuka wymaga czasu, cierpliwości i pokory, a w obliczu społecznego
przyspieszenia właśnie te wymogi zdają się być trudne do
spełnienia.
Relacja łącząca uniwersytet i gospodarkę może przyjmować nie tylko dualną postać (akceptacja lub odrzucenie), lecz mamy tu do czynienia z przynajmniej pięcioma
możliwościami. Przyjmując typologię Roberta K. Mertona
należy wymienić: konformizm, innowację, rytualizm, wycofanie oraz bunt. Opcje te odnoszą się do akceptacji jej
braku w odniesieniu do wyznaczonych celów oraz środków
ich osiągania. Uniwersytet może zatem akceptować logikę
rynkową i się jej podporządkować prezentując własny konformizm; może również wytyczyć inne sposoby realizacji
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założonych celów obierając pozycję innowacyjną; może akceptować środki realizacji zmieniając cel (rytualizm); może
odrzucić zarówno cel, jak i środki wykazując się postawą
wycofaną, i wreszcie ma możliwość wybrania postawy buntowniczej odrzucając cele i środki, zaś w ich miejsce proponując własny zestaw.
Trudno nie zgodzić się z prognozą przyszłości uczelni
Jerzego Woźnickiego, który twierdzi, że: (1) uczelnie potrzebują więcej środków finansowych, lecz muszą określić co
w zamian oferują, (2) można przypuszczać, że w perspektywie kilku lat sytuacja szkół wyższych będzie coraz bardziej
zależna od ich zdolności adaptacyjnych, (3) aby uniknąć regresu należy dbać o odpowiedni poziom motywacji do podejmowania trudnych, choć niezbędnych przeobrażeń, (4)
dla programu racjonalizacji szkoły wyższej niezbędne jest
wsparcie finansowe, wiarygodność władz akademickich,
profesjonalny charakter projektu (Woźnicki 1996: 50). Zatem koniecznym zdaje się być opracowanie strategii ewolucji szkoły wyższej uwzględniającej zmienność zewnętrzną (w obszarze politycznym, ekonomicznym, społecznym),
ocenę wpływu niestałego otoczenia uczelni, wypracowanie
własnej strategii oraz wprowadzenie zmian wewnętrznych
w obrębie systemu studiów, organizacji i zarządzania, zapewnienia jakości. Owa strategia powinna być związana
z odpowiednio dostosowanymi kategoriami rynkowymi:
rynek – ale akademicki, konkurencja – lecz również współpraca, klient – konsument, zróżnicowany, nie zawsze mający rację, zarządzanie – również i reprezentacja środowiska,
zysk – ale nie jako cel podstawowy (Woźnicki 1996: 48).
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Aktualna sytuacja na rynku pracy w branży
Call/Contact Center
The Current Situation on the Job Market
of The Call/Contact Center Branch

Poniższy artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, w jakiej
kondycji w chwili obecnej znajduje się rynek pracy branży Call/
Contact Center. Spojrzenie na miejsce pracy z punktu widzenia potencjalnych kandydatów i pracowników, ale także pracodawców.
Celem jest określenie potencjału drzemiącego w tych miejscach
pracy, a także wskazanie jak rynek pracy branży Call/Contact Center jest przygotowany na czasy kryzysu.

Wstęp
W poniższym opracowaniu została zarysowana aktualna sytuacja branży Call/Contact Center w Polsce. Przedstawiono sytuację branży pod względem miejsc pracy i potencjału, które stanowią o polskim rynku pracy. Jednocześnie
ukazano postrzeganie atrakcyjności miejsc pracy w Call/
Contact Center przez kandydatów do pracy i pracowników
oraz pracodawców. Ponadto w tekście uwzględnione zostały możliwości rozwoju oraz przygotowanie środowiska
Call/Contact Center na kryzys i spowolnienie gospodarcze.

Charakterystyka branży
Call/Contact Center
Analizując Call Center należy wskazać, że jest to „jednostka organizacyjna (firma, komórka organizacyjna) prowadząca intensywne kontakty telefoniczne z klientami lub
potencjalnymi klientami” (Kostecki 2007: 59). Przytoczona
definicja określa istotę Call Center, niemniej jednak jednostki w takim zakresie działały na początku rozwoju tej
branży w Polsce. Wraz z rozwojem technologii i mediów
rozwinęło się również Call Center o dodatkowe kanały obsługi, jak m.in. e-mail, czat czy fax. W przypadku posługiwania się przez Call Center wyżej wymienionymi narzędziami,
można zakwalifikować je jako Contact Center.
„Polski rynek Call/Contact Center skupia zatem przedsiębiorstwa, organizacje oraz struktury, które w sposób
zorganizowany i zaplanowany realizują procesy komuniku32

The following article is an attempt to answer the question
concerning the condition of the job market of the Call/Contact
Center branch. It is a view of the workplace from the perspective
of the prospective candidates, employees and employers as well.
The aim is to define the potential of these workplaces, and to
present the preparation of the job market of the Call/Contact
Center branch for the time of crisis.

jąc się z klientami w celu osiągnięcia założonego rezultatu.
Mogą to być zarówno działania sprzedażowe i obsługowe,
jak również takie jak umawianie spotkań, windykacja, weryfikacja bazy danych, service desk, usługi rezerwacyjne
itp” (Buś 2012: 69). Warto zatem podkreślić, że branżę
tworzą nie tylko Call/Contact Center outsourcingowe, czyli
przyjmujące zlecenia, ale także Call/Contact Center wewnętrzne firm, które zajmują się obsługą klientów danej
firmy.
W sytuacji prowadzenia przez firmę wzmożonej obsługi
przez telefon lub inne media swoich klientów lub kontrahentów, szczególnie gdy jest to jedna z możliwości pozyskiwania przyszłych klientów i obsługa aktualnych, w naturalny sposób wyodrębnia się jednostka organizacyjna
prowadząca obsługę w sposób zorganizowany. Do decyzji
biznesowych przedsiębiorstwa uwarunkowanych od wielu
czynników uzależnione jest prowadzenie tej działalności
wewnątrz firmy czy zostanie w części lub całości oddane
do realizacji Call/Contact Center zewnętrznego.
Ze względu na fakt, że działalność Call/Contact Center
jest typowo usługowa, a tym samym swoim obszarem działań obejmuje wiele sektorów, istotnym wydaje się pokazanie jak kształtuje się struktura rynku wewnętrznego Call/
Contact Center w Polsce. Prezentuje to wykres 1.
Na uwagę zasługuje fakt, że największy udział w strukturze rynku wewnętrznego Call/Contact Center mają finanse, do których zalicza się sektory gospodarki, takie
jak bankowość oraz szeroko rozumiane usługi finansowe.
Z możliwości oferowanych przez struktury Call/Contact
Center korzystają coraz prężniej zarówno ubezpieczenia,
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Wykres 1. Struktura rynku inhouse Call/Contact Center
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Źrodło: Opracowanie własne Instytutu Zarządzania Contact Center.

media, ale także handel rozumiany jako oferowanie produktów i usług przez telefon.

Ilość miejsc pracy w Call/Contact Center
Obserwując sytuację na rynku można jednoznacznie
wskazać, że ilość Call/Contact Center na rynku stale rośnie. Należą do nich Call/Contact Center, których obsługa
kontaktów z klientami jest podstawową działalnością. Tym
samym rośnie liczba osób potrzebnych do obsługi zadań
realizowanych przez te firmy. Przytoczone poniżej dane
wskazują wzrost liczby przedsiębiorstw zarejestrowanych
jako Call Center, ale warto wskazać, że jest też wiele Call/
Contact Center funkcjonujących jako wewnętrzne. Działy
te realizują usługi z obszaru call center, ale świadczą je tylko dla firmy macierzystej i zakres ich działań też zależy od
potrzeb danej firmy.
Na podstawie danych z GUS można wykazać, że od kilku lat branża ma cały czas stabilny przyrost ilości nowych
podmiotów na rynku, których zakres działalności można

Telekomunikacja
17%

zaliczyć właśnie do branży Call/Contact Center.
Analizując ostatnie lata daje się zauważyć tendencję
wzrostu liczby przedsiębiorstw zarejestrowanych jako Call/
Contact Center od roku 2004. Nie można zapominać, że
pierwsze Call Center w Polsce pojawiło się wcześniej, ale od
właśnie 2004 roku w PKD GUS-u została wyodrębnione grupa Call Center i odtąd można wskazać wiarygodne źródło
rejestrowania przedsiębiorstw w tym sektorze. W związku z powyższą sytuacją uprawniony jest wniosek, że przy
dynamicznym wzroście Call/Contact Center w Polsce wzrasta jednocześnie liczba miejsc pracy. Przyrost miejsc pracy
jest większy niż firm, ponieważ każde Call/Contact Center
oferuje więcej niż jedno miejsce pracy. Nieznaczny spadek
w liczbie CCC w 2008 r. może wynikać z tzw. „pierwszej fali
kryzysu” (wykres 2).
Na liczbę firm z omawianego obszaru można spojrzeć
również z punktu wiedzenia obszaru geograficznego, w którym prowadzą działalność, i wskazać, które województwa
sprzyjają rozwojowi Call/Contact Center w Polsce (wykres 3).

