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WSTĘP 
 
Niniejsza monografia w dwóch częściach omawia wybrane zagadnienia 
informatyki i marketingu oraz ich zastosowań na gruncie teorii i praktyki 
we współczesnych organizacjach: przedsiębiorstwach i instytucjach. Część 
pierwsza dotyczy ważnych problemów implementacji technologii informa-
cyjnej (IT) w zarządzaniu i składa się z sześciu rozdziałów. Część druga, 
złożona z siedmiu rozdziałów, omawia wybrane obszary zastosowań naj-
nowszych osiągnięć i rozwiązań marketingu w organizacjach. 
 Monografię otwiera rozdział dotyczący projektów informatycznych  
i metodyki zarządzania projektami IT. Autor udowadnia, że metodyki za-
rządzania projektami informatycznymi, będące zbiorem doświadczeń 
związanych z realizacją projektów informatycznych, stanowiąc wskazówki 
do zarządzania pracami, zespołem, realizacji procesu planowania działań, 
jak również dokumentowania prac. 

Rozdział drugi omawia problem dostępu do informacji publicznej, 
ze szczególnym uwzględnieniem trybów dostępu. Jest to zagadnienie istot-
ne i aktualne, szczególnie dla doktryny prawa administracyjnego. Zapre-
zentowano w nim zwięzłą charakterystykę dwóch trybów dostępu do in-
formacji publicznej, które wykorzystują narzędzia o charakterze informa-
tycznym – udostępnienia informacji w centralnym repozytorium informacji 
publicznej oraz udostępnienia w drodze wyłożenia lub wywieszenia  
w miejscu ogólnie dostępnym bądź za pomocą specjalnego urządzenia 
umożliwiającego zapoznanie się z informacją. Podjęto również próbę do-
konania oceny rozwiązań przyjętych w tym zakresie przez prawodawcę. 
 Kolejny rozdział poświęcono problematyce stanu informatyzacji 
polskiej administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem wymia-
ru sprawiedliwości. Autor poprzez wskazanie wybranych procesów cyfry-
zacji i digitalizacji, identyfikuje źródła problemów i korzyści związanych  
z korzystaniem z e-usług w ujęciu teoretycznym i praktycznym oraz opisu-
je mechanizmy elektroniczne, będące źródłem postępującej interoperacyj-
ności. Uwzględniono w nim dane statystyczne oraz analizy mające urze-
czywistnić podniesione tezy, które wzbogacono jednocześnie o pragma-
tyczny komentarz autorski.  

W kolejnym rozdziale ukazano funkcjonowanie Centrum Informacji 
Konsumenckiej, w skład którego wchodzi  strona internetowa 
www.cik.uke.gov.pl oraz infolinia konsumencka, na której eksperci Urzędu 
Komunikacji Elektronicznej udzielają porad. Obok kwestii teoretycznych 
związanych z tym zagadnieniem zostały również zaprezentowane aspekty 
praktyczne, a także wyniki badań własnych. W tekście pojawia się także 
krótkie omówienie genezy e-administracji oraz polskich regulacji dotyczą-

 

cych elektronicznego postępowania przed organami administracji publicz-
nej.   
 Celem następnego rozdziału jest zaprezentowanie idei outsourcingu 
usług informatycznych oraz kształtowanie się jej rozwoju w Polsce i na 
świecie. W pierwszej części przedstawiono ogólną koncepcję outsourcingu. 
Następnie ukazano rys historyczny outsourcingu informatycznego oraz 
zaprezentowano jego liderów na rynku światowym. W końcowej części 
rozdziału skupiono się na ewolucji outsourcingu informatycznego w Pol-
sce. 

Pierwszą część monografii zamyka rozdział poświęcony 
e-learningowi. Omówiono w nim obecne uwarunkowania edukacji doro-
słych, przedstawiono istotę e-learningu, jego rozwój oraz najważniejsze 
metody i formy nauczania na odległość. Zaprezentowano wyniki badań 
dotyczące uczestnictwa osób dorosłych w różnych formach doskonalenia 
zawodowego i motywy wspierania zajęć tradycyjnych przy wykorzystaniu 
Internetu. Przytoczono również przykłady firm i instytucji, które uzyskały 
wymierne korzyści dzięki wykorzystaniu e-learningu w swojej działalności, 
zwłaszcza w procesie szkolenia pracowników. 
 Część drugą monografii, poświęconą wybranym aspektom wykorzy-
stania marketingu w zarządzaniu, otwiera rozdział omawiający rolę badań 
marketingowych w strategii organizacji. Definiuje on samo pojęcie badań 
marketingowych ukazując wagę ich przeprowadzania dla kształtowania  
i odpowiedniego funkcjonowania strategii organizacji. Rozdział uwzględnia 
również sześć faz prawidłowego przeprowadzania badań marketingowych 
(formułowanie problemu, określenie projektu badań, projektowanie metod 
i form zbierania danych, projektowanie próby i zbieranie danych, analizo-
wanie i interpretowanie danych, przygotowywanie raportu z przeprowa-
dzonych badań). 

Kolejny rozdział podejmuje problem wpływu reklamy, czyli  
tzw. „dźwigni handlu”, na sferę behawioralną nabywców. Autor na przy-
kładzie różnych form reklamy produktów kosmetycznych pokazuje w jaki 
sposób modelują one zachowania konsumentów, w zależności od kategorii 
produktu. W rozdziale wyeksponowano zagadnienia z zakresu form rekla-
my stosowanej przez przedsiębiorstwa kosmetyczne oraz wyniki i analizę 
badań własnych. Celem tej części monografii jest wskazanie form reklamy, 
które najbardziej skłaniają do zakupu kosmetyków, w zależności od kate-
gorii produktu kosmetycznego. 

W rozdziale następnym, dotyczącym marketingu elektronicznego,  
zaprezentowano krótką charakterystykę popularnych form marketingu  
w Internecie.  
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Przedmiotem rozważań rozdziału kolejnego uczyniono media spo-
łecznościowe na przykładzie portalu Facebook. Media społecznościowe 
kształtują wizerunek marki i stają się coraz bardziej popularnym kanałem 
komunikacji marketingowej. Dla wielu konsumentów Facebook jest jed-
nym z pierwszych źródeł zdobywania informacji o produktach lub usłu-
gach danego przedsiębiorstwa. W celu utrzymania przewagi konkurencyj-
nej na rynku, niezbędna staje się skuteczna komunikacja za pomocą najpo-
pularniejszego portalu społecznościowego. Celem rozdziału jest przedsta-
wienie procesu komunikacji marketingowej dostosowanego do mediów 
społecznościowych oraz funkcji jakie powinna ona spełniać. 

Następny rozdział podejmuje problem marketingu interesariuszy. 
Stanowi on innowacyjne połączenie marketingu relacji i społecznej odpo-
wiedzialności biznesu i jest koncepcją, która powinna być wyznacznikiem 
dla banków chcących połączyć w swej działalności wymiar społeczny, eko-
nomiczny i etyczny. Celem rozdziału jest próba znalezienia odpowiedzi na 
pytanie, czy marketing interesariuszy stanowi innowacyjny kierunek roz-
woju marketingu relacji oraz ocena koncepcji z punktu widzenia różnych 
grup interesów? 

Rozdział kolejny podejmuje zagadnienie silnej marki i jej miejsca  
w budowani pozycji konkurencyjnej firmy. Silna marka może przynieść 
wiele korzyści przedsiębiorstwu – między innymi możliwość ustalania 
wyższych cen i lepsze wyróżnianie na rynku; jak i konsumentom – na przy-
kład minimalizowanie ryzyka zakupu, gwarancja stałej jakości. Celem roz-
działu jest próba ukazania czynników wyróżniających silną markę. Autor 
podjął próbę wykazania, że silna marka może przynieść wiele korzyści fir-
mie, zarówno w połączeniu z jedną z przewag konkurencyjnych - lider 
kosztowy, lepsze zróżnicowanie oferty, koncentracja na wąskim segmencie 
rynkowym, jak również stając się oddzielną, trudną do imitacji przewagą. 

Monografię zamyka rozdział prezentujący problematykę marketin-
gu terytorialnego i internetowego jako dynamicznie rozwijającej się kon-
cepcji, zyskującej coraz większe uznanie wśród teoretyków i praktyków. 
Marketing internetowy i terytorialny omówiono w kontekście ich wpływu 
na promocję jednostek terytorialnych. Przedstawiono także kluczowe pa-
radygmaty i narzędzia współczesnego marketingu internetowego i zilu-
strowano je na przykładzie koncepcji, która jest obecnie realizowana  
w wybranej gminie i mieście. Rozdział ma również na celu ukazanie oceny 
wyników podejmowanych działań na rzecz marketingu. 

W niniejszej monografii zaprezentowano szeroki zakres zagadnien , 
kto re pozostają jednak niezwykle aktualne, a ich ewolucja jest szczego lnie 
widoczna. Monografia ma charakter wielowątkowy i wynika  
z interdyscyplinarnego podejs cia oso b będących Autorami konkretnych 

 

rozdziało w. Jednoczes nie taki wielowątkowy zakres tematyczny nadaje 
publikacji uniwersalnego charakteru i czyni ją uz yteczną dla szerokiego 
grona odbiorco w.  

Należy zwrócić uwagę, iż niniejsza monografia to rezultat prac 
głównie młodych naukowców, którzy dysponują ograniczonymi 
możliwościami badawczymi, ale równocześnie ukierunkowanymi na 
formułowanie ambitnych celów swoich naukowych poszukiwań.  
 
 

Klaudia Pujer i Zespól Autorski 
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Informatyka w zarządzaniu  
organizacją – wybrane aspekty 
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METODYKI WSPOMAGAJĄCE REALIZACJĘ  
PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH 

 
dr inż. Aleksandra Radomska-Zalas 

Pan stwowa Wyz sza Szkoła Zawodowa 
 im. Jakuba z Paradyz a w Gorzowie Wielkopolskim  

 
 
Wprowadzenie 
 
Organizacje funkcjonujące na rynku otoczone silną konkurencją wdraża-
ją innowacje, co skutkować ma ciągłym rozwojem i  dostosowywaniem 
się do zmieniającej się rzeczywistości. Wprowadzanie wymaganych 
zmian koordynować można poprzez ustanawianie projektu, którym na-
zywamy logiczne, spójne, skoordynowane, niezbędne działania, mające 
służyć osiągnięciu określonych, zdefiniowanych, konkretnych celów. 
Zasadniczo pojęcie projektu odnosi się do wykonania szeregu zadań, 
mających na celu osiągnięcie innowacyjnego zakresu w  określonym cza-
sie1. Projekt jest działaniem unikalnym, innowacyjnym, wprowadza no-
wość, co wiąże się w konsekwencji z trudnością jego realizacji. Każdy 
projekt związany jest z niepewnością, mogą być podobne, lecz nie ma 
dwóch jednakowych projektów, stąd z góry nie można założyć takich 
samych działań dla różnych projektów. Mówiąc o  projektach podobnych, 
jako cechy wspólne należy wskazać wymagania, ograniczenia 
i koncepcje, które są ściśle związane z komunikacją, decyzyjnością oraz 
łączeniem kreatywności z logicznym myśleniem.  
 Szczególną grupę przedsięwzięć stanowią projekty informatycz-
ne, które swoim zasięgiem obejmują przede wszystkim technologiczny 
aspekt działania organizacji. Zakresem projektów informatycznych, na 
których skupiono uwagę w niniejszym rozdziale, jest tworzenie syste-
mów, które między innymi służyć mają poniesieniu efektywności dzia-
łania organizacji, usprawnianiu prac, wzrostu konkurencyjności, 
a w konsekwencji także zwiększenia zysków. W dobie rozwoju techno-
logii informatycznych systemy informatyczne stanowią praktyczną od-
powiedź na potrzeby informatyzacji i są celowym zbiorem powiązanych 

                                                 
1 N. Mingus, Zarządzanie projektami, Helion, Gliwice 2009. 

 

ze sobą komponentów, które współpracują, aby osiągnąć pewien cel2. 
Pojęcie systemu informatycznego można zdefiniować jako rozwiązanie 
określonego problemu poprzez praktyczne wykorzystanie technologii 
komputerowych. Innymi słowy system informatyczny stanowi zbiór za-
leżnych od siebie elementów, których zadaniem jest przetwarzanie da-
nych przy wykorzystaniu technik informatycznych. System informa-
tyczny to wyróżniony przestrzennie i uporządkowany czasowo zbiór 
informacji, nadawców i odbiorców informacji, kanałów informacyjnych 
oraz technicznych środków przesyłania i przetwarzania informacji. 
P. Adamczewski definiując system informatyczny wyodrębnia cztery 
kluczowe składowe podstruktury systemu tj. funkcjonalną, informacyj-
ną, organizacyjno-przestrzenną oraz techniczną3. 
 