Wykres 2. Ilość Call/Contact Center w Polsce
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Wykres 3. Ilość Call/Contact Center w poszczególnych województwach w Polsce w I kwartale 2012 r.
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Interesującym zjawiskiem jest terytorialne rozmieszczenie organizacji typu Call/Contact Center. Ich dominację
głównie w województwie mazowieckim, ale także śląskim
i kujawsko-pomorskim można tłumaczyć dostępem do
pracowników poszukiwanych do pracy w tej branży. Duże
aglomeracje, które przyciągają głównie studentów, są
trafionym miejscem na lokalizację Call/Contact Center ze
względu na fakt dostępności do dużej rzeszy potencjalnych
pracowników, których wymiana w dużych miastach odbywa
się niejako naturalnie poprzez dopływ nowych studentów
i w jakimś stopniu odpływ absolwentów.
Można zdiagnozować również przedsiębiorstwa Call/
Contact Center w Polsce ze względu na ilość zatrudnianych
pracowników. Największą grupę Call/Contact Center tworzą firmy zatrudniające relatywnie mało osób (do 9 pracowników) i są to najczęściej małe call center działające
na lokalnych rynkach (wykres 4). Z kolei funkcjonujące na
rynku podmioty zatrudniające powyżej 250 pracowników,
z czego większość - 6 z 8 zarejestrowanych - zlokalizowane
są w województwie mazowieckim.

Czynniki wpływające na ilość
miejsc na rynku pracy
Podstawowym i kluczowym czynnikiem, który wpływa na wzrost liczby miejsc pracy w określonej branży jest
wskazany we wcześniejszej części opracowania jej rozwój.
Jest logiczną konsekwencją, że wraz z powstawaniem nowych miejsc pracy rośnie zapotrzebowanie na pracowników z tego obszaru. „Specjaliści od marketingu twierdzą,
że call center to jedna z najtańszych i najszybszych metod
bezpośredniego dotarcia do klienta. Dlatego też zapotrzebowanie na telemarketerów stale rośnie” (Cieślak 2009).
Do negatywnych czynników, które wpływają na ciągłe
zapotrzebowanie na pracowników w branży Call/Contact
Center należy zaliczyć rotację kadry, która jest nieodzownym elementem charakteryzującym tego typu pracę. Managerowie Call/Contact Center są świadomi skali problemu, z którym muszą mierzyć się na co dzień. Oczywiście
można wyszczególnić wiele działań podejmowanych przez
branżę i kadrę managerską, aby ograniczać ten właśnie
wskaźnik. Jednakże nie zmienia to faktu, że jest on relatywnie wysoki w porównaniu do innych branż. Tym samym
przekłada się to na fakt stałego zapotrzebowania ludzi do
pracy na najniższe stanowiska właśnie w tych miejscach.

Wykres 4. Ilość Call/Contact Center pod względem grup zatrudnienia
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W Raporcie The Global Call Center Report: International Perspectives on Management and Employment pokazano poziom kształtowania się wskaźników rotacji dla
omawianej branży. Warto przytoczyć wielkości dotyczące
poziomu rotacji dla typowego Call/Contact Center, które
wynoszą 20% na rok. Wskaźnik ten uwzględnia awanse, dobrowolne odejścia, odejścia na emeryturę oraz zwolnienia.
To pociąga za sobą wiele konsekwencji, m.in. generowanie
kosztów, gdyż przygotowanie do pracy nowego pracownika
wynosi około 3-4 miesiące typowej płacy agenta na tym
stanowisku (Holman, Batt, Holtgrewe 2007: ix). Przyczynia
się to również do sytuacji, w której poza rozwojem branży z nowopowstałymi miejscami pracy, wzmaga się ciągłe
zapotrzebowanie na nowych pracowników dla przedsiębiorstw typu Call/Contact Center. Wymienione czynniki
przyczyniają się do sytuacji, w której ilość miejsc pracy
wskazywana jest na pozycji trzeciej pod względem zapotrzebowania na pracownika Call/Contact Center na rynku
pracy. Potwierdzeniem tego faktu może być zestawienie
z popularnego portalu internetowego przedstawione na
wykresie 5.
Liczby te pokazują, że liczba miejsc pracy w Call/Contact Center jest istotna dla całego rynku pracy. Dodatkowo, jak wynika z cyklicznego raportu serwisu Rynek Pracy
Specjalistów, w III kwartale „firmy oferowały mniej nowych
miejsc pracy niż przed trzema miesiącami. Spadek liczby
ofert nie jest jednak tak gwałtowny jak w IV kwartale 2008,
kiedy mieliśmy do czynienia z tzw. ’pierwszą falą’ kryzysu”
(JK 2012).
Warto podkreślić istotność branży Call/Contact Center
na rynku pracy właśnie ze względu na ostatnio opublikowane szacunki dotyczące ilości zatrudnianych pracowników
przez te branże. Pokazują one, że „na polskim rynku Call/
Contact Center działa aktywnie ok. 1,5 tys. organizacji oraz
struktur Call Center zarządzających ok. 68 tysiącami stanowisk pracy” (Buś 2012: 69). Tym samym kondycja branży

ma znaczący wpływ na rynek pracy i potencjał miejsc pracy
dla środowiska Call/Contact Center.

Postrzeganie miejsc pracy
przez potencjalnych kandydatów
Jeszcze kilka lat temu kandydaci do pracy w Call/
Contact Center nie byli świadomi, jakiego rodzaju jest to
praca i jakie wyzwania będą podejmować każdego dnia.
W ostatnich latach bardzo upowszechniła się informacja
na temat tego, jak wygląda potocznie mówiąc „praca na
telefonie”. Niestety szybko wzrosła popularność negatywnych aspektów tej pracy. Brak jest obiektywnego spojrzenia
i uczciwego podejścia do tematu. Najczęściej poruszane są
takie aspekty pracy jak znużenie i wypalenie zawodowe,
duży stres oraz monotonia pracy i zadań. Potwierdzeniem
tego może być wskazanie, że „wyróżniki tej pracy potrafi
wymienić każdy: monotonia, setki bezowocnych rozmów
przez telefon, klienci, w większości niemili, przeważnie niezainteresowani” (TK, JK 2012).
Aktualnie kandydaci podejmujący pracę w Call/Contact
Center są w stanie przygotować się na to, co zastaną w nowym miejscu. Nawet jeśli obraz przedstawiany w mediach
jest przejaskrawiony, to mogą zostać pozytywnie zaskoczeni. Aczkolwiek znajdzie się zapewne spora grupa osób, dla
których zastane warunki pracy będą trudne do przyjęcia.
Wiele zależy od indywidualnego podejścia do podejmowanego zajęcia, motywacji do pracy, a także indywidualnych
predyspozycji do takiej pracy.
Tym bardziej warto podkreślić jak kluczowe znaczenie
ma proces rekrutacji prowadzony do Call/Contact Center.
Ze względu na swój masowy charakter proces ten często
bywa prowadzony niestarannie, nieefektywnie, co przekłada
się na zatrudnianie osób, które nie mają szans odnaleźć się
w przedstawianych realiach. Tym samym podnosi się wskaźnik rotacji i zapotrzebowanie na kolejnych pracowników.

Wykres 5. Liczba ofert opublikowanych w serwisie Pracuj.pl w III kwartale 2012 r. z podziałem na specjalizacje
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Faktem jest, że Call/Contact Center tworzą nowe
i atrakcyjne miejsca pracy dla pewnej grupy pracowników
na rynku pracy. Najczęściej są to osoby bez doświadczenia,
dla których jest to pierwsza praca zawodowa. W dużej mierze są to studenci, którzy potrzebują dodatkowego zajęcia,
a elastyczność godzin pracy w Call/Contact Center jest doskonałym wyborem. Podejmowana praca często nie wynika
z celów zarobkowych, a bardziej „przeczekania” trudnego
czasu, aż do znalezienia nowej, ciekawszej pracy. Oczywiście można wskazać przykłady osób, które przyszły tylko na
chwilę, a zostały na lata, ale również przykłady osób, które
odchodzą jeszcze w czasie pierwszych trzech miesięcy.