 
Projekt informatyczny 

 
System informatyczny stanowi połączenie oprogramowania, sprzętu 
komputerowego oraz interakcji systemu z użytkownikiem i otoczeniem. 
Wdrożenie systemu informatycznego służyć ma osiągnięciu ustalonego 
celu, czyli określonego działania organizacji, dzięki przetwarzaniu in-
formacji, a kluczową składową systemu jest oprogramowanie, którym są 
po pierwsze programy komputerowe, których użytkowanie pozwala 
wypełnić określone funkcje w określony sposób, po drugie struktury 
danych, które warunkują operacje na informacjach oraz po trzecie do-
kumentacja, w której opisane jest działanie i sposób użytkowania sys-
temu. Sprzęt w odniesieniu do systemu to urządzenia do przetwarzania 
informacji, urządzenia komunikacyjne oraz urządzenia elektromecha-
niczne. W systemie informatycznym sprzęt odpowiedzialny jest przede 
wszystkim za mechanizmy przechowywania i przetwarzania danych, jak 
również za komunikację użytkownika z komputerem oraz wymianę da-
nych pomiędzy komputerami. Składowymi systemu są jego użytkownicy 
i operatorzy, bazy danych, które przechowują uporządkowane informa-
cje oraz funkcje i procedury, czyli sposób działania i wykonywania za-
dań, które system ma realizować. 
                                                 
2 I. Sommerville, Inżynieria oprogramowania, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, War-
szawa 2003. 
3 P. Adamczewski, Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce, Mikom, Warszawa 
2004. 
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 Ustanawianie projektów informatycznych wspomaga koordyno-
wanie działań związanych z integracją tworzonego oprogramowania ze 
sprzętem komputerowym oraz użytkownikiem i otoczeniem. Cele pro-
jektu są unikalne, mogą być zbliżone, ale nie będą powtarzalne. Począt-
kowa forma projektu ma zazwyczaj postać wyobrażeń, niejasnej misji 
ulepszenia jakiejś sfery organizacji. Widzi się problemy, które chciałoby 
się rozwiązać, cele które chciałoby się osiągnąć, szuka się sposobów 
usprawnienia procesów. Poprzez precyzję założeń , tworzenie listy za-
dań, zespół projektowy otrzymuje się narzędzie pracy, umożliwiające 
efektywne działanie. Projekt to niepowtarzalny, nierutynowy proces 
realizacji określonych celów, w określonym czasie i za pomocą określo-
nych środków. Projekt jest działaniem złożonym, wielopodmiotowym, 
przeprowadzanym zgodnie z planem, który ze względu na złożoność 
tworzony jest przy zastosowani specjalnych metod. Na realizację prac 
projektowych składają się czynności, których wykonanie umożliwia 
wdrożenie istotnych, kluczowych z punktu widzenia rozwoju, ewolucji, 
funkcjonowania organizacji zmian w ramach dotychczasowej, usystema-
tyzowanej struktury. 

 Celem projektu jest wprowadzenie zmiany, kto rą moz na opisac  
jako realizację załoz onego zakresu prac w s cis le okres lonym terminie 
oraz przy wykorzystaniu okres lonych nakłado w finansowych. Pozwala 
to osiągnąc  nową jakos c , wyraz aną zyskami i korzys ciami wynikającymi 
z wprowadzonych zmian. Realizacji projektu towarzyszą ograniczenia 
w postaci jego parametro w, kto rymi są zakres, koszt, czas oraz 
wymieniana opcjonalnie w definicjach jakos c . Parametry projektu to 
uwarunkowania dla realizowanego przedsięwzięcia, a związek pomiędzy 
poszczego lnymi restrykcjami decyduje o sposobie organizacji i realizacji 
prac. Narzucone warunki ułatwiają zarządzanie projektem, gdyz  
dostarczają wiedzy o kluczowych z punktu widzenia przedsięwzięcia 
informacjach, jak terminy realizacji, posiadany budz et oraz wymagania 
co do kon cowego efektu prac.  

 Definicję parametrów projektu rozpocząć można od zakresu, któ-
ry obejmuje określenie produktu końcowego, jest wymaganiem projek-
tu. W odniesieniu do projektów informatycznych zakresem może być 
zmiana technologiczna, która obejmuje wykorzystanie technologii, ob-
szar, w którym zmiana ma zostać dokonana, funkcjonalność oraz kon-
kretny produkt finalny w postaci budowy systemu, wdrażania aplikacji, 
czy zmian infrastruktury sieciowej. Poprzez zdefiniowanie zakresu 

 

określa się, jak wiele pracy wymaga projekt, jak duży zespół ludzi ma 
projekt realizować oraz jak wysokie nakłady kosztów potrzebne są do 
jego wykonania. Poprzez określenie zakresu definiuje się ogólny cel pro-
jektu. Właściwie określony zakres pozwala na ocenę postępu prac, sta-
nowi skalę porównawczą pomiędzy planem, a faktycznym wykonaniem. 
Zakres prac projektu definiuje granice wprowadzanych zmian, jak 
i odpowiedzialności poszczególnych uczestników przedsięwzięcia. Za-
kres zależy od wymagań odnoszących się do wyników projektu, wyzna-
czonego budżetu oraz czasu przeznaczonego na realizację prac. Właśc i-
we wyznaczony i kontrolowany z postępem prac zakres projektu, sta-
nowi klucz do realizacji projektu z sukcesem. 

 Kolejnym parametrem projektu jest koszt, który można zdefinio-
wać jako nakłady finansowe, jakie należy przeznaczyć na wykonanie 
projektu. W odniesieniu do kosztu dokonuje się wstępnej analizy, gdyż 
różnice pomiędzy posiadanym budżetem, a ostatecznym bilansem mogą 
się znacznie różnić. Precyzyjne oszacowanie kosztów projektu jest pod-
stawą do podejmowania słusznych decyzji w zakresie zarządzania 
i skutecznego kontrolowania prac związanych z przedsięwzięciem. Wni-
kliwa, dokładna ocena kosztów oraz ciągłe monitorowanie sytuacji fi-
nansowej projektu wpływa na unikanie sytuacji kryzysowej, kiedy koszt 
projektu znacznie przewyższa wielkość budżetu i dalsze prace projek-
towe muszą zostać wstrzymane. 
  Czas to parametr określający ilość dni, tygodni, czy innych jedno-
stek czasu, jaką zajmuje wykonanie prac. Mówiąc o czasie należy 
uwzględnić datę rozpoczęcia, jak i datę zakończenia prac projektowych. 
Poza tym w odniesieniu do czasu, należy przed rozpoczęciem działań 
wyznaczyć daty realizacji poszczególnych punktów węzłowych, czyli 
kluczowych zadań, celów pośrednich, które po wykonaniu mogą być 
przekazane do eksploatacji jako etap prac projektowych. Czas zazwyczaj 
uzależniony jest od zleceniodawcy, ale to wykonawca przedsięwzięcia 
na postawie pozostałych parametrów projektu, jak i w zależności od 
rodzaju projektu daty rozpoczęcia lub zakończenie, oraz dat kluczowych 
zadań, wyznacza wstępnej daty zakończenia lub datę rozpoczęcia dzia-
łań. 
  Jakość wymieniana jako opcjonalny parametr projektu i jest waż-
nym jego elementem. N. Mingus uważa, iż poprzez spełnienie wymagań 
jakości, wykazuje się zdolność do spełnienia wymagań projektu4. 
                                                 
4 N. Mingus N., Zarządzanie projektami, Helion, Gliwice 2009. 
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Z uwagi na fakt, iż projekty odnoszą się do obiektów złożonych, wyma-
gania również są złożone i istotne jest, aby były sformułowane jedno-
znacznie. Jakością systemów informatycznych określić można definio-
wane przez normę ISO 9126: 

 funkcjonalnos c , czyli spełnienie wymagan  uz ytkownika 
dotyczących działania systemu,  

 niezawodnos c , o kto rej decyduje ilos c  awarii i reakcje w sytuacji 
kryzysowych dla systemu informatycznego, 

 uz ytecznos c , kto rą w odniesieniu do systemu informatycznego 
okres lic  moz na przez prostotę, łatwos c  obsługi, intuicyjnos c , 
spo jnos c  z dotychczasowymi rozwiązaniami technologicznymi, 

 wydajnos c , kto ra zazwyczaj oznacza szybkos c  działania 
wdroz onej aplikacji, 

 pielęgnowalnos c , oznaczającą podział systemu na moduły, 
moz liwos c  ewentualnej rozbudowy, czy elastycznos c . 

Jakość to cechy, wymagania, które wskazuje użytkownik, a które po-
winny zostać uwzględnione przy realizacji systemu informatycznego. 
Poprawne zarządzanie i kontrola jakości przedsięwzięcia są czynnikami 
gwarantującymi zadowolenie klienta, osiągnięcie postawionych celów, 
czyli sukces prac projektowych. 

 
 

Metodyki realizacji projektów informatycznych 
  

Charakteryzując projekt informatyczny można oznaczyć dwa podstawowe 
punkty w czasie jego trwania, czyli początek i koniec. Rozpoczęciem pro-
jektu może być na przykład podjęcie decyzji o utworzeniu projektowej 
struktury organizacyjnej oraz przydział niezbędnych do realizacji nakła-
dów finansowych. Przykładem zakończenia projektu może być uzyskanie 
produktu finalnego, czy rozliczenie budżetu. Ponieważ nie można jedno-
znacznie oznaczyć jednego działania rozpoczynające prace, jak również 
jednego świadczącego o zakończeniu działań, w odniesieniu do projektów 
działania rozpoczynające i kończące realizacje prac ogólnie ujęto jako 
przed- i poprojektowe5. Kolejne fazy projektów informatycznych są najczę-
ściej definiowane jako specyfikacja wymagań, określana mianem czynności 

                                                 
5 A. Korczowski, Zarządzanie ryzykiem w projektach informatycznych. Teoria i praktyka, 
Helion, Gliwice 2010. 

 

początkowej, projektowanie, implementacja, testowanie, wdrożenie, jako 
czynności końcowe. 

 Niezależnie od zakresu realizowanego projektu informatycznego, od 
wskazania działań inicjujących i kończących przedsięwzięcie, kolejne jego 
etapy nazywa się cyklem życia projektu. Cykl życia projektu definiuje się 
jako złożony z zależnych od siebie etapów proces, który umożliwia peł-
ną i spójną realizację projektu, gdyż obejmuje zakres prac od wygene-
rowania potrzeby zmiany po eksploatację produktu finalnego. Cykl życia 
projektu rozpoczyna się z chwilą określenia potrzeb organizacji, osią-
gnięcie których umożliwić ma projekt, czyli fazą przedprojektową. 
Wstępna faza obejmuje etapy określania potrzeb, jak i  korzyści, które 
mają stanowić mierzalny efekt wykonania prac projektowych i powinna 
obejmować studium wykonalności i opracowanie formy realizacyjnej, 
czyli zawierać uzasadnienie biznesowe powołania projektu 
z uwzględnieniem zysków, ale i ze wskazaniem zagrożeń, które  towa-
rzyszyć mogą realizacji założonych celów. Faza ta powinna zakończyć 
się podjęciem decyzji o inicjacji projektu i wówczas rozpoczyna się etap 
nazywany cyklem życia produktu, a w przypadku projektów informa-
tycznych, cyklem życia oprogramowania. 

 Cykl z ycia produktu polega na okres leniu produktu finalnego, 
kto rym w przypadku projekto w informatycznych moz e byc  system. 
Trafnie etapy cyklu z ycia produktu okres la P. Adamczewski, kto ry 
wymienia kolejno etapy definiowanie zadania projektowego, analizę 
funkcjonalną i specyfikację wymagan , analizę otoczenia systemu, 
projektowanie ogo lne, projektowanie szczego łowe, testowanie, 
instalowanie, eksploatację i rozwijanie systemu6. Cykl z ycia produktu to 
produkcja oraz eksploatacja oprogramowania, a gło wne fazy tego 
procesu to  okres lenie wymagan , faza projektowania, faza 
implementacji, faza testowania oraz faza konserwacji. Ten etap cyklu 
z ycia projektu powinien zakon czyc  się odbiorem produktu kon cowego 
przez klienta, co rozpoczyna ostatni etap cyklu z ycia projektu, czyli jego 
zamykanie. Ostatnia faza cyklu z ycia projektu, kto rą nazwa się fazą 
poprojektową, związana jest z wdroz eniem produktu kon cowego, co  
w przypadku projekto w informatycznych wiąz e się z na przykład 
z przeszkoleniem uz ytkowniko w systemu, zapewnieniem serwisu, czy 
okresowych przeglądo w. Zakon czenie projektu wiąz e się z przeglądem 
                                                 
6 P. Adamczewski, Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce, Mikom, Warszawa 
2004. 



21 22

 

prac, zatwierdzeniem wyniko w, rozliczeniem budz etu oraz 
dotychczasowych osiągnięc  i poza zagwarantowaniem włas ciwej 
eksploatacji systemu, faza zamykania obejmuje ro wniez  weryfikację 
zasadnos ci biznesowej projektu, czyli ocenę osiągniętych lub 
prognozowanych po zakon czeniu wszystkich prac korzys ci w stosunku 
do korzys ci załoz onych we wstępnej fazie cyklu z ycia projektu. 
Uwzględnienie wszystkich faz wymaga ciągłej kontroli parametro w oraz 
koordynowania prac, co nosi miano zarządzania projektami. W wyniku 
zdobywania dos wiadczen  w realizacji prac, jak i wraz ze wzrostem 
wielkos ci i złoz onos ci projekto w, usystematyzowano wiedzę z zakresu 
zarządzania projektami i wprowadzono metodyki wspomagające realizację 
projekto w informatycznych. Metodyki te są zbiorem dos wiadczen  
związanych z realizacją projekto w informatycznych, stanowiąc wskazo wki 
do zarządzania pracami, zespołem, realizacji procesu planowania działan , 
jak ro wniez  dokumentowania prac. Metodyki odnoszą się do kolejnych faz 
projektu i wspomagają realizację poszczego lnych działan . Obecnie 
funkcjonuje wiele metodyk zarządzania projektami, a jes li przyjmiemy jako 
kryterium podziału pochodzenie metodyki wyro z nic  moz na7: 

 metodyki ogólne, które wykorzystywane są nie tylko do realizacji 
projektów informatycznych i znajdują zastosowanie również  
w innych projektach. Do metodyk tych zaliczane są PMI (ang. 
Project Management Institute), APM (ang. Association of Project 
Management), P2M (ang. Project & Program Management for 
Enterprise Innovation), 

 metodyki firmowe, które stworzone zostały przez firmy 
informatyczne i obecnie stosowane są jako standardy przy realizacji 
projektów obejmujących pełny cykl wytwarzania oprogramowania. 
Do tej grupy zaliczyć można stworzoną przez firmę IBM metodyka 
PMM (ang. Project Management Methodology), czy metodykę 
PRINCE2 (ang. Projects In Controlled Environments) wygenerowana 
na potrzeby Central Computer and Telecommunication Agency oraz 
metodykę RUP (ang. Rational Unified Process) opracowaną przez 
firmę Rational Software, 

 metodyki specjalne, które stosowane do wyodrębnionych projektów, 
jak MSF (ang. Microsoft Solution Framework) firmy Microsoft do 
wytwarzania oprogramowania oraz ASAP (ang. Accelerated SAP) 

                                                 
7  M. Miłosz, M. Borys, M. Plechawska-Wójcik, Współczesne technologie informatyczne. 
Metodyki zwinne wytwarzania oprogramowania, Politechnika Lubelska, Lublin 2011. 

 

firmy SAP dla projektów wdrożenia systemów klasy ERP 
(ang. Enterprise Resource Planning).  

 Metodyki zarządzania projektami podzielić można również na cięż-
kie i lekkie (zwinne)8. Metodyki ciężkie nazywane klasycznymi, charakte-
ryzują się dużym sformalizowaniem i standaryzacją prac projektowych. 
Oznacza to, że czynnikiem powodzenia projektu jest budowa harmono-
gramu oraz dokładne planowanie i ścisła kontrola wszystkich elementów 
projektu, na które składa się planowanie zespołu, budżetu, definiowanie 
zadań, planowanie przepływu informacji. Zasadą zawartą w metodach 
ciężkich jest również wspomniany wysoki poziom standaryzacji działań, 
który realizowany jest poprzez jasno zdefiniowane zadania i zakresy od-
powiedzialności członków zespołu projektowego. Ze względu na dużą wa-
gę planowania metodyki klasyczne odnoszą się głównie do projektów 
o małym stopniu niepewności i praktycznie nie zakładają zmiany wyma-
gań.  

 Najbardziej popularną metodyką ciężką jest PRINCE2 (ang. Project 
in Controlled Environment), której podstawową zasadą jest realizowanie 
projektu przez uzasadnienie biznesowe, czyli określenie celu, który dostar-
cza informacji do podjęcia decyzji o rozpoczęciu prac projektowych. Istot-
ną zasadą omawianej metodyki jest również szczegółowe zaplanowanie 
projektu, przez co rozumieć należy jasno zdefiniowaną organizację projek-
tu, zarówno w zakresie procesów, jak i ról członków zespołu projektowego, 
klienta, czy ekspertów zewnętrznych. Duży nacisk na standaryzację jest 
elementem odróżniającym metodykę PRINCE2 od innych metodyk zarzą-
dzania projektami. Omawiana metodyka skupia się na opisie struktury ze-
społu projektowego, jak również opisie działań składających się na projekt, 
które dzielone są na etapy. Oprócz zasobów projektowych i podziału prac, 
metodyka PRINCE2 charakteryzuje się wskazywaniem dużej roli klienta, 
który umieszczany jest na szczycie hierarchii realizującej zadania projek-
towe i odpowiedzialny jest za podejmowanie wszystkich kluczowych dla 
projektu decyzji. Próbując ocenić metodykę PRINCE2 jako zaletę wskazać 
można standaryzację, ale tylko w odniesieniu do planowania krótkookre-
sowego, gdyż trudno jest zaplanować na długi okres czasu projekt charak-
teryzujący się dużą zmiennością. Z drugiej strony istotne jest, aby klient 
uczestniczył w pracach projektowych, lecz w omawianej metodyce niejako 
                                                 
8 J.M. Chmielewski, K. Waćkowski, Wspomaganie zarządzania projektami informatycznymi. 
Poradnik dla menedżerów, Helion, Gliwice 2007. 
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degraduje się kierownika projektu, na rzecz klienta. Pomimo, iż kierownik 
ma możliwość planowania i realizowania prac, jego znaczenie dla projektu 
jest umniejszane. Metodykę PRINCE2 stosować można w projektach, 
w których organizacji zależy na zdefiniowanym procesie zarządzania 
strukturą i pracami projektowymi, bez konieczności dopracowywania 
rozwiązania. Ma na to wpływ omówiony wysoki poziom standaryzacji za-
równo planu, zadań, jak i produktów projektu. 

 Metodyki lekkie w przeciwieństwie do metodyk ciężkich, nie kon-
centrują się na planowaniu, a przede wszystkim na pracy zespołowej. Pro-
ces planowania odnosi się do krótkiego czasu, przez który rozumieć można 
terminy przede wszystkim najbliższych etapów. Zgodnie z zasadami meto-
dyk lekkich, zespoły projektowe dzielone są na tzw. podzespoły i każdemu 
z nich przydzielony jest wynik do osiągnięcia. Dużą wagę przykłada się do 
właściwego określenia zadań i podziału ról pomiędzy członków zespołu. 
Ponieważ w omawianych metodykach planowanie nie jest kluczowym 
elementem, zaletą metodyk lekkich jest ich zdolności do adaptacji i wpro-
wadzanie zmian w dowolnym momencie projektu, a co się z tym wiąże du-
ża odporność na ryzyko.  

 Popularną metodyką lekką jest Extreme Progamming, której pod-
stawową zasadą jest koncentracja na programiście, czyli duża rola tego 
członka zespołu projektowego. Metodyka ta zakłada dużą prostotę działań, 
poprzez projektowanie zgodnie z wymogami w danym momencie, korzy-
stania z najprostszych sprawdzonych konstrukcji oraz nieustannego 
upraszczania projektu. Omawiana metodyka zawiera reguły realizacji czte-
rech etapów projektu informatycznego tj. planowania, projektowania, im-
plementacji i testowania, a jej zaletą jest duże uproszczenie zakresu zadań 
projektowych, jak również bezpośrednia komunikacja zespołu projekto-
wego i współodpowiedzialność za wykonane działania. Mechanizmy ko-
munikacji proponowane w omawianej metodyce zapewniają szybkie rea-
gowanie i poprawianie ewentualnych błędów. Należy tu podkreślić, iż me-
todyka zakłada duży udział klienta w procesie wytwórczym, ale nie jest 
nadrzędnym członkiem zespołu projektowego. Z uwagi na duże uprosz-
czenia i koncentrację głównie na programiście, Extreme Programming 
znajduje zastosowanie głownie w małych i średnich projektach, a dużą za-
leta tego podejścia, jest możliwość wprowadzania zmian i szybkiej reakcji 
praktycznie w całym cyklu trwania projektu. Z uwagi na nacisk na komuni-
kację w projekcie, jako zaletę omawianej metodyki wskazać można rów-
nież pełną zgodność z wymaganiami klienta oraz wysoką jakość działania 

 

produktu końcowego. Z kolei wadą omawianej metodyki jest duża koncen-
tracja na tzw. refraktoryzacji, która umożliwia przyrostowe poprawianie 
kodu źródłowego, ale trudne jest jej zastosowanie w dużych projektach. 
Poza tym nacisk na komunikację i współdzielenie kodu stanowią proble-
mem podczas wprowadzania nowych programistów do zespołu. 