Postrzeganie miejsc pracy
przez pracodawców
Zdając sobie sprawę z ujemnych stron pracy, pracodawcy Call/Contact Center podkreślają atuty wykonywania tego typy pracy. Do najczęściej wymienianych aspektów
pracy w tym środowisku można zaliczyć:
• stabilny rynek pracy – rozwój branży Call/Contact
Center jest już faktem, a co za tym idzie rośnie zapotrzebowanie na pracowników. Dodatkowo coraz więcej firm przykłada wagę do jakości obsługi i dostępności dla klienta, tym samym rozwój wewnętrznych,
jak i zewnętrznych Call/Contact Center jest naturalną
konsekwencją wynikającą z potrzeb rynku. Pojawiające się publikacje również wskazują, że ten wzrost następuje dynamicznie mimo kryzysu, dodatkowo warte
podkreślenia jest, że „Polska jest jednym z najprężniej
rosnących rynków w tej branży. Według danych IPSOS,
już ponad 20% przedsiębiorstw korzysta z usług firm
oferujących telefoniczną obsługę klienta. Ta forma kontaktu z klientem rozwija się m.in. w bankach, ubezpieczeniach, telekomunikacji, marketingu” (TK, JK 2012);
• brak wymaganego doświadczenia, tym samym jest to
praca dostępna dla każdego, gdyż nie ma wymogu posiadania określonego wykształcenia ani doświadczenia.
Warte podkreślenia jest również to, że bariery wejścia
na taki rynek są bardzo niskie. Aczkolwiek podczas rekrutacji weryfikowane są naturalne predyspozycje kandydatów do pracy. Do najczęściej wymienianych należą
wymagania takie jak: komunikatywność, opanowanie,
empatia i „kontakt z ludźmi”;
• początek ścieżki kariery zawodowej – ze względu na
fakt, że bariery wejścia na ten rynek pracy są niskie,
bardzo często jest to pierwsza praca dająca wiele moż36

liwości. Hierarchia pracownicza powoduje, że pojawiają się możliwości awansu, jednocześnie wiele Call/
Contact center podkreśla, że stawiają na wewnętrzne
awanse i budowanie ścieżek karier wewnątrz firmy
(Bzdawka, Świejkowski 2012);
• elastyczność godzin pracy jest istotna dla studentów
i osób mających inne zobowiązania. Stąd też praca ta
może być atrakcyjna dla osób, które potrzebują niestandardowego podejścia do godzin pracy;
• brak barier wiekowych, gdyż kompetentne wykonywanie pracy w Call/Contact Center nie ma związku
z wiekiem osób ją realizujących. Jeśli kandydaci mają
niezbędne kompetencje, to można wskazać, że jest to
praca dla każdego;
• szkolenia są częstą korzyścią podkreślaną podczas rekrutacji. Call/Contact Center decydując się na pracowników bez doświadczenia przejmują na siebie ciężar
przeszkolenia startowego pracownika zapewniając
szkolenia produktowe, a także szkolenia tzw. „miękkie”
związane z jakością rozmowy z klientem. Dodatkowo
podczas pracy w tej branży akcentuje się zaangażowanie w stały rozwój pracowników poprzez ciągłe szkolenia, które dotyczą wielu obszarów;
• wynagrodzenie – jest to również temat żywo omawiany w internecie i jednocześnie najbardziej interesujący
kandydatów. Warto wskazać, że płaca często jest uzależniona od ilości pracy, ze względu na występujące
w Call/Contact Center systemy prowizyjne (AvistaMedia Grupa Dialog 2010).
Warto zdawać sobie sprawę z faktu, że „pracę tę można porównać do intensywnego kursu wchodzenia na rynek pracy, którego dobre przejście gwarantuje nam umiejętność odnalezienia się w każdej sytuacji i poradzenia
sobie w dalszym rozwoju kariery zawodowej. Najczęściej
w trakcie pierwszych trzech miesięcy pracy w Call Center
przechodzi się bardzo dużo szkoleń z zakresu oferty firmy,
prowadzenia rozmów, komunikacji z klientem, standardów i dobrych praktyk obsługi, radzenia sobie ze stresem”
(Sawicka 2012). Być może jest to trudna „lekcja” dla osób
wchodzących dopiero na rynek pracy, aczkolwiek dająca
bardzo dobre przygotowanie do każdego innego miejsca
pracy. Prawdopodobnie po zderzeniu wyobrażeń i oczekiwań odnośnie pierwszej pracy pojawia się wiele rozczarowań, czego wyrazem i konsekwencją jest ilość opinii krążących w sieci internetowej.
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Potencjał rynku pracy Call/Contact Center
Aby potwierdzić, że z ilością firm prowadzących działalność z zakresu Call/Contact Center wiąże się ilość oferowanych miejsc pracy, zweryfikowano liczbę ogłoszeń o pracę
z tego obszaru w popularnych portalach internetowych. Na
wykresie 6. zaprezentowano wyniki zwiadu badawczego
w internecie.
Ilość ogłoszeń na poszczególnych portalach wskazuje, że
bieżące zapotrzebowanie na pracowników do Call/Contact
Center jest dość duże. Jak daje się zauważyć rynek zgłasza
zapotrzebowanie na dużą liczbę pracowników, tym samym
można wyciągnąć wniosek, że potencjał rynku jest zadowalający. Dodatkowo uwzględniając, że sama branża znajduje się na ścieżce stabilnego wzrostu oznacza, że zawód
konsultanta, telemarketera będzie coraz bardziej pożądany
i poszukiwany.
Prognozy dotyczące popytu na pracowników Call/Contact Center są jak najbardziej obiecujące choćby ze względu
na fakt, że coraz więcej przedsiebiorstw docenia tę formę
kontaktu z klientami. Jednocześnie tak samo działa to w drugą stonę, rynek wymusza na przedsiebiorstwach dostępność
dla swoich klientów w coraz większym i szerszym zakresie.
Uwzględniając w tych negocjacjach koszty, okazuje się, że
branża ta ma duże szanse powodzenia, a tym samym kandydaci do pracy będą mieli duży wybór między firmami.
Ilość podmiotów działających na rynku pozwala potencjalnym pracownikom korzystać z możliwości wyboru nie
tylko pomiędzy rodzajami Call/Contact Center (wewnętrzne
czy zewnętrzne), ale także pomiędzy obszarami działalności, jakimi zajmuje się dana firma. Dodatkowo do wyboru
dochodzi jeszcze zakres zadań, czyli obsługa ruchu przychodzącego lub wychodzącego, a także praca na telefonie czy
obsługa kontaktów poprzez inne kanały komunikacji, jak
poczta elektroniczna, czat czy sms.

Na atrakcyjność tych miejsc pracy może mieć wpływ
tendencja panująca na rynku. Jak wynika z raportu firmy
doradczej Frost & Sullivan Dimension Data’s 2011 Global
Contact Center Benchmarking, tradycyjne centra telefoniczne ewoluują w stronę całościowego zarządzania relacjami z klientem: 64% objętych badaniem Call Contact
Centers obsługuje kontakty przez internet, 40% poprzez
smsy, a 25% poprzez internetowy chat (Stefaniak 2012). To
wskazuje, że jeszcze jest wiele niewykorzystanych możliwości w już działających podmiotach na rynku, a jednocześnie
będą powstawać nowe, które będą starały się zapełnić istniejące luki na rynku.
Świadomość kadry zarządzającej na temat sytuacji na
rynku pracy jest coraz większa, dlatego też można zauważyć wiele inicjatyw, których celem jest upowszechnianie
dobrych praktyk. Przykładem takich działań usankcjonowanych może być certyfikowanie się Call/Contact Center
(np. certyfikatem COPC czy CCA). Jednocześnie powstają
normy do których przedsiębiorstwa mogą się odnosić i porównywać, czego przykładem może być pierwsza branżowa
norma EN 15838. Takie działania mogą sprzyjać wzrostowi
atrakcyjności miejsc pracy w Call/Contact Center.

Wpływ kryzysu ekonomicznego
na rynek pracy Call/Contact Center
Bezsprzecznie kryzys gospodarczy wpłynął na wszystkie
obszary prowadzonej działalności. Różnica polega na tym,
w jaki sposób i jak mocno odczuwalne są efekty w poszczególnych branżach.
Przyglądając się środowisku Call/Contact Center można
wskazać pewne skutki, na które miał wpływ wspomniany
wcześniej kryzys. Niewątpliwie w czasach trudności przedsiębiorstwa szukają oszczędności, i tym samym tańszych
sposobów dotarcia do klientów, to stwarza możliwości dla
omawianej branży. W sytuacjach szukania oszczędności