 W odniesieniu do zarządzania projektami na szczególną uwagę za-
sługuje zaproponowany przez Project Management Institute standard 
PMBOK (Project Management Body of Knowledge), który uznany został 
jako kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami9. Standard PMI po-
wstał na skutek realizacji projektów o różnej wielkości, złożoności, nie tyl-
ko informatycznych i stanowi usystematyzowanie wiedzy i zbiór doświad-
czeń, które są źródłem do wdrażania tzw. dobrych metod zarządzania pro-
jektami. Zgodnie z zasadami zawartymi w dokumencie PMBOK, zarządza-
nie projektem realizowane jest procesowo, a procesy umożliwiające zarzą-
dzanie projektem ujęte zostały w pięć grup tj. inicjację, planowanie, wyko-
nanie, nadzór oraz zamknięcie projektu, pomiędzy którymi zachodzą inte-
rakcje. Dodatkowo według PMI w ramach każdej z grup zachodzą również 
procesy, które są opisywane przez trzy parametry tj. dane wejściowe, które 
stanowi plan projektu, narzędzia i techniki, służące do przetwarzania da-
nych wejściowych oraz dane wyjściowe, do których zalicza się dokumenta-
cje oraz produkt końcowy. 

 Według standardu PMI kluczowym elementem cyklu z ycia 
projektu jest proces zarządzania wszystkimi fazami, kto rego celem jest 
kierowanie pracami projektowymi od momentu zaistnienia 
zapotrzebowania na efekt projektu, az  po jego wykonanie. 
W odniesieniu do zarządzania projektem Project Management Institute 
wskazuje dziewięc  obszaro w aktywnos ci, kto rymi nalez y zarządzac   
tj. integracja, zakres, czas, koszt, jakos c , ludzie, komunikacja, ryzyko 
oraz dostawy. Zarządzanie integracją związane jest z planowaniem prac 
projektowych, nadzorowaniem ich oraz z koordynowaniem 
wprowadzania zmian. Obszar ten obejmuje procesy konieczne do 
zapewnienia odpowiedniej koordynacji ro z nych elemento w projektu,  
a gło wne składowe procesu zarządzania integracją to między innymi 
plan projektu, wykonanie planu oraz planowanie ogo lnej kontroli zmian. 
Zarządzanie zakresem obejmuje prace słuz ące okres leniu  produktu 
finalnego, przy uwzględnieniu proceso w inicjacji, planowania oraz 
                                                 
9 W. R. Ducan, A Guide To The Project Management Body of Knowledge, PMI Standards 
Committee, Project Management Institute, PA 19082, USA. 
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weryfikacji zakresu, jak i zmian, kto rym moz e on podlegac . Obszar ten 
obejmuje procesy wymagane do zapewnienia wykonania wszystkich 
prac niezbędnych do zakon czenia prac projektowych z sukcesem, 
a gło wne elementy tego procesu to planowanie zakresu, jego definicja, 
metody weryfikacji oraz kontrola jego zmian. Zarządzanie czasem słuz y 
zapewnieniu terminowego zakon czenia prac projektowych. Obszar ten 
obejmuje zadania związane z definiowaniem działan , szeregowaniem 
ich, szacowanie czasu ich trwania.  

Bardzo istotnym, w odniesieniu do zarządzania czasem, jest 
opracowanie harmonogramu oraz kontrola jego realizacji. Zarządzanie 
kosztami obejmuje działania słuz ące zakon czeniu prac projektowych 
w ramach załoz onego budz etu. Ten obszar aktywnos ci projektu 
koncentruje się przede wszystkim na planowaniu zasobo w, analizie 
koszto w oraz budz etowaniu. Zarządzanie jakos cią to proces, kto ry ma 
na celu zapewnienie spełnienia gło wnych załoz en , dla kto rych projekt 
został ustanowiony. Zapewnieniu odpowiedniej jakos ci, czyli spełnieniu 
wymagan  uz ytkownika, słuz yc  ma włas ciwe zaplanowanie oraz 
kontrolowanie plano w jakos ci. Zarządzanie ludz mi koncentruje się na 
jak najefektywniejszym wykorzystaniem potencjału zespołu 
realizującego projekt. Zarządzanie tym obszarem obejmuje działania 
związane z tworzeniem zespołu, pozyskiwaniem pracowniko w, 
rozwojem oraz działaniami koordynującymi organizowanie projektu. 
Zarządzanie komunikacją to proces polegający na doborze 
odpowiednich metod wymaganych do zapewnienia terminowego 
tworzenia, zbierania, rozpowszechniania oraz przechowywania 
informacji o projekcie. Zarządzanie ryzykiem to proces identyfikacji, 
analizy, oceny i monitorowania czynniko w zagraz ających realizacji prac 
projektowych. Proces ten realizowany jest poprzez okres lenia 
czynniko w ryzyka, kwantyfikację ich wpływu na projekt, opracowaniu 
planu reagowania oraz monitorowania elemento w zagraz ających 
zakon czeniu prac z sukcesem. Zarządzanie dostawami umoz liwic  ma 
zapewnienie prawidłowego, ciągłego łan cucha nabywania towaro w 
i usług z otoczenia organizacji realizującej projekt. Na proces ten składa 
się składa się planowanie zaopatrzenia, planowania dostaw, wybo r 
dostawco w oraz skuteczne administrowanie umową i zamknięcie 
kontraktu10. 
                                                 
10 Z. Szyjewski, Metodyki zarządzania projektami informatycznymi, Placet, Warszawa 
2004. 

 

Podsumowanie 
 

Realizacja celów projektu ma za zadanie usprawnić, unowocześnić, rozwi-
nąć realizującą go strukturę. K. Frączkowski pisze, że w odniesieniu do pro-
jektów informatycznych, zbyt mało uwagi poświęca się mierzalnym efek-
tom, które powinien wnosić projekt. Często organizacje stawiają za cel na 
przykład budowę systemu, wdrażania oprogramowania, czy instalację sie-
ci, co powinno być zakresem projektu, a główne cele realizacji przedsię-
wzięcia, czyli uzyskanie nowej jakości, redukcję procesów hamujących 
rozwój lub braku konkurencyjności są pomijane11. Zatem projekty infor-
matyczne mają za zadanie poprzez wdrożenie zakresu, jaki stanowić może 
zmiana technologiczna, osiągnięcie określonego celu, czyli usprawnienie 
dotychczasowych działań organizacji, co w konsekwencji powinno przy-
czynić się na przykład do redukcji kosztów produkcji, czy zwiększenia 
konkurencyjności. Niezależnie w jakim obszarze realizowane jest przed-
sięwzięcie, powinno mieć duży wpływ na ewolucję organizacji, na wpro-
wadzenie istotnych zmian i wymaga wspomagania metodykami zarządza-
nia projektami informatycznymi.  
 W rozdziale skupiono uwagę głównie na scharakteryzowaniu meto-
dyk ciężkich oraz lekkich, które stanowią najszerszą grupę metodyk zarzą-
dzania projektami informatycznymi. Metodyki ciężkie, któ-
re charakteryzują się koniecznością ścisłego dokumentowania prac projek-
towych oraz sformalizowanymi procesami, znajdują swoje zastosowanie 
głównie w dużych projektach. Metodyki ciężkie koncentrują się na plano-
waniu oraz kontroli projektu i dobrze stosować je w projektach, które mają 
jasno zdefiniowany cel, zakres, oraz gdy istotne znaczenie ma jakość pro-
duktów. Metodyki lekkie są w mniejszym stopniu sformalizowane, charak-
teryzują się mniej formalną dokumentacją i znajdują zastosowanie 
w mniejszych projektach, w których nie jest wymagana obszerna doku-
mentacja oraz nie występują utrudnienia komunikacyjne wynikające choć-
by z rozproszenia zespołów projektowych. Metodyki lekkie skupiają się na 
doskonaleniu metod pracy zespołów, zwiększeniu efektywności prac, przy 
zachowaniu wysokiej jakości produktu finalnego. Porównując obie grupy 
można zauważyć, iż metodyki ciężkie skupiają się na planowaniu i szaco-
waniu projektu, przy dużym nacisku na wymagania klienta, który jasno 
definiuje zakres, koszt i czas realizacji projektu. Metodyki lekkie z kolei 
                                                 
11  K. Frączkowski, Zarządzanie projektem informatycznym, Oficyna Wydawnicza Poli-
techniki Wrocławskiej, Wrocław 2003. 
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koncentrują się na szczegółowym opisie procesów w projekcie, przy ogra-
niczeniu dokumentacji projektowej. Obie grupy obejmują kolejne fazy cy-
klu życia projektu i wspomagają realizację poszczególnych działań. 
 Nie ma jednej, uniwersalnej metodyki zarządzania projektem in-
formatycznym. Metodyki stanowiąc zbiór wzorców, dobrych praktyk, po-
magają unikać błędów i stanowią narzędzia wspomagające realizację prac 
projektowych. Coraz szersze stosowanie metodyk, dzięki jednorodnym 
procedurom, usprawnia działanie zespołów projektowych, co 
w konsekwencji przejawia się osiąganiem celów projektów informatycz-
nych. Istotne jest, aby dobrać metodykę adekwatną do zadania projekto-
wego. Dobór metodyki nie jest zadaniem łatwym i zależy od takich czynni-
ków jak wielkość projektu, zakres prac, wymagania jakościowe, czy do-
świadczenie zespołu projektowego. Niemniej metodyki zarządzania pro-
jektami wspomagają realizację prac projektowych i osiąganie wymagań 
klienta, co ukazuje wagę rozwoju tegoż obszaru zarządzania projektami. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, iż projekty to przedsięwzięcia 
wieloaspektowe, często obejmujące wytwarzanie coraz bardziej złożonych 
systemów informatycznych i zastosowanie odpowiedniej metodyki jest 
istotnym elementem wspomagającym zakończenie prac z sukcesem. 
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INFORMATYZACJA W PROCESIE  
DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ 

 
dr Michał Ulasiewicz 

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi 
 
 
Wprowadzenie 
 
Informacją publiczną, w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 
2001 roku o dostępie do informacji publicznej1 (dalej nazywanej ustawą 
wrześniową bądź określaną skrótem u.d.i.p.), jest każda informacja 
o sprawach publicznych. W ramach tej grupy znajdują się m.in. informacje: 
o polityce wewnętrznej i zagranicznej, o danych publicznych2, o majątku 
publicznym, o władzach publicznych oraz innych podmiotach wykonujących 
zadania publiczne, a także o zasadach funkcjonowania tych władz i podmio-
tów.  