Wykres 6. Ilość ogłoszeń o pracę w Call/Contact Center
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często rozważa się zmianę kanału dotarcia do klienta z bezpośredniego spotkania na kontakt telefoniczny, który jest
na pewno tańszy, często szybszy i bardziej efektywny. To
powoduje, że firmy rozważają lub wyodrębniają wewnętrzne struktury Call/Contact Center.
Innym uzasadnionym finansowo działaniem jest przekazanie tych obszarów do firm działających już na rynku.
Tym samym zapotrzebowanie na usługi Call/Contact Center
rośnie. Firmy outsourcingowe mają szanse bez większego
wysiłku pozyskiwać nowych klientów, dla których mogą
świadczyć usługi z zakresu Call/Contact Center. Uzasadnieniem dla zlecania usług poza firmę macierzystą jest chęć
ograniczania środków do inwestowania w rozbudowę infrastruktury. Potwierdzeniem takiej tendencji na rynku jest
wniosek, że „firmy szukając sposobu na redukcję kosztów
będą sięgać po rozwiązania atrakcyjne kosztowo, które dodatkowo gwarantują wysoką jakość wykonywanych usług”.
Według ostatnich badań Call One, z outsourcingu Call Center korzysta już 21% polskich przedsiębiorstw, a w ciągu
najbliższych dwóch lat ta liczba może wzrosnąć o kolejne
16%. Rośnie również znaczenie Polski jako „serca outsourcingowego” Europy (Kamiński 2011).
Można nawet wprost wskazać, że czas kryzysu i spowolnienia gospodarczego wpływa rozwojowo na Call/Contact Center o profilu windykacyjnym. W tych firmach
rośnie ilość pracy, a jednocześnie dramatycznie wzrasta
zapotrzebowanie na pracowników. Przedsiębiorstwa, które
potrzebują skorzystać z usług firm windykacyjnych bardzo
chętnie korzystają z firm outsourcingowych, gdyż to daje
szansę utrzymania dotychczasowego wizerunku w oczach
klientów, a jednocześnie pozwala odzyskać część środków
finansowych.
Perspektywy dla Polski, w obliczu kryzysu w branży
Call/Contact Center, są w jak największym stopniu pozytywne. Potwierdzeniem tego może być prognoza, że „wartość rynku call i contact center w regionie Europy, Bliskiego
Wschodu i Afryki (EMEA) w 2016 roku może zbliżyć się do
14,7 mld euro, czyli będzie rosła po około 3 proc. rocznie”
(Kamiński 2011). Na pozytywną opinię w sprawie lokalizacji Call/Contact Center w Polsce ma wpływ dotychczas już
zdobyte doświadczenie przez branżę, świadomość możliwości, które są jeszcze do wykorzystania, a także sama
centralna lokalizacja kraju.
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Podsumowanie
Podsumowaniem powyższych rozważań może być
stwierdzenie kilku faktów. Branża Call/Contact Center rozwija się bardzo dynamicznie, o czym świadczą przytoczone wcześniej statystyki. Wzrost jest stabilny, nawet tzw.
„pierwsza fala kryzysu” miała nieznaczny wpływ na ilość
otwieranych i prowadzonych Call/Contact Center w Polsce.
Rośnie też liczba miejsc pracy, co istotnie wpływa na
rynek pracy. Na atrakcyjność tych miejsc pracy wpływają
niskie bariery wejścia na dany rynek, ale także zróżnicowanie zadań w poszczególnych Call/Contact Center.
Z drugiej strony warto mieć na uwadze jak postrzegana
jest praca w Call/Contact Center, zarówno przez potencjalnych kandydatów, jak i pracodawców. Można zarejestrować
prace prowadzone przez aktywnych uczestników branży
polegające na poprawie wizerunku Call/Contact Center
oraz upowszechnianiu wiedzy na temat tego środowiska.
Przygotowanie branży na kryzys gospodarczy można
ocenić pozytywnie, gdyż stwarza jej dodatkowe możliwości.
Rozwój technologiczny powoduje, że Call/Contact Center
są w stanie pracować bardziej wydajnie i efektywnie, to
z kolei generuje oszczędności dla firm macierzystych lub
zlecających do firm outsourcingowych. Tym samym stając
się oczywistym wyborem na trudniejsze gospodarczo i finansowo czasy.
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Pisarstwo fantastyczne w kontekście
kształtowania się rynku wydawniczego
w Polsce po 2000 roku
Fantasy Writing in the Context of Forming
of the Publishing Market in Poland After the Year 2000

Tematem artykułu jest pisarstwo fantastyczne w odniesieniu
do kształtowania się rynku wydawniczego w Polsce po 2000 roku.
Omówione w nim zostały tendencje i cechy charakterystyczne
debiutów pisarskich polskich twórców literatury fantastycznej
oraz specyfika rynku wydawniczego (przeciętny nakład, ilość wydawanych tytułów, a także charakter wydawnictw fantastyki).
Problematyka jest rozpatrywana zarówno poprzez pryzmat funkcjonowania fandomu (czyli społeczności fanów, w tym przypadku
fantastyki), jak i przemian społecznych mających wpływ na pisarstwo i kulturę czytelniczą.

Wstęp
Pisanie książek nieodłącznie wiąże się z ich wydawaniem i docieraniem do odbiorców-czytelników. Żyjemy
w czasach, w których nie rzadko padają głosy przekonujące,
że nie tylko pisać każdy może, ale też swoje dzieło przekazać odbiorcom. Co więcej, nie potrzebuje do tego wkraczania w tryby „wydawniczej machiny” – można bowiem pisać,
publikować i zdobywać czytelników w internecie. Prawdopodobnie jednak to nadal książka w wersji papierowej jest
gloryfikowana, stanowiąc niejako wyznacznik statusu pisarza. Może być więc uważana za punkt startu lub (obecnie)
już tylko mety autorskiego piśmiennictwa.
Pisarstwo fantastyczne będące pisarstwem niszowym,
odróżnianym od głównego nurtu piśmiennictwa (tzw. mainstreamu), doczekało się upowszechnienia dzięki pojawieniu się i popularności takich popkulturowych ikon, jak bohater cyklu książkowego Joanne K. Rowling – Harry Potter,
hobbici u J.R.R. Tolkiena czy Wiedźmin, stworzony przez
Andrzeja Sapkowskiego.
W niniejszym tekście przedstawiam tendencje i cechy
charakterystyczne debiutów pisarskich twórców literatury
fantastycznej, odnosząc je do kształtowania się rynku wydawniczego w Polsce po 2000 r. Omawianą problematykę

The subject of the article is fantasy writing with reference to
forming of a publishing market in Poland after the year 2000. The
text contains a discussion about tendencies and characteristics
of the Polish fantasy literature debut authors, and characteristics
of the publishing market (an average print run, a number of published titles, but also the character of the publishing houses).
The issue is considered both in terms of functioning of a fandom
(which means a society of fans, in this case the fantasy fans) and
social transformation having an influence on writing and reading
culture.
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rozpatruję zarówno przez pryzmat funkcjonowania fandomu (czyli społeczności fanów, w tym przypadku fantastyki),
jak i przemian społecznych mających wpływ na pisarstwo
i kulturę czytelniczą. Innymi słowy, artykuł stanowi analizę
aspiracji i szans pisarskich fantastów na tle publikowania
w sieci oraz realiów polskich wydawnictw publikujących
głównie lub tylko fantastykę (np. takich wydawnictw jak:
Runa, Fabryka Słów, Solaris).