Informacja publiczna podlega udostępnieniu. Do grona podmiotów 
zobowiązanych do udostępnienia informacji publicznych należą wspomniane 
władze publiczne i inne podmioty wykonujące zadania publiczne, a ponad-
to także partie polityczne oraz organizacje związkowe i pracodawców, re-
prezentatywne w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu 
Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego3. 

Ustawa wrześniowa przewiduje pięć ścieżek (trybów) dostępu do 
informacji publicznej: ogłaszanie informacji publicznych, w tym dokumen-
tów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej; umieszczanie infor-
macji publicznych w centralnym repozytorium informacji publicznych (da-
lej nazywanym repozytorium bądź określanym skrótem CRIP); udostęp-
nienie na wniosek (ustny bądź pisemny); wstęp na posiedzenia określo-
nych organów i udostępnienie materiałów, w tym audiowizualnych i telein-
formatycznych, dokumentujących te posiedzenia oraz udostępnienie in-
formacji w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie do-
                                                 
1 Tekst jednolity z 2014 roku, Dz. U. poz. 782, ze zm. 
2 W tej grupie mieści się w np.: treść aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć; 
dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie 
podmiotów ją przeprowadzających; a także treść orzeczeń sądów powszechnych, Sądu 
Najwyższego, sądów administracyjnych, sądów wojskowych, Trybunału Konstytucyjnego 
i Trybunału Stanu. 
3 Dz. U. z 2015 r., poz. 1240. 

 

stępnych oraz za pomocą urządzenia umożliwiającego zapoznanie się 
z informacją. Z punktu widzenia tematu tej pracy podstawowe znaczenie 
wydają się mieć zwłaszcza dwa pierwsze oraz ostatni z ww. trybów udo-
stępnienia. Biuletyn Informacji Publicznej oraz repozytorium są narzę-
dziami o charakterze informatycznym, funkcjonującymi w sieci teleinfor-
matycznej, a informacje w nich zamieszczone dostępne są w postaci elek-
tronicznej za pośrednictwem Internetu. Trzeci z charakteryzowanych try-
bów, a więc udostępnienie informacji w drodze wyłożenia lub wywieszenia 
w miejscach ogólnie dostępnych oraz za pomocą urządzenia umożliwiają-
cego zapoznanie się z informacją, nie musi wiązać się z wykorzystaniem 
narzędzi informatycznych. Zastosowanie tego trybu, jak również określe-
nie sposobu jego realizacji, pozostawione zostało ocenie podmiotu zobo-
wiązanego do udostępnienia. O ile w pierwszych latach funkcjonowania 
ustawy wrześniowej, podmioty udostępniające, korzystające z tej ścieżki 
dostępu rzadko wykorzystywały narzędzia informatyczne, o tyle obecnie 
obserwuje się wzmożone zainteresowanie tego rodzaju narzędziami. Dla-
tego też, w mojej ocenie, można dokonać charakterystyki tego trybu w kon-
tekście zagadnienia informatyzacji w procesie dostępu do informacji pu-
blicznej.  

Z uwagi na to, że zagadnieniami związanymi z Biuletynem Informa-
cji Publicznej (także w kontekście informatyzacji) zajęto się szerzej we 
wcześniejszym opracowaniu4, w tym rozdziale zdecydowano się skupić na 
dwóch pozostałych kwestiach: udostępnieniu informacji publicznej w re-
pozytorium oraz udostępnieniu w drodze wyłożenia lub wywieszenia 
w miejscach ogólnie dostępnych oraz za pomocą urządzenia umożliwiają-
cego zapoznanie się z informacją. 
 
 
Centralne repozytorium informacji publicznej 
 
Udostępnienie informacji za pośrednictwem centralnego repozytorium 
informacji publicznej stanowi „najmłodszą” ścieżkę dostępu do informacji 
publicznej. Tryb ten został wprowadzony do ustawy wrześniowej nowelą 
z dnia 16 września 2011 roku5. Przepisy o repozytorium formalnie weszły 
                                                 
4 Zob. E. Jasiuk, G. P. Maj (red.), Współczesne uwarunkowania europeizacji i informatyzacji 
administracji, Wydawnictwo WSH, Radom 2012, ss. 347-364. 
5 W odniesieniu do ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do 
informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 204, poz. 1195, ze zm.). 
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w życie 29 września 2012 roku niemniej jednak, z uwagi na brak rozporzą-
dzeń wykonawczych przewidzianych w nowelizacji, na utworzenie repozy-
torium przyszło czekać jeszcze prawie dwa lata. W listopadzie 2013 roku 
przepisy ustawy wrześniowej odnoszące się do CRIP zostały ponownie 
zmienione6 i dopiero w marcu następnego roku Rada Ministrów wydała 
stosowne rozporządzenie7. Rozporządzenie to wraz z rozporządzeniem 
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 marca 2014 roku8 umożliwiło 
uruchomienie udostępniania informacji za pośrednictwem repozytorium.  

W założeniach, repozytorium miało być powszechnie dostępnym 
w sieci teleinformatycznej „miejscem”, udostępniającym informacje zali-
czone do tzw. ,,zasobu informacyjnego”. Zasób ten obejmuje informacje 
publiczne o szczególnym znaczeniu dla rozwoju innowacyjności w pań-
stwie i rozwoju społeczeństwa informacyjnego, które ze względu na spo-
sób przechowywania i udostępniania pozwalają na ich ponowne wykorzy-
stywanie, w sposób użyteczny i efektywny. Ideę repozytorium powiązano 
ściśle z instytucją ponownego wykorzystania informacji publicznej (insty-
tucję tą uczyniono przedmiotem regulacji dyrektywy 2003/98/WE Parla-
mentu Europejskiego i Rady z 17 listopada 2003 roku o ponownym wyko-
rzystaniu informacji sektora publicznego9). Podstawowym celem przywo-
ływanej na wstępie nowelizacji było przeniesienie do polskiego porządku 
prawnego wytycznych przyjętych w dyrektywie. Ustawodawca uznał, że 
jednymz trybów ponownego wykorzystania informacji publicznej jest po-
nowne wykorzystanie informacji udostępnionej w CRIP. Niezależnie od 
powyższego, ustawodawca przyznał umieszczaniu informacji publicznych 
w repozytorium status jednej ze ścieżek dostępu do informacji publicznej 
(art. 7 ust. 1 pkt 4 u.d.i.p.) i nadał mu pozycję zrównaną z pozycją ogłasza-
nia informacji w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 10 ust. 1 u.d.i.p.)10.  

                                                 
6 Ustawą o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 8 listopada 2013 r. 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1474). 
7 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie Centralnego Repozy-
torium Informacji Publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 361). 
8 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie 
zasobu informacyjnego przeznaczonego do udostępniania w Centralnym Repozytorium 
Informacji Publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 491). 
9 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 345, 31/12/2003, P.0090-0096. O pojęciu po-
nownego wykorzystania informacji szerzej pisze A. Piskorz-Ryń, Pojęcie ponownego wyko-
rzystywania informacji sektora publicznego w świetle dyrektywy 2003/98/WE, ,,Samorząd 
Terytorialny” 2015, nr 4, ss. 34-42. 
10 Szerzej autor pisze na ten temat w przedostatnim rozdziale. 

 

Repozytorium prowadzi minister właściwy do spraw informatyza-
cji, przy czym może on zlecić wyspecjalizowanym podmiotom czynności 
związane z jego prowadzeniem, pod warunkiem, że: po pierwsze podmiot 
taki zapewni rozliczalność i niezawodność prowadzenia CRIP oraz inte-
gralność, rozliczalność, dostępność, autentyczność i niezaprzeczalność za-
sobów informacyjnych w nim udostępnianych; a po drugie zapewni możli-
wość przeprowadzenia przez ministra kontroli spełnienia ww. warunków. 

Krąg podmiotów zobowiązanych do przekazywania zasobu infor-
macyjnego do CRIP nie pokrywa się z zakresem podmiotowym udostępnia-
jących określonym w art. 4 u.d.i.p. Zgodnie z art. 9a ust. 2 u.d.i.p. do przeka-
zania posiadanego zasobu informacyjnego do repozytorium obowiązane 
są: organy administracji rządowej, fundusze celowe, ZUS, KRUS, NFZ, pań-
stwowe instytuty badawcze oraz państwowe osoby prawne utworzone na 
podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, 
z wyjątkiem uczelni, Polskiej Akademii Nauk oraz jednostek naukowych 
w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o zasadach finansowa-
nia nauki11. Co godne podkreślenia ww. podmioty zobowiązano nie tylko 
do przekazywania zasobu informacyjnego oraz metadanych12 opisujących 
jego strukturę do CRIP, ale także do jego systematycznego weryfikowania 
i aktualizowania. Inaczej niż w przypadku rozwiązań przyjętych w odnie-
sieniu do Biuletynu Informacji Publicznej, podmioty zobowiązane do prze-
kazania posiadanego zasobu informacyjnego do repozytorium nie są 
uprawnione do współtworzenia repozytorium13. Zadanie to ustawodawca 
                                                 
11 Dz. U. nr 96, poz. 615, ze zm. 
12 Metadane (z ang. metadata) są to informacje, które opisują strukturę zasobu, zawierają 
dane o formie i treści dokumentów elektronicznych. Metadane umożliwiają użytkowni-
kom wyszukanie potrzebnej informacji w cyberprzestrzeni wraz z odpowiedzią na pyta-
nie, w jakiej relacji pozostaje ona do innych informacji (tak M. Nahotko, Metadane, „Elek-
troniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy” 2000, nr 6(14), 
http://www.oss.wroc.pl/biuletyn/ebib14/feliet14.html (online: 4.02.2016 r.). 
13 Podmioty zobowiązane do przekazania zbiorów danych nie są uprawnione do tworze-
nia stron repozytorium niemniej jednak zgodnie z art. 9a ust. 2a ustawy wrześniowej 
spełnienie obowiązku może nastąpić także poprzez przekazanie samych metadanych opi-
sujących strukturę zasobu w przypadku, gdy zasób informacyjny jest przez podmiot udo-
stępniany w repozytorium powszechnie dostępnym w sieci teleinformatycznej innym niż 
centralne repozytorium. W praktyce oznacza to, że część zasobów, do których przekazania 
zostały zobowiązane określone podmioty, ulokowana jest w innych repozytoriach, a CRIP 
dostarcza jedynie informacji dotyczącej miejsca przechowywania tych zasobów. Odmien-
ne rozwiązania przyjęto natomiast w odniesieniu do Biuletynu Informacji Publicznej. Biu-
letyn składa się z tzw. strony głównej tworzonej i zarządzanej przez ministra właściwego 
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powierzył wyłącznie ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji. Do-
datkowo, „wyposażono” ministra w pewne narzędzia, które pozwalają na 
przypisanie mu statusu organu sprawującego zwierzchni nadzór nad pod-
miotami zobowiązanymi do przekazania zbioru (czego zabrakło w przy-
padku Biuletynu14). Po pierwsze minister został wyznaczony do określenia 
w drodze rozporządzenia odrębnie dla poszczególnych podmiotów zobo-
wiązanych: zasobu informacyjnego przeznaczonego do umieszczenia 
w repozytorium; sposobu realizacji obowiązku przekazania zasobu i meta-
danych; wymagań technicznych opracowania zasobu informacyjnego i do-
datkowego zestawu elementów metadanych oraz harmonogramu przeka-
zywania zasobu informacyjnego i metadanych do repozytorium, a także ich 
aktualizowania. Po drugie, minister właściwy do spraw informatyzacji we-
ryfikuje przekazywany zasób informacyjny oraz metadane pod względem 
spełnienia wymogów, a w przypadku ich niespełnienia wzywa podmiot, 
który przekazał zasób informacyjny lub metadane do niezwłocznego ich 
dostosowania do tych wymogów. 