Przemiany na rynku
Na rodzimym rynku wydawniczym w omawianym w artykule okresie, czyli po roku 2000, można zauważyć dwie
tendencje: z jednej strony z każdym rokiem zwiększa się
ilość wydawanych tytułów literatury pięknej (w tym fantastyki), z drugiej systematycznie spada nakład wydawanych
książek. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego
w 2001 r. wydano ponad 3,5 tys. tytułów literatury pięknej,
przy przeciętnym nakładzie jednego tytułu wynoszącym 6,1
tys. Z kolei pod koniec pierwszej dekady XXI w., w 2010 r.,
w kraju wydano już prawie 6,2 tys. tytułów literatury pięknej, a przeciętny nakład tytułu wynosił tylko 4,5 tys.1 Szczegółowe dane przedstawiające liczbę wydawanych książek
i przeciętny ich nakład obrazują wykresy 1. i 2.
1
Kultura (za lata 2001-2010), Warszawa: Wydawnictwo Głównego Urzędu Statystycznego.
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Wykres 1. Liczba wydawanych tytułów literatury pięknej
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Choć można przypuszczać, że zmniejszenie nakładu wydawniczego książek wiąże się z pozytywnym dla czytelnika-konsumenta zwiększeniem różnorodności kierowanej do
niego przez wydawnictwa oferty, trudno uznać taki stan rzeczy za prostą zależność. Trzeba mieć bowiem na uwadze również to, że w Polsce od lat spada czytelnictwo – potwierdza
to cyklicznie ogólnopolskie badanie czytelnictwa realizowane
przez Bibliotekę Narodową. W edycji badania z 2000 r. 46%
Polaków przyznało, że nie ma kontaktu z książką (jakąkolwiek – pytanie dotyczyło nie tylko beletrystyki, ale również
takich książek, jak słowniki czy książki kucharskie). W 2010 r.
taki stan rzeczy dotyczył już 10% więcej populacji, czyli 56%
Polaków. Spośród mniejszości czytających Polaków, w 2000 r.
46% zadeklarowało dokonanie indywidualnego zakupu książek, a w 2010 r. – kupujący książki stanowili już tylko 38%
czytających.2
Przechodząc do fantastyki, według badań Biblioteki
Narodowej, w 2010 r. zainteresowanie tego typu książkami
deklarowało 10% czytających. Tym samym fantastyka znalazła się na czwartym miejscu zainteresowania poszczególnymi typami beletrystyki (po sensacji, romansie i literaturze
wysokoartystycznej).3 Wynik ten nie wydaje się szczególnie
imponujący i potwierdza niszowość fantastyki. Stąd też miała szansę zaistnieć sytuacja, gdzie zarówno czytelnictwo, jak
i wydawnictwa specjalizujące się w wydawaniu fantastyki,
rządzą się niejako własnymi prawami, pozostając w pewnym
stopniu w oderwaniu od czytelniczego ogółu. Potwierdza to
chociażby specyfika fantastycznego fandomu, czyli społeczności fanów fantastyki „pod różną postacią” (książek, filmów,
gier komputerowych i innych gier, etc.), istniejącego w Polsce zarówno formalnie (wspomnieć tutaj należy zwłaszcza
Związek Stowarzyszeń „Fandom Polski”)4, jak i nieformalnie.
2
Społeczny zasięg książki 2010, opracowanie: Dawidowicz-Chymkowska
O., Koryś I., Pracownia Badań Czytelnictwa, Biblioteka Narodowa, http://
www.bn.org.pl/download/document/1297852803.pdf, [ 22.10.2012].
3
Tamże.
4
http://polcon.fandom.art.pl/zsfp.shtml, [22.10.2012].
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W Polsce istnieje kilka wydawnictw specjalizujących
się w wydawaniu fantastyki. Należą do nich m.in. Agencja
Wydawnicza RUNA, Fabryka Słów, Wydawnictwo MAG,
superNOWA, Wydawnictwo Isa, Solaris, Amber i Almaz.
Większość z nich założono w latach 90. lub po roku 2000
(najmłodszym z wymienionych wydawnictw jest Almaz –
powstały w 2011 r.).5 Warto zaznaczyć, że przynajmniej
część z nich została założona i jest prowadzona przez fantastów, osoby zaangażowane czytelniczo i pisarsko w tego
typu literaturę. Redaktorem naczelnym agencji Solaris jest
Wojtek Sedeńko (koordynator projektu, dzięki któremu
stworzono wirtualną Encyklopedię Fantastyki).6 Natomiast
współzałożycielką i współprowadzącą Agencję Wydawniczą
RUNA jest Anna Brzezińska – pisarka fantastyki (autorka
m.in. Zbójeckiego gościńca i Opowieści z Wilżyńskiej Doliny).
Jak komentuje W. Sedeńko (autor raportów wydawniczych dotyczących fantastyki), początek XXI w. w polskich
realiach wydawania fantastyki to czas, w którym7:
• wydawano najwięcej literatury fantasy, mniej science
fiction i horrorów;
• wydawano około dwustu książek fantastycznych rocznie (polskich i zagranicznych autorów);
• na rynku wydawniczym pojawiły się dwa nowe wydawnictwa specjalizujące się w wydawaniu fantastyki
(RUNA – w 2002 r.8 i Fabryka Słów – w 2001 r.9);
• zaczęło kształtować się nastawienie na wydawanie polskiej fantastyki (co może być związane w pewnym stopniu z nasyceniem się w latach 90. wolnością, a także
http://www.wydawnictwo-almaz.pl/?q=node/36, [22.10.2012].
http://encyklopediafantastyki.pl/index.php?title=Rada_programowa_Encyklopedii_Fantastyki, [22.10.2012].
7
Na podstawie Raportów wydawniczych 2002 i 2003 r. autorstwa Sedeńko W., http://www.wojtek.sedenko.pl/content/view/13/12/index.html,
[26.10.2012].
8
http://www.runa.pl/strony/7-O-firmie.html, [26.05.2012].
9
http://fabrykaslow.com.pl/kontakt.php?sid=onas#searchkk, [26.10.2012].
5
6
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Wykres 2. Przeciętny nakład literatury pięknej (w tys.)
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osiągnięciem stanu wydawania interesujących tytułów
zagranicznych z obszaru anglojęzycznego „na bieżąco”);
• istniała całkiem różnorodna oferta czasopism specjalistycznych z zakresu fantastyki (m.in. „Nowa Fantastyka”,
„Science Fiction”, „SFinks”, „Click! Fantasy” i „SFera”).
Biorąc pod uwagę powyższe, początek XXI w. zdaje się
być okresem sprzyjającym dla rozwoju karier pisarskich fantastów, a tym bardziej debiutantów. Jednakże, w roku 2002
odnotowano po raz pierwszy spadek podaży na książki fantastyczne.10 Niekupowanie tego typu książek w pewnym
stopniu można odczytywać jako przełożenie się poziomu
czytelnictwa Polaków.
Dekadę później, w podsumowaniu na temat fantastyki
w Polsce, Michał Cetnarowski zwraca uwagę na następujące „znaki szczególne” w pisaniu, wydawaniu i czytaniu tego
typu literatury11:
• do głosu na dobre doszła „fantastyka rozrywkowa”
(m.in. dzięki książkom Andrzeja Pilipiuka, Jacka Piekary
i Jacka Komudy);
• wzrosła popularność horrorów (książki Łukasza Orbitowskiego, Jakuba Ćwieka, Jakuba Małeckiego i Łukasza Śmigla);
• faktem stała się wydawnicza stagnacja (wydawnictwa,
takie jak: Runa, SuperNOWA, Dolnośląskie, a także Literackie wycofały się całkowicie lub w dużym stopniu
z publikacji polskiej fantastyki);
• pogorszyła się sytuacja czasopism papierowych (co potwierdza upadek „Fantasy & Science Fiction” i „Science
Fiction, Fantasy & Horror”).
10
Sedeńko W., Raport wydawniczy 2003, http://www.wojtek.sedenko.pl/
content/view/13/12/index.html, [26.10.2012].
11
Cetnarowski M., (2012), Socjologicznie, religijnie, historycznie? Trzy dekady fantastyki w Polsce, „Nowa fantastyka”, nr 10, s. 4-7.

Co ważne, mimo tego, w pierwszej dekadzie XXI w. ugruntowuje się w pewnym stopniu pozycja fantastyki względem
literatury tzw. głównego nurtu. Odbywa się to na dwóch
płaszczyznach. Pierwsza odnosi się do powszechnego społecznego wzrostu popularności fantastyki – przyczyniają się
do tego m.in. wydanie w Polsce bestsellerowej sagi o czarodzieju Harrym Potterze J. K. Rowling (pierwsze cztery tomy
w latach 2000 i 2001; ekranizacja pierwszego – w 2002
r.), ekranizacje Władcy Pierścieni J.R.R. Tolkiena (w Polsce
pierwsza część w kinach – w 2002 r.). Trochę później rosnącą popularnością cieszą się wampiry (dzięki sadze Zmierzch
S. Meyer – w Polsce wydana w 2007 r., ekranizacje od 2008
r.) czy seria Pieśni Lodu i Ognia George’a R.R. Martina (która
powiększyła swoją rzeszę fanów, dzięki serialowi powstałemu na jej podstawie pt. Gra o tron, emitowanemu od
2011 r.). Druga dotyczy omawiania fantastyki poza samym
fandomem, czyli np. na łamach prasy ogólnoliterackiej i publicystycznej. Warto wspomnieć trzy przykłady: w 1998 r.
Paszport Polityki trafia w ręce Andrzeja Sapkowskiego za
sagę o Wiedźminie; czasopismo „Dekada Literacka”, redagowane przez Martę Wykę, poświęca jeden numer w 2002
r. science fiction, inny – w 2003 r. – RPG12; Jacek Dukaj
w 2008 r. otrzymuje nagrodę im. Kościelskich za Lód.