Określenie sposobu weryfikacji zasobu informacyjnego oraz meta-
danych, ich przetwarzania i udostępniania oraz standardów technicznych 
prowadzenia repozytorium i ustalenie minimalnego zestawu elementów 
metadanych ustawodawca pozostawił Radzie Ministrów. Kwestie te zostały 
uregulowane w przywoływanym już rozporządzeniu z dnia 12 marca 2014 
roku w sprawie Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej. Rozpo-
rządzenie to precyzuje, że dostęp do zasobów informacyjnych oraz meta-
danych, w tym komunikowanie się z centralnym repozytorium, jest możli-
wy przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny, 
czyli zbiór technicznych funkcji umożliwiających komunikowanie się z cen-
tralnym repozytorium oraz korzystanie z jego funkcjonalności15. Portal 
                                                                                                                                  
do spraw informatyzacji oraz z tzw. stron podmiotowych, tworzonych przez poszczególne 
podmioty zobowiązane do publikacji. 
14 W literaturze przedmiotu podkreśla się, że rola ministra właściwego do spraw informa-
tyzacji w odniesieniu do Biuletynu Informacji Publicznej ma charakter organizacyjny. 
Minister nie ma żadnych uprawnień nadzorczych czy kontrolnych wobec podmiotów zo-
bowiązanych do tworzenia stron podmiotowych biuletynu, nie tylko w zakresie treści, ale 
także i formy tych stron (tak m.in. S. Peszkowski, Niezindywidualizowane tryby udostęp-
niania informacji publicznej, „Samorząd Terytorialny” 2007, nr 4, s. 38 oraz M. Bernaczyk, 
Obowiązek bezwnioskowego udostępnienia informacji publicznej, Wolters Kluwer, Warsza-
wa 2008, s. 242). 
15 Interfejs zapewnia w szczególności: uwierzytelnianie zewnętrznego oprogramowania 
komunikującego się oraz wymieniającego dane z centralnym repozytorium; przeszukiwa-
nie zasobów informacyjnych według kryteriów podmiotowego, przedmiotowego lub ele-

 

centralnego repozytorium jest to publicznie dostępna strona internetowa 
centralnego repozytorium16, która zapewnia w szczególności:  

 przeszukiwanie zasobów informacyjnych według kryteriów przed-
miotowego, podmiotowego lub elementów metadanych17;  

 pobieranie zasobów informacyjnych, jednostek informacji publicz-
nych (czyli najmniejszych wyodrębnionych elementów zasobu in-
formacyjnego spójnych pod względem technicznym lub semantycz-
nym) oraz metadanych;  

 dostęp do informacji o dostawcach18, obejmującej pełną nazwę 
urzędu obsługującego dostawcę, dane adresowe, numer REGON, 
numer telefonu, adres poczty elektronicznej dostawcy oraz adres 
elektronicznej skrzynki podawczej, a także dostęp do informacji 
o wymaganiach w stosunku do metadanych stosowanych do opisu 
zasobów informacyjnych udostępnianych w CRIP;  

 możliwość założenia profilu dostawcy oraz konta użytkownika 
w repozytorium; 

 dodawanie, aktualizowanie i usuwanie zasobu informacyjnego oraz 
metadanych przez dostawcę 
Na minimalny zestaw elementów metadanych opisujących strukturę 

zasobu informacyjnego składają się metadane opisujące zasób informacyj-
ny oraz metadane opisujące jednostkę informacji publicznej. Do metada-
nych opisujących strukturę zasobu informacyjnego zaliczono: tytuł – na-
zwę zasobu informacyjnego, która umożliwia jego identyfikację; słowa klu-
czowe – zestaw słów lub wyrażeń zwięźle opisujących zasób informacyjny; 
opis – streszczenie lub krótkie określenie zawartości zasobu informacyjne-
go oraz częstotliwość aktualizacji – informację o częstotliwości aktualizacji 
zasobu informacyjnego lub metadanych. Dostawca wprowadza także adres 
URL strony internetowej lub jej podstrony, w ramach której udostępniono 
zasób informacyjny. W ramach drugiej grupy metadanych mieszczą się na-
                                                                                                                                  
mentów metadanych; pobieranie zasobów informacyjnych, jednostek informacji publicz-
nej oraz metadanych; dodawanie, aktualizowanie i usuwanie zasobu informacyjnego oraz 
metadanych przez dostawcę. 
16 Aktualnie jest to strona o adresie https://danepubliczne.gov.pl/. 
17 Dla użytkowników posiadających konto przewidziano także możliwość przeszukiwania 
zasobów według indywidualnych zestawień zasobów informacyjnych oraz według historii 
wyszukiwań. 
18 Chodzi tu o podmioty, których zasoby informacyjne zostały wskazane przez ministra 
właściwego do spraw informatyzacji w przepisach wydanych na podstawie art. 9a ust. 3 
ustawy o dostępie do informacji publicznej. 
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tomiast dwie grupy informacji: typ, czyli określenie podstawowego typu 
jednostki informacji publicznej (np. tekst, dźwięk, obraz, obraz ruchomy, 
kolekcja) i jego ewentualne dookreślenie (np. raport, tabela, sprawozdanie, 
prezentacja, faktura, ustawa, notatka, rozporządzenie, pismo) oraz warun-
ki ponownego wykorzystywania jednostki informacji publicznej (tekstowy 
opis warunków ponownego wykorzystania), jeżeli zostały określone przez 
dostawcę. Dostawca podaje także adres URL strony internetowej lub jego 
podstrony, w ramach której udostępniono jednostkę informacji publicznej, 
w szczególności adres określonego pliku. Przy czym adres URL jednostki 
informacji publicznej jest wprowadzany przez dostawcę w przypadku 
przekazania do CRIP metadanych albo dodawany automatycznie przez 
CRIP w przypadku przekazania zasobu informacyjnego oraz metadanych. 

Podobnie jak w przypadku Biuletynu Informacji Publicznej, prawo-
dawca zdecydował się na przyjęcie zasady dostępu do repozytorium przez 
całą dobę. Wyjątkiem od tej zasady są tzw. przerwy serwisowe wynikające 
z ewentualnych awarii lub potrzeby dokonywania zmian i ulepszeń. W tym 
jednak przypadku minister właściwy do spraw informatyzacji został zo-
bowiązany do poinformowania o przerwie na portalu CRIP, a w sytuacji 
braku takiej możliwości w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Ciekawym rozwiązaniem przyjętym w odniesieniu do CRIP – nie-
znanym na gruncie regulacji prawnej Biuletynu Informacji Publicznej – jest 
wprowadzenie mechanizmu automatycznej weryfikacji niektórych spośród 
przekazywanych danych. Automatyczna weryfikacja dotyczy kompletności 
metadanych oraz adresów URL; formatów danych, w jakich przekazywane 
są zasoby informacyjne w zakresie rozszerzenia nazwy pliku oraz kom-
pletności dodatkowego zestawu elementów metadanych. CRIP monitoruje 
ponadto dostępność jednostki informacji publicznej pod wskazanym adre-
sem URL. 

 
 

Wybrane sposoby udostępniania informacji publicznej  
  
Jednym z trybów udostępnienia informacji publicznej jest jej wyłożenie lub 
wywieszenie w miejscu ogólnie dostępnym lub za pomocą specjalnego 
urządzenia umożliwiającego zapoznanie się z informacją. Jak już wspo-
mniałem, ten tryb udostępnienia informacji nie musi wiązać się z wykorzy-
staniem narzędzi informatycznych, niemniej jednak ich zastosowanie jest 
dopuszczalne, ponieważ ustawodawca przyznając podmiotowi udostępnia-

 

jącemu prawo do zastosowania tego trybu, przyznał mu także możliwość 
wyboru sposobu jego realizacji. Nie ulega wątpliwości, że przy spełnieniu 
określonych kryteriów, podmiot udostępniający, który skorzysta 
z możliwości udostępnienia informacji w ww. trybie, będzie mógł zastoso-
wać także narzędzia o charakterze informatycznym i to zarówno 
w przypadku skorzystania z pierwszej możliwości, a więc wyłożenia lub 
wywieszenia informacji w miejscu ogólnie dostępnym, jak również – co 
bardziej oczywiste – w przypadku posłużenia się specjalnym urządzeniem 
umożliwiającym zapoznanie się z informacją.  

Wyłożenie lub wywieszenie informacji w miejscu ogólnie dostęp-
nym, w praktyce było realizowane najczęściej poprzez czynności polegają-
ce na umieszczeniu danego dokumentu na tablicy ogłoszeń (ewentualnie 
na ścianie pomieszczenia albo budynku urzędu) bądź wyłożenia go w dużej 
liczbie egzemplarzy w jednym z ogólnie dostępnych pomieszczeń urzędu 
na kontuarach, stołach czy w specjalnych stojakach przeznaczonych do 
przechowywania materiałów informacyjnych. Taki sposób realizacji obo-
wiązku udostępnienia niewątpliwie spełnia wymogi ustawowe, w tym 
wymóg zapewnienia miejsca ogólnie dostępnego, czyli takiego, w którym 
każdy zainteresowany będzie miał możliwość bez przeszkód zapoznać się 
z informacją19. Od pewnego czasu obserwuje się jednak zmianę 
w tej powszechnej do niedawna praktyce. Zmiana ta wiąże się ze wzrostem 
aktywności pomiotów publicznych w sieci Internet. Jednym z wczesnych 
efektów procesu informatyzacji administracji publicznej było zakładanie 
witryn internetowych poszczególnych urzędów. Na witrynach tych począt-
kowo zamieszczano tylko podstawowe informacje dotyczące danego urzę-
du (np. dane adresowe, godziny pracy, czy strukturę urzędu), z czasem 
jednak informacje publikowane na stornach urzędów stały się coraz bar-
dziej zróżnicowane i rozbudowane. Wiele spośród nich stanowi informację 
publiczną. Wobec powyższego pojawia się pytanie, czy udostępnianie in-
formacji w tej formie stanowi nowy (pozaustawowy) tryb dostępu czy je-
den z trybów dopuszczonych przez prawo? W mojej ocenie udostępnienie 
informacji publicznej na stronie internetowej urzędu należy uznać za jeden 
z możliwych sposobów realizacji trybu polegającego na wyłożeniu lub wy-
                                                 
19 Podobnie miejsce ogólnie dostępne definiuje także S. Szuster, uznając za takie „miejsce, 
którego usytuowanie gwarantuje dostęp do zgromadzonych w nim informacji publicznych 
wszystkim zainteresowanym podmiotom” - S. Szuster i M.Kłaczyński, Komentarz do usta-
wy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198), LEX 
2003, nr 76484, art. 11. 
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wieszeniu informacji w miejscu ogólnie dostępnym. W warunkach upo-
wszechnienia Internetu jako najważniejszej płaszczyzny służącej wymianie 
informacji oraz stale rosnącej liczby gospodarstw domowych i instytucji 
wyposażonych w komputery z dostępem do sieci, zasadnym jest aby trak-
tować strony internetowe podmiotów publicznych jako miejsca ogólnie 
dostępne20. Nie wydaje się także, aby termin „wywieszenie” należało zawę-
żać jedynie do czynności polegającej na umieszczeniu danego dokumentu 
na tablicy ogłoszeń, czy ścianie pomieszczenia albo budynku. Nic nie stoi 
na przeszkodzie, aby mógł być on odnoszony także do zamieszczania tego 
dokumentu w sieci, w formie elektronicznej. 