Droga „do druku”
Trafienie do szerszego ogółu odbiorców powinno mieć
odzwierciedlenie w wynikach sprzedażowych wydawnictw, a przez to zwiększyć szanse piszących na publikację.
Trzeba jednak mieć na uwadze fakt, że omawiane ugruntowanie się pozycji fantastyki rozgrywa się w okresie przemian związanym z rozwojem nowych mediów, szczególnie
internetu. Wiąże się to bezpośrednio ze zwiększeniem
dostępności tekstów literackich i możliwości ich rozpo12
Binkowska D., (2006), O potrzebie czytania „tych bzdur”, „Czas fantastyki”, nr 2, s. 60-63.
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wszechniania poprzez sieć, a także ze zmianami w kulturze
czytelniczej – czytelnik ma obecnie o wiele większą szansę podzielić się swoimi preferencjami odnośnie literatury, oczekiwaniami, a także opinią na temat przeczytanych
tekstów. Ma również możliwość samemu spróbować piśmienniczych sił na własnej stronie internetowej czy portalach i forach literackich, tak samo jak osoby wcześniej
„publikowane”. Powoduje to zrównanie dotychczas różnych pozycji odbiorców-czytelników z twórcami-pisarzami, a nawet daje pewną przewagę tym pierwszym (mogą
wybierać z bogatej oferty czytelniczej, nie tylko w wersji tradycyjnej, papierowej książki, ale również w wersji
elektronicznej czy innych amatorskich tekstów literackich
umieszczanych w internecie bez ograniczeń w dostępie).
Po roku 2000 w polskiej fantastyce debiutowali m.in.
Robert Wegner 13, Jakub Ćwiek 14, Łukasz Orbitowski 15,
Marcin Przybyłek16 i Milena Wójtowicz17, a karierę pisarską na dobre rozpoczęli w tym okresie Andrzej Pilipiuk18,
Maja Lidia Kossakowska 19, Jacek Komuda 20, Wojciech
Szyda21 i Anna Brzezińska22. Charakterystyczne jest to, że
wymienione osoby w większości urodziły się w latach 70.
i w pierwszej połowie lat 80., przez co swój debiut pisarski
odnotowały około trzydziestego roku życia. Częstą praktyką, jeśli chodzi o stawianie pierwszych piśmienniczych
kroków, jest początkowe publikowanie opowiadań (głównie na łamach prasy specjalistycznej – drukowanej i/lub
elektronicznej), a dopiero później debiut powieściowy
lub wydanie autorskiego zbioru opowiadań. Przy czym nie
można tego rozumieć jako „przejścia” od prasy do książek
– typowe jest publikowanie opowiadań, także po debiucie
książkowym.
Trudno natomiast mówić o jakimś wzorcu wzrostu
rozpoznawalności wśród czytelników, a także o podobnej
sytuacji „zapracowywania” na debiut książkowy. Andrzej
Pilipiuk rozpoczynał swoją karierę pisarską pisząc o przygodach Pana Samochodzika – na publikowanie pod swoim
nazwiskiem musiał poczekać. Wspominając swoje początki zwrócił uwagę m.in. na to, że pomysł na cykl powieściowy Oko Jelenia pierwotnie przeznaczony był do jednej
http://robertwegner.pl/archives/category/opowiadania, [03.10.2012].
http://blog.jakubcwiek.pl/bibliografia/klamca/, [03.10.2012].
15
http://orbitowski.pl/bibliografia/, [03.10.2012].
16
http://www.gamedeczone.com/index.php?strona=ksiazki, [03.10.2012].
17
http://www.wojtowicz.s-f.org.pl/opowiadania, [03.10.2012].
18
http://valkiria.net/index.php?area=20&p=static&page=pilipiuk_bibliografia, [03.10.2012].
19
http://kossakowska.efantastyka.pl/maja_lidia_kossakowska_biografia,
[03.10.2012].
20
http://valkiria.net/index.php?area=23&p=static&page=komuda_biofrafia, [03.10.2012].
21
http://esensja.pl/esensjopedia/obiekt.html?rodzaj_obiektu=11&idobiektu=11060, [03.10.2012].
22
http://ksiazki.wp.pl/aid,9326,nazwisko,Anna-Brzezinska,autor.html?ticaid=1e904&_ticrsn=5, [03.10.2012].
13
14
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z książek o Panu Samochodziku (która nie przypadła do
gustu redaktorom i została po poprawkach wydana pod
tytułem Pan Samochodzik i Relikwiarz świętego Olafa):
Wiosną 2000 roku siadłem do pisania kolejnych dwu tomów kontynuacji przygód Pana Samochodzika. Pierwszy zatytułowany Pan Samochodzik i Oko Jelenia opowiadać miał, jak
słynny detektyw i jego pomocnik stają wobec naprawdę trudnego zadania. […]
Niestety, jak na złość, powieść nie przypadła wydawcy do
gustu. […] Dopiero po ponad roku, zmieniwszy tytułowy artefakt, przerobiwszy pomysł i napisawszy niemal połowę tomu od
nowa, opublikowałem tę książkę pod tytułem Pan Samochodzik
i Relikwiarz świętego Olafa. Czemu tak? Stwierdziłem, że tytuł
Oko Jelenia i pomysł z tajną pieczęcią są jednymi z najlepszych,
jakie zdołałem w życiu wymyślić. Postanowiłem je chwilowo
zmagazynować, zaoszczędzić na lepsze czasy, na czasy, gdy zamiast fuch sygnowanych pseudonimem, będę mógł pisać własne
powieści i wydam je pod własnym nazwiskiem. Uczyniłem słusznie, wierząc w swoją gwiazdę.23

Natomiast Piotr Rogoża (urodzony w 1987 r.) debiutował praktycznie zaraz po pojawieniu się myśli o pisaniu:
Gdy uznałem, że fajnie byłoby zacząć publikować i w ogóle
podejść do tego bardziej serio, wszystko potoczyło się błyskawicznie. […] właściwie nie pisałem prozy do szuflady. Zwykły
był to poniedziałek, czyli debiutanckie opowiadanie, było drugim albo trzecim, które w ogóle ukończyłem. Gdy zaczynałem
pisać Po spirali, pierwsze opowiadania akurat ukazywały się
w druku.24

Wspomniane przykłady obrazują to, że nie sposób
mówić o jakichkolwiek schematach drogi autora „do druku”, a tym samym o sprawdzonej „recepcie” na wydawane
piśmiennictwo. Droga do druku zazwyczaj jest zaplanowanym, celowym działaniem, ale zdarzają się sytuacje (jak
w przypadku cytowanego wyżej P. Rogoży) wręcz przypadkowego i spontanicznego debiutu. Sytuacje takie mają
miejsce niejako w oderwaniu od realiów wydawniczych.
Obecnie można zauważyć kilka istotnych zmian w stosunku do sytuacji sprzed roku 2000, które w znaczący sposób wpływają na realia debiutu autorów piszących fantastykę, a także na samo kształtowanie się karier pisarskich.
Pierwszą jest z pewnością załamanie się rynku drukowanych czasopism specjalistycznych publikujących fantasty23
Pilipiuk A., (2011), Posłowie [w:] Oko Jelenia. Sfera Armilarna, Lublin:
Fabryka Słów, s. 395-396.
24
Kawula-Kubiak A., (2009), Lubię być fantastą. Rozmowy, Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie, s. 264.
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kę. Spowodowało to, że jedynymi wydawanymi obecnie
w wersji papierowej pismami są „Nowa fantastyka” oraz
„Czas fantastyki” (mające długi staż obecności na rynku),
a także wydawane od niedawna „Coś na progu”. Ogranicza
to pole do „ukazania się drukiem” krótszych tekstów, od
których często autorzy rozpoczynali ścieżkę pisarską. Alternatywą pozostaje publikowanie w internetowych czasopismach lub serwisach fantastycznych (takich, jak np. „Esensja”). „Nowa fantastyka” prowadzi stronę internetową, od
której można zacząć publikowanie, zanim teksty trafią do
drukowanego wydania.
Charakterystyczną cechą literatury fantastycznej jest
wydawanie jej w cyklach. Takie rozwiązanie z jednej strony może stanowić odgórne założenie piszącego (wynikające z samej fabuły lub zwiększenia podaży swoich książek
poprzez wydanie większej ich ilości osadzonych w jednym
świecie fabularnym), z drugiej może wynikać z polityki wydawnictw, które chcą również tym sposobem zwiększyć
sprzedaż – w myśl zasady, że skoro pierwsza część cyklu
spotkała się z dobrym przyjęciem odbiorców, to mają na
to szansę i kolejne.
Zauważalną zmianą jest fakt, że wydawnictwa publikujące fantastykę, często nie ograniczają się do tego gatunku.
Przykładem może być wyspecjalizowana w wydawaniu literatury fantastycznej Fabryka Słów. Jest to o tyle godne
odnotowania, że przez ostatnią dekadę to właśnie Fabryka Słów dominowała jako wydawnictwo literatury fantastycznej (zaczynała pod szyldem „wydawnictwa polskiej
fantastyki”). W ostatnim roku jednak Fabryka rozszerzyła
ofertę dla debiutantów na sensację/kryminał i literaturę
dla kobiet.25 Motywacje takiej polityki wydawniczej nie są
do końca znane, ale można przypuszczać, że decyzja ta jest
bardziej próbą zwiększenia dochodów poprzez otwarcie się
na czytelników poza-fantastycznych, niż wyczerpaniem się
„talentów pisarskich”, jeśli chodzi o próbujących zadebiutować autorów fantastycznych, których nie brakuje.
Dla osób, których dzieła nie spotkają się z uznaniem
wydawców istnieje możliwość wydania drukiem książki na
własny koszt w zajmujących się tego rodzaju działalnością
oficynach. Takie rozwiązanie nie cieszy się jednak zbyt dużą
renomą, i dla zorientowanych w realiach wydawniczych,
niejako klasyfikuje debiutanta jako mniej godnego polecenia i przeczytania, co oczywiście niekoniecznie musi być
prawdą. Alternatywą w takiej sytuacji może się okazać założenie własnego wydawnictwa – takie działania podjęli np.
wspominana wcześniej Anna Brzezińska (współwłaścicielka
Wydawnictwa RUNA i autorka sagi o zbóju Twardokęsku)
i Rafał Kosik (współzałożyciel wydawnictwa Powergraph
25

http://fabrykaslow.com.pl/kontakt.php?sid=debiuty#searchkk, [26.10.2012].