Wykorzystanie narzędzi o charakterze informatycznym jest znacz-
nie bardziej oczywiste w przypadku skorzystania ze specjalnych urządzeń 
umożliwiających zapoznanie się z informacją. Urządzenie takie (w literatu-
rze przedmiotu określane mianem ,,urzędomatu”, ,,kiosku informacyjnego” 
lub ,,infomatu”21) nie zostało zdefiniowane w przepisach ustawy 
o dostępie do informacji publicznej. Tym samym ustawodawca pozostawił 
podmiotom udostępniającym informację, obok prawa do instalowania ta-
kich urządzeń, także prawo dokonania wyboru ich rodzaju22. W rachubę 
będą mogły tu wchodzić wszystkie urządzenia techniczne lub elektronicz-
ne, które służą prezentowaniu wyselekcjonowanych danych. Przy czym 
urządzenia te mogą ukazywać dane zarówno w sposób ciągły jak i na żąda-
nie osoby zainteresowanej pozyskaniem takich danych23. Ogólność użytego 
przez ustawodawcę sformułowania sprzyja przyjmowaniu przez podmioty 
udostępniające różnych rozwiązań w tym zakresie. W praktyce prawdopo-
dobnie najczęściej spotykanym rodzajem urządzeń są ekrany elektroniczne 
umieszczane w salach recepcyjnych urzędów, prezentujące dane 
w sposób ciągły, w zamkniętym obiegu. Wątpliwości w literaturze przed-
miotu wywołuje natomiast kwestia czy urządzeniem umożliwiającym za-
poznanie z informacją może być komputer podłączony do sieci Internet. 
                                                 
20 Por. wyrok WSA w Poznaniu z dnia 11 maja 2011 r., II SAB/Po 39/10, Centralna Baza 
Orzeczeń Sądów Administracyjnych (CBOSA). 
21 Zob.: S. Czarnow, Prawo do informacji publicznej w Polsce – propozycje zmian, „Kontrola 
Państwowa” 2007, nr 3, s. 129; S. Peszkowski, op. cit., s. 41.  
22 Podobnie T. R. Aleksandrowicz, Komentarz do ustawy o dostępie do informacji publicznej, 
LexisNexis, Warszawa 2002, s. 155. 
23 Zbliżoną definicję infomatu przedstawia S. Peszkowski, który uznaje, że urządzeniami 
umożliwiającymi zapoznanie się z informacją są urządzenia będące terminalami pozwala-
jącymi na interaktywną prezentację określonych danych lub informacji, pracujące co do 
zasady w trybie off-line (zob. S. Peszkowski, op. cit., s. 41). 

 

Przykładowo, T. R Aleksandrowicz nie tylko dopuszcza taką możliwość, ale 
i przyjmuje, że takie rozwiązanie stanowi najprostszą metodę realizacji tej 
formy dostępu24. Odmiennego zdania jest S. Peszkowski, który zauważa, że 
urządzenie zapewniające dostęp do sieci Internet, a tym samym także do 
Biuletynu Informacji Publicznej [oraz repozytorium], będzie służyło za-
pewnieniu powszechnego dostępu do danych zawartych w Biuletynie, wy-
wołując te same skutki, co publikacja w ramach Biuletynu 
i z tego też względu nie będzie mogło stanowić odrębnej formy realizacji 
dostępu25. Wydaje się, że komputer podłączony do sieci Internet istotnie 
nie stanowi urządzenia, o którym mowa w komentowanym przepisie. Może 
być natomiast traktowany jako dodatkowe, nieobligatoryjne narzędzie słu-
żące technicznemu pozyskaniu informacji, uprzednio udostępnionej w jed-
nym z ustawowych trybów: publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, 
w repozytorium czy w drodze wywieszenia w miejscu ogólnie dostępnym 
(w tym przypadku na stronie internetowej podmiotu udostępniającego). 
Komputer umieszczony w siedzibie urzędu nie będzie stanowił więc od-
rębnej ścieżki dostępu do informacji publicznej, a jedynie instrument 
umożliwiający zapoznanie się z informacją publiczną udostępnioną w sieci 
Internet. 

Niezależnie od przyjętego sposobu udostępnienia informacji w ra-
mach charakteryzowanego trybu, informacja powinna być oznaczana da-
nymi określającymi podmiot udostępniający informację, danymi określają-
cymi tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za 
treść informacji, danymi określającymi tożsamość osoby, która udostępniła 
informację oraz datą udostępnienia. Niespełnienie powyższych wymogów 
skutkuje niemożnością uznania tego sposobu udostępnienia za tryb okre-
ślony w art. 11 pkt. 1 u.d.i.p.26. Wymóg opatrzenia informacji ww. danymi 
jest pochodną zasady, że informacja publiczna nie może być informacją 
anonimową. 

Na podmiotach udostępniających informację w trybie art. 11 ustawy 
wrześniowej ciąży ponadto obowiązek zapewnienia warunków do jej 
utrwalenia. Zgodnie bowiem z art. 12 ust. 2 u.d.i.p. podmiot udostępniający 
informację publiczną jest obowiązany zapewnić możliwości kopiowania 
informacji publicznej, względnie jej wydruk lub przesłania informacji pu-

                                                 
24 T. R. Aleksandrowicz, op. cit., s. 155. 
25 S. Peszkowski, op. cit., s. 41. 
26 Zob. wyrok WSA, z dnia 11 maja 2011 r., II SAB/Po 39/10, CBOSA. 
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blicznej, względnie przeniesienia jej na odpowiedni, powszechnie stoso-
wany nośnik informacji. 

Kończąc rozważania poświęcone udostępnieniu informacji w dro-
dze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych oraz za 
pomocą urządzenia umożliwiającego zapoznanie się z informacją należy 
zauważyć, że charakteryzowany tryb zajmuje wyraźnie pozycję „służebną” 
w stosunku do pozostałych ścieżek dostępu. Stanowi on dodatkową, uzu-
pełniającą ścieżkę dostępu do informacji, która to ścieżka nie może być 
stosowana zamiennie z pozostałymi drogami udostępnienia27. Zgodnie 
z art. 10 ust. 1 ustawy wrześniowej, informacja publiczna, która nie została 
udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub repozytorium, jest 
udostępniana na wniosek. Jedną z podstawowych konsekwencji takiego 
rozwiązania jest to, że nie można nie opublikować informacji 
w Biuletynie lub w CRIP bądź odmówić jej udostępnienia w trybie wnio-
skowym, z powołaniem się na to, że informacja ta została wyłożona lub 
wywieszona w miejscach ogólnie dostępnych, lub jest dostępna za pomocą 
określonego urządzenia.  

Co także godne podkreślenia, charakteryzowany tryb udostępnienia 
w odróżnieniu od udostępnienia informacji w repozytorium (a także w Biu-
letynie Informacji Publicznej), ma charakter fakultatywny. O jego zastoso-
waniu decyduje podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji. Pod-
miot uprawniony do otrzymania informacji nie może skutecznie żądać od 
podmiotu zobowiązanego udostępnienia informacji w tym trybie, może 
jedynie złożyć wniosek o udostępnienie informacji w trybie art. 10 u.d.i.p.  
 
 
 
  

                                                 
27 Podobnie m.in.: T. R. Aleksandrowicz, op. cit., s. 155; M. Jaśkowska, Dostęp do informacji 
publicznej w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Wydawnictwo Dom 
Organizatora, Toruń 2002, s. 56; S. Peszkowski, op. cit., s. 41 oraz  S. Szuster i M. Kłaczyń-
ski, op. cit., art. 11. Odmienny pogląd w tej kwestii wyraził P. Szustakiewicz (P. Szustakie-
wicz, Dostęp do informacji na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej, [w:]  
T. Gardocka, Obywatelskie prawo do informacji, Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 26).  

 

Podsumowanie 
 
Informatyzacja jest jednym z najważniejszych procesów wpływających na 
kształt współczesnego modelu administracji publicznej. Obszarem, w któ-
rym informatyzacja odgrywa znaczącą i co równie ważne wciąż zwiększa-
jącą się rolę, jest proces dostępu do informacji publicznej. Obecnie, zgodnie 
z intencją ustawodawcy, pierwszoplanowym źródłem pozyskiwania przez 
obywateli informacji o sprawach publicznych oraz płaszczyzną dla wymia-
ny danych między instytucjami centralnymi jest Biuletyn Informacji Pu-
blicznej. Wydaje się, że podobną rolę wkrótce pełnić może także centralne 
repozytorium informacji publicznej, choć w chwili obecnej jest jeszcze za 
wcześnie na dokonanie w pełni obiektywnej oceny repozytorium jako 
ścieżki dostępu do informacji publicznej. Niewątpliwie sam pomysł stwo-
rzenia kolejnego trybu dostępu do informacji godny jest aprobaty. Na 
uznanie zasługuje także to, że tryb ten – podobnie jak udostępnienie in-
formacji za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej – możliwie naj-
lepiej realizuje podstawowe założenia prawa dostępu do informacji – 
w szczególności zasadę powszechnego dostępu, zasadę bezpłatności i za-
sadę niezwłocznego uzyskania informacji o dowolnej porze i w dowolnym 
miejscu. Za słabość CRIP można by natomiast uznać ograniczony krąg 
podmiotów zobowiązanych do przekazywania informacji. Na krytykę nie 
zasługuje natomiast ograniczenie zakresu przedmiotowego informacji 
udostępnianych na stronach repozytorium. CRIP jest miejscem, w którym 
gromadzi się informacje publiczne wyselekcjonowane pod kątem ich zna-
czenia dla rozwoju innowacyjności w państwie i rozwoju społeczeństwa 
informacyjnego. Gdyby w repozytorium gromadzono wszystkie bądź pra-
wie wszystkie informacje publiczne, to CRIP byłoby w gruncie rzeczy bar-
dzo podobne do Biuletynu Informacji Publicznej.  