i autor cyklu powieści science fiction dla młodzieży Felix,
Net i Nika).26
Coraz powszechniejsze staje się wydawanie książek
w postaci elektronicznej (obok drukowanych). W polskiej
fantastyce można spotkać się z działaniami propagującymi
taką formę publikowania i czytania książek, a także wykorzystywania tego rodzaju publikacji jako narzędzia promocji
i reklamy. Przykładem takich działań może być napisanie
i wydanie tylko w formie e-booka (i to darmowego) powieści Grzymółka Kownycz – dziwne losu koleje Tomasza
Duszyńskiego, promujące wydawnictwo Paperback,27 czy
początkowe darmowe udostępnienie czytelnikom e-booka
Zmorojewo – powieści fantasy dla młodzieży autorstwa Jakuba Żulczyka.28 Ciekawym przykładem wykorzystania internetowych platform i e-booków do promocji są działania
pisarza Jakuba Ćwieka. Po przegraniu zakładu z jednym ze
swoich fanów, autor został zobowiązany do napisania powieści (romansu paranormalnego). E-książka pt. Wendy ma
być udostępniona za darmo czytelnikom w sieci, przy czym
kolejne jej fragmenty będą dostępne dla odbiorców dopiero po określonej liczbie pobrań części je poprzedzających.

Zamiast zakończenia
Podsumowując, fantastyczny debiut pisarski w Polsce
wydaje się rzeczą niełatwą. Zobrazowania „stawania się pisarzem” dokonała Maja Lidia Kossakowska, odpowiadając
w wywiadzie na pytanie Agnieszki Kawuli-Kubiak:
- Co trzeba zrobić, żeby wytrwać w postanowieniu z dzieciństwa do wieku „drukowalnego”?
- Pościć. Godzinami stać w niewygodnej pozycji pod
strugami lodowatej wody. Jeśli ktoś nie ma akurat wodospadu w pobliżu domu, może zdać się na listopadowe deszcze.
Medytować, wpatrując się na początku w długopis, na zaawansowanym poziomie w maszynę do pisania. Medytację
z komputerem lub laptopem polecam dopiero po osiągnięciu
czarnego pasa z czerwonym abecadłem. Spać w łożu umoszczonym z książek ulubionych pisarzy. Biegać ze wszystkimi tomami
Tolkiena na głowie przynajmniej dwie godziny dziennie. Budzić
się w środku nocy co pół godziny (zaawansowani co kwadrans)
i wykrzykiwać na głos cytaty z książek wraz z numerami stron,
miejscem i rokiem wydania, wykonując przy tym forsowne
ćwiczenia fizyczne. Ściskać w dłoniach piłeczki, żeby wyrabiać
palce i nadgarstki. Codziennie zapisywać wprawkami zeszyt.
Zacząć od szesnastokartkowego w linie, skończyć na brulionie
http://rafalkosik.com/o-autorze/, [03.10.2012].
http://www.paperback.strefa.pl/Grzymolka_Kownycz_Tomasz_Duszynski_ebook.pdf, [27.10.2012].
28
http://zmorojewo.nk.com.pl/, [28.09.2012].
26
27
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akademickim. […] I twardym być jak kamienne tablice. Kto przetrzyma wszystkie te mordercze ćwiczenia, niechybnie wytrwa
i w postanowieniu zostania pisarzem.29

Aktualne pozostają również słowa Pawła Matuszka
(byłego redaktora „Nowej fantastyki”, który debiutował
w 2011 r. książką Kamienna ćma):
Dla chcących pisać mam parę prostych rad. Jeśli naprawdę chcecie to robić to nie bawcie się w pisanie, poświęćcie się
temu w pełni. Po prostu regularnie siadajcie do pisania, jakby

Pomimo trudności, chętnych aspirujących do miana
pisarza nie brakuje, o czym świadczą pojawiające się „nowe
nazwiska” wśród publikowanych autorów. Wśród początkujących polskich twórców literatury fantastycznej spotkać
można Roberta Wegnera, okrzykniętego wschodzącą gwiazdą polskiej fantasy (autora zbiorów opowiadań: Opowieści
z meekhańskiego pogranicza. Północ – Południe i Opowieści
z meekhańskiego pogranicza. Wschód – Zachód, a także powieści Niebo ze stali) czy toruniankę Anetę Jadowską (debiutującą powieścią Złodziej dusz).
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Recenzje i omówienia
Robert Geisler
Transnarodowość Stevena Vertoveca to jedna z kluczowych pozycji dotyczących zjawiska transnarodowości,
będącego istotą współczesności a zarazem cechą charakterystyczną globalizacji. Otóż zakłada się, że dzisiejszy świat
jest ze swej natury transnarodowy, co oznacza przekraczający wszelkiego rodzaju możliwe granice, przede wszystkim granice państw. Świat XX wieku był przynajmniej od
XVII wieku, a już od XIX na pewno, oparty na dominującym
modelu państw narodowych, co skutkowało m.in. zbudowaniem społeczeństwa istniejącego i funkcjonującego
w granicach tych państw, wykreowaniem gospodarki narodowej, kultury narodowej itd. Otwarcie czy raczej zniesienie granic i zmniejszenie ich roli w świecie w latach 90.,
co wyraźnie symbolizował Mur Berliński, ufundowało nową
rzeczywistość. Natomiast już w latach 90. do słownika nauk
społecznych, przede wszystkim w antropologii kulturowej
i studiach nad migracjami pojawiło się pojęcie „transnarodowości”.
Steven Vertovec był jednym z tych badaczy, którzy od
tego czasu czynnie uczestniczyli w różnego rodzaju badaniach zjawiska transnarodowości migrantów. Omawiana
książka jest istotnym wkładem w uporządkowanie wiedzy
na temat transnarodowości migrantów. W książce poruszone zostały następujące ważne zagadnienia: po pierwsze zjawisko transnarodowych formacji społecznych, czyli
nowego rodzaju struktur społecznych powstałych w wyniku transmigracji czyli nieustannego przekraczania granic
i nieustannego migrowania od kraju pochodzenia do kraju
przyjmującego. Autor w tym przypadku odwołuje się do
trzech zagadnień: sieci społecznych, kapitału społecznego
i migracji transnarodowej. Pojęcie sieci społecznych definiuje poprzez tworzenie różnorodnych relacji społecznych
pomiędzy ludźmi, w wyniku czego powstaje bardziej lub
mniej zwarta struktura społeczna posiadająca swój rozmiar,
gęstość, złożoność, siłę więzi. Kapitał społeczny definiuje
się za klasykami tego pojęcia – Putnamem, Fukuyamą, ale
i badaczem kapitału społecznego wśród migrantów – Alexandro Porterem – jako zaufanie, normy wzajemności i sieci
społeczne będące zasobem poszczególnych jednostek w relacji do innych ludzi. Wreszcie migracja transnarodowa, czy
szerzej powiązania transnarodowe stanowią przykład nieustannej cyrkulacji ludzi, ale i kultur oraz miejsc.

Po drugie, Autor przedstawia zmiany jakie zachodzą
wraz z procesami transnarodowości i określa je transformacjami. Zalicza do nich przede wszystkim transformacje
społeczno-kulturowe, polityczne i ekonomiczne oraz religijne. Transformacje społeczno-kulturowe dotyczą kreowania
wymiarów codziennej transnarodowości jak rodzina, role
płci i habitus. W nich to przejawiają się codzienne elementy
transmigracji. W przypadku transformacji politycznych ma
miejsce przede wszystkim proces zaniku państwa narodowego, jakże często poruszany i podkreślany przez politologów i socjologów polityki. Równocześnie istotne stały się
zjawiska podwójnego obywatelstwa i podwójnej narodowości naruszające tradycyjnie pojmowany świat i uczestniczących w nim obywateli. Kwestia polityczna to również
nowo powstałe zjawisko polityki ojczyźnianej (homeland
politics), czyli lobbingu na rzecz powrotu imigrantów do
kraju pochodzenia bądź też na utrzymywaniu z nimi kontaktu. Równie ważnym czynnikiem są transformacje ekonomiczne, które dotyczą handlu i przedsiębiorczości realizowanego przez transmigrantów w kraju przyjmującym i kraju
pochodzenia.
Nie ulega wątpliwości, że współczesny świat wszedł
w epokę zmian wynikających z ruchliwości i mobilności.
Transmigracje stały się tym samym jednym z kluczowych
procesów, natomiast zmiany, jakie powstały w ich wyniku
i jakie powstają nieustannie zachodzą na naszych oczach
i zmieniają rzeczywistość.
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Wywiad
20 lat DFOZ
Wywiad z ks. dr Jerzym Dzierżanowskim
- Wiceprezesem Fundacji
Każda Fundacja ma jakieś motto, jakie
przyświeca Państwa Fundacji?
Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia od wielu lat wspiera rodzinę i poszczególnych jej członków w zmaganiach
z trudnymi sytuacjami życiowymi. Samotne macierzyństwo,
przemoc i alkoholizm w rodzinie, konflikty, problemy z poczęciem dziecka, problemy wychowawcze, rozpad rodziny
to tylko niektóre z nich. Fundacja powołana została do życia w 1993 roku w odpowiedzi na apel papieża Jana Pawła
II, dla którego ochrona życia od poczęcia aż do naturalnej
śmierci wyrażająca się w działaniach podejmowanych na
rzecz małżeństwa, rodziny, macierzyństwa i ojcostwa była
nadrzędną wartością wypływającą z kart Ewangelii. „(…)
Nic nie przewyższa wielkości lub godności osoby ludzkiej.
Życie ludzkie nie jest ideą lub abstrakcją. Życie ludzkie jest
konkretną rzeczywistością istoty, która żyje, działa rośnie
i rozwija się. Życie ludzkie jest konkretną rzeczywistością
istoty zdolnej do miłości i służby dla ludzkości”.
Jan Paweł II, Świętość życia ludzkiego

A konkretyzując, co specyficznego
jest w Państwa działalności?
Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia (DFOZ) poprzez
swoje specjalistyczne jednostki: Dom Matki i Dziecka, Diecezjalną Poradnię Rodzinną oraz Katolicki Ośrodek Adopcyjny i Opiekuńczy ochrania nie tylko nienarodzone dzieci,
ale tworzy warunki powrotu do godnego życia osobom
zagrożonym przemocą, niezrozumieniem i pogardą innych,
samotnym matkom, uzależnionym od alkoholu, narkotyków, doświadczającym trudności osobistych czy też rodzinnych. Na co dzień nasza działalność to nieustanna troska
o drugiego człowieka po to, by wzbudzić w nim nadzieję,
by dać mu wiarę, by ofiarować mu miłość.
Dom Matki i Dziecka to miejsce szczególne, gdzie można się schronić, gdzie ma się pewność bycia kochanym,
gdzie otacza nas ciepło i miłość. Każdy chciałby mieć taki
dom, do którego tęskni się gdziekolwiek się jest. Niestety
nie każdy ma takie szczęście. Staramy się w Naszym Domu
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zapewnić samotnym i zagubionym kobietom oraz ich dzieciom, także nienarodzonym, schronienia, w którym poczują
się rozumiane i bezpieczne. Dom Matki i Dziecka zapewnia
wsparcie na każdym etapie powrotu do społeczeństwa,
począwszy od opieki nad kobietami w ciąży, poprzez pomoc w okresie rozwiązania, aż po wsparcie w zakresie
zdobywania wykształcenia i umiejętności, niezbędnych do
samodzielnego funkcjonowania. Siedemnaście lat funkcjonowania Domu Matki i Dziecka w Opolu pokazało, że jest to
placówka bardzo potrzebna: ponad 1.200 matek z dziećmi
znalazło tu dach nad głową i fachową pomoc w ciężkiej dla
nich chwili. Pracownicy Domu nieśli pomoc i wsparcie dla
kilkuset innych matek i ich dzieci nie wymagających przyjęcia stacjonarnego do placówki.
Katolicki Ośrodek Adopcyjny i Opiekuńczy w Opolu
jest jednostką organizacyjną o charakterze specjalistycznej
placówki diagnostyczno – konsultacyjnej i szkolącej. Od
początku swojej działalności Ośrodek dąży do zapewnienia jak największej ilości dzieciom prawa do wychowania
w rodzinie. W tym celu każdego roku znajduje szczęśliwy
dom dla około 30 dzieci w różnym wieku i prawie tyle samo
dzieci umieszcza w rodzinach zastępczych, a około 40 par
przygotowywanych jest do pełnienia roli rodziców adopcyjnych. Ośrodek prowadzi także szkolenia dla kandydatów
na rodziców zastępczych, pogotowia rodzinne i rodzinne
domy dziecka. Przedmiotem naszej szczególnej troski jest
rozwój powierzonych nam dzieci, dbamy więc o możliwość
ich konsultacji ze specjalistami takimi jak psycholog, pedagog, fizjoterapeuta, terapeuta SI, neurologopeda czy pediatra. Z rodzicami adopcyjnymi natomiast utrzymujemy stały
kontakt i spotykamy się kilka razy w roku, również w formie
zjazdów rodzin adopcyjnych i przyjaciół dzieci adoptowanych.
Diecezjalna Poradnia Rodzinna ukierunkowana jest na
świadczenie pomocy osobom doświadczającym trudności
w życiu osobistym, małżeńskim i rodzinnym oraz wspierania rozwoju rodziny w perspektywie chrześcijańskiej wizji
człowieka. Metodyka pracy w Poradni jest kompleksową
ofertą pomocy w zakresie: profilaktyki – wspiera rodzinę
prowadząc działalność szkoleniowo-edukacyjną, rozwija
umiejętności umożliwiające optymalny rozwój rodziny,
inicjuje różne formy pracy z rodziną zapobiegające wykluczeniu społecznemu; poradnictwa – świadczy usługi obejmujące jedno lub kilka spotkań ze specjalistą, w trakcie których osoba wspomagana uzyskuje „po-radę” lub „po-moc”,
pozwalającą skuteczniej uporać się z konkretnym problemem życiowym; psychoterapii – pomaga w budowaniu
wewnętrznej siły i dojrzałości, kształtując motywację do
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odnalezienia sensu życia i samodzielnego radzenia sobie
z trudnościami w życiu osobistym, małżeńskim i rodzinnym.
Tym, co od samego początku wyróżnia Poradnię spośród innych instytucji pomocowych jest oparcie wszystkich
prowadzonych działań na poszanowaniu godności każdego
człowieka oraz na wartościach chrześcijańskich. Odbiorcą
pomocy świadczonej w Poradni mogła być jednak każda
osoba – niezależnie od swojego światopoglądu, wyznania
czy religii.
W jaki sposób pozyskują Państwo fundusze
na realizację celów?
W bardzo dużym stopniu zakres i jakość naszego
wsparcia zależy od wpłat ludzi dobrej woli oraz firm. Ale
realizujemy również projekty dzięki UE. Od 2006 roku do
dnia dzisiejszego zrealizowaliśmy dzięki programom pomocowym Unii Europejskiej 40 dużych projektów skierowanych do najbardziej potrzebujących. Wiele programów
realizujemy cyklicznie, bowiem to powtarzalność przekazu
daje szansę jego utrwalenia. Wymieniając tylko kilka z nich:
Dom bez przemocy, Akademia Rodziców, Rodzina zastępcza
– mój dom, Narkopomoc, Wsparcie Integracji Społecznej,
Nie pij za jego zdrowie, Od samotności do samodzielności,
Zrozumieć siebie bez alkoholu, Żyć razem krok po kroku,
Galeria Twórczych Inspiracji, Razem ale osobno, W trosce
o rodzinę, Zniewoleni działaniem - nowe uzależnienia jako
wyzwanie i wiele innych.

Jako Organizacja Pożytku Publicznego oczywiście 1%
jest jedną z ważniejszych form pozyskiwania funduszy dla
realizacji celów Fundacji. To m.in. dzięki tym środkom nie
musimy się martwić, że któraś z naszych jednostek zostanie
zamknięta i wiele osób potrzebujących realnego wsparcia
nie będzie mogła go uzyskać. Stąd też co roku zachęcamy
do przekazania 1% swojego podatku dochodowego i aby
to ułatwić na początku każdego roku zamieszczamy na naszych stronach darmowy program do rozliczania PIT-ów,
który pozwala w prosty sposób uzupełnić swoją deklarację
podatkową, a w miejscu przeznaczonym do przekazania 1%
podatku wpisany jest już nasz KRS.
Z innych form pozyskiwania funduszy, promujemy poMOCny Payroll. To program składki pracowniczej, dzięki
której każdy z pracowników dobrowolnie zobowiązuje się
do przekazania określonej kwoty z pensji, np. tzw. „końcówki” wynagrodzenia. Firmom oferujemy współpracę
w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu w programie ZYSKowny CSR. Kolejnymi programami są Dar serca
oraz Zamiast kwiatów, które pozwalają na zbiórkę rzeczy
i funduszy, dzięki którym możemy jeszcze skuteczniej i bardziej profesjonalnie pomagać osobom szukającym w naszej
Fundacji wsparcia i pomocy.
Co chcieliby Państwo przekazać
naszym czytelnikom na zakończenie?
Od 20 lat kierujemy się zasadą: „Nie ma sytuacji na ziemi bez wyjścia” – to dewiza, którą przekazujemy każdemu,
kto zapuka do naszych drzwi.

Dziękujemy za rozmowę.
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