Drugim trybem dostępu do informacji charakteryzowanym w tym 
opracowaniu, w kontekście informatyzacji jest udostępnienie informacji 
poprzez wyłożenie lub wywieszenie w miejscu ogólnie dostępnym lub za 
pomocą specjalnego urządzenia umożliwiającego zapoznanie się z infor-
macją. Wykorzystanie tego trybu w początkowych latach stosowania prze-
pisów ustawy wrześniowej nie wiązało się najczęściej z wykorzystaniem 
narzędzi informatycznych. Wzrastająca ilość informacji oraz stale rosnące 
zainteresowanie informacjami sprzyja jednak sięganiu do rozwiązań, które 
umożliwiają wypełnienie obowiązków związanych z udostępnianiem in-
formacji przy możliwie najmniejszym zaangażowaniu podmiotów udo-
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stępniających. Niewątpliwie wielu rozwiązań o takim charakterze dostar-
cza informatyzacja, dlatego też w najbliższym czasie będziemy obserwo-
wać coraz częstsze sięganie do tego trybu dostępu, ale przy wykorzystaniu 
innych niż dotychczas narzędzi. Będą to narzędzia o charakterze informa-
tycznym, które z czasem trwale zastąpią tradycyjne rozwiązania stosowane 
w procesie dostępu do informacji publicznej. 
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Status informatyzacji polskiej administracji publicznej - 
wybrane problemy 
 
Informatyzacja administracji publicznej w Polsce poprzez cyfryzację i digi-
talizację to jeden z najważniejszych priorytetów Strategii Rozwoju Kraju 
20201, mający na celu osiągnięcie postępu w rozwój społeczeństwa infor-
macyjnego opartego na wiedzy (wytyczną jest dostęp do innowacyjnych 
i nowoczesnych technologii oraz do informacji, będącej podstawą ewolucji 
jednostki lub/i zbiorowości przy użyciu środków przekazu w formie elek-
tronicznej)2. W ujęciu ilości stosowanych e-mechanizmów oraz w aspekcie 
standardu świadczonych e-usług, Polska różni się od większości zachod-
nich państw członkowskich Unii Europejskiej. Komisja Europejska w opu-
blikowanym w 2010 roku raporcie Digitizing Public Services in Europe: Put-
ting Ambition Into Action wskazała, iż Polska posiadając w 79% dostęp 
online do usług administracji publicznej znajduje się poniżej średniej unij-
nej wynoszącej 82%, zajmując tym samym 19 miejsce spośród 32 bada-
nych państw członkowskich (m. in. brak istnienia mechanizmu e-ID czyli 
elektronicznego dokumentu tożsamości, który ma zastosowanie np. 
w Estonii. Pomimo, iż założenia projektu realizowane są z przerwami od 
2011 roku, wciąż nie został wdrożony do powszechnego użytku)3. Przy-
czyn opieszałego postępu procesu informatyzacji administracji publicznej 
w Polsce jest wiele, niemniej w niniejszym rozdziale poruszone zostaną 
                                                 
1 Dokument przyjęty uchwałą Rady Ministrów z dnia 25 września 2012 r. - Strategia Roz-
woju Kraju 2020, Warszawa 2012 r. 
2 M. Jamka, Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał?, Oficyna, 
Warszawa 2011, s. 68. 
3 Program pl.ID. 

 

dwa aspekty, które w przekonaniu autora, mają przeważające znaczenie. 
Po pierwsze to rozbudowana biurokracja czy też biurokratyzacja jako po-
zostałość po poprzednim systemie politycznym, po drugie, brak kompaty-
bilności systemów teleinformatycznych, co przekłada się z kolei na niską 
interoperacyjność4. 

Biurokracja, jako pierwszy ze wskazanych problemów, wbrew hi-
storycznej definicji w ujęciu funkcjonalnym5, współcześnie utożsamiana 
jest z istnieniem nadmiernej ilości stanowisk urzędniczych, utworzonych 
w celu realizacji nawet pojedynczych zadań publicznych własnych lub zle-
conych, a także skomplikowanych procedur administracyjnych, które mo-
żemy określić mianem formalizmu czy protokolaryzmu. Zgodnie ze słow-
nikiem języka polskiego, poprzez biurokrację należy rozumieć m.in. prze-
rost formalistyki w działalności urzędów6, a jej przejawem jest np. zała-
twianie formalności w urzędzie nie za pośrednictwem jednego ale kilku 
funkcjonariuszy państwowych, istnienie licznych, rozproszonych oddzia-
łów tej samej instytucji czy też uzyskiwanie zaświadczeń i zgód za pośred-
nictwem uprzednio zdobytych już dokumentów. Wyglądająca w ten sposób 
działalność organów państwowych ma charakter dysfunkcyjny oraz 
z pewnością nie sprzyja realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2020, w której 
podkreśla się rolę utworzenia jednolitych zasad e-governmnet,  
tj.  e -administracji: „W kontekście sprawności administracji istotna jest 
standaryzacja i interoperacyjność stosowanych rozwiązań informatycznych. 
Przewiduje się utworzenie jednego centrum informatycznego dla całej admi-
nistracji rządowej. Dzięki temu możliwe będzie wdrożenie jednolitych zasad 
w zakresie e-gov związanych m.in. z centralnym zamawianiem sprzętu, ro-
dzajem stosowanego oprogramowania, wymianą informacji i komunikacją. 
Niezbędna będzie cyfryzacja administracji publicznej umożliwiająca uprosz-
czenie procesów administracyjnych oraz tworzenie uporządkowanych cy-

                                                 
4 Na podstawie art. 3 pkt 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114) intero-
peracyjność to zdolność różnych podmiotów oraz używanych przez nie systemów telein-
formatycznych i rejestrów publicznych do współdziałania na rzecz osiągnięcia wzajemnie 
korzystnych i uzgodnionych celów, z uwzględnieniem współdzielenia informacji i wiedzy 
przez wspierane przez nie procesy biznesowe realizowane za pomocą wymiany danych za 
pośrednictwem wykorzystywanych przez te podmioty systemów teleinformatycznych. 
5 Biurokracja według Maxa Webera to „typ idealny organizacji oparty na władzy legalnej” 
[za:] (red.) B. Glinka, M. Kostera, Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu, Oficyna, War-
szawa 2012, s. 175. 
6 Http://sjp.pwn.pl/sjp/biurokracja;2444990.html (online: 08.02.2016 r.) 
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frowych zasobów wiedzy, a także dokonanie audytu jakości informacji pu-
blicznej, tak by możliwe było utworzenie platformy przepływu informacji. 
Priorytetowym zadaniem, warunkowanym przez rozwój infrastruktury tele-
informatycznej, będzie udostępnianie jak najszerszego zakresu usług pu-
blicznych świadczonych drogą elektroniczną, umożliwiającą pełną interakcję 
z urzędem, czyli możliwość załatwienia danej sprawy na odległość”7. Świad-
czenie usług informatycznych przez administrację publiczną jest więc nie-
odłącznie powiązane z wymogiem redukcji utworzonych etatów, gdyż za-
dania obecnie wykonywane manualnie przez człowieka, wyparte zostaną 
w części lub w całości przez robotykę, cyfryzację i digitalizację. Niemniej, 
zapowiadany spadek liczby stanowisk urzędniczych, a tym samym uprosz-
czenie, usprawnienie oraz skrócenie czasu obsługi, nie jest proporcjonalny 
w stosunku do założonego tempa wdrażania systemów elektronicznych.  

W roku 2005 w Polsce w administracji publicznej zatrudnionych by-
ło w sumie 367 773 urzędników (w tym w administracji państwowej 
164 642 osoby, samorządu terytorialnego 202 293 osoby, 
w samorządowych kolegiach odwoławczych 798 osób), pięć lat później, a 
więc w roku 2010 następuje wzrost zatrudnienia i wynosi łącznie 440 597 
osób (to aż o 72 824 pracowników więcej, co oznacza przyrost rocznie po-
nad 14,5 tys. miejsc pracy w sektorze publicznym). W 2010 roku zatrud-
nionych na szczeblu państwowym było 183 869 osób, terytorialnym 
255 732 osoby, a w samorządowych kolegiach odwoławczych 996 osób. 
Dopiero w 2013 roku odnotowany został nieznaczny spadek w sumie o ok. 
12,5 tys. miejsc (zatrudnienie w sektorze państwowym to 177 743 osób, 
jednostkach samorządu terytorialnego 249 347, w samorządowych kole-
giach odwoławczych 988), by w roku 2014 spaść o kolejne 1 645 stanowisk 
(sektor państwowy 175 069, terytorialny 250 391, samorządowe kolegia 
odwoławcze 973)8.  

Strukturę zatrudnienia w administracji publicznej w latach 
2005-2014 przedstawia Wykres 1. poniżej. Dalej na Wykresie 2. pokazano 
z kolei przekrój zatrudnienia na wybranym przykładzie wymiaru sprawie-
dliwości. 

 
 

                                                 
7 Dokument przyjęty uchwałą Rady Ministrów z dnia 25 września 2012 r. – Strategia…, op. 
cit., s. 45. 
8 Główny Urząd Statystyczny, Mały Rocznik Statystyczny Polski 2015, s. 63. 

 

 
Wykres 1. Struktura zatrudnienia w administracji publicznej w latach 
2005-2014 (w tys.) 
Źródło: opracowanie na podstawie danych z Małego Rocznika Statystycznego 2015 r. Głów-
nego Urzędu Statystycznego. Tabl. 11 (32). Zatrudnienie i wynagrodzenia w administracji 
publicznej, s. 63. 
 
 

Drugim, niemniej ważnym zagadnieniem, jest wciąż niski poziom 
świadomości potrzeby stosowania systemów informatycznych, a co za tym 
idzie, brak ich spójności, interoperacyjności, kompatybilności. Oznacza to, 
że wytworzony potencjał technologiczny nie jest wykorzystywany w peł-
ni9. O istnieniu tego typu problematyki można dowieść na podstawie kolej-
no wybranych przykładów (systemów, platform): (1) CEIDG - Centralna 

                                                 
9 Por. poziomy interoperacyjności – organizacyjny, semantyczny, technologiczny [w:] 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowym Ram 
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informa-
cji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycz-
nych (Dz. U. z 2012 r. poz. 526). 
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Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej10 to portal za pośred-
nictwem którego przedsiębiorcy założą jednoosobową działalność gospo-
darczą, wprowadzą w niej zmiany np. modyfikacja nazwy firmy czy sposo-
bu rozliczania podatkowego, zawieszą lub też wykreślą wpis. Proces jest 
bezpłatny i trwa kilkanaście minut. 
 
 

 
Wykres 2. Przekrój zatrudnienia w administracji publicznej na przy-
kładzie wymiaru sprawiedliwości w latach 2013-2014 
Źródło: opracowanie na podstawie danych z Małego Rocznika Statystycznego 2015 r. Głów-
nego Urzędu Statystycznego. Tabl. 6 (44). Zatrudnieni i wynagrodzenia w sądownictwie 
powszechnym, s. 82. 

 
 
Problem pojawia się w sytuacji kiedy obok działalności gospodar-

czej w postaci jednoosobowej, prowadzi się także firmę w innej formie 
prawnej np. jako wspólnik spółki partnerskiej. Pomimo, iż wprowadzone 
zmiany za pośrednictwem CEiDG, w sposób automatyczny przesyłane są 
do odpowiedniego urzędu gminy, urzędu skarbowego czy zakładu ubez-
pieczeń społecznych, często systemy tychże organów pozostają niespójne 
np. wykreślenie firmy z działalności gospodarczej jest jednoznaczne z bra-
                                                 
10 Art. 26 i nast. ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 
(Dz.  U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.), 
Https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/search.aspx (online: 08.02.2016 r.). 
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kiem obowiązku opłacania na rzecz organu rentowego podwójnej składki 
zdrowotnej, przy jednoczesnym zachowaniu prawa do ubezpieczenia 
z tytułu prowadzonej spółki partnerskiej. Organ rentowy jednak odnoto-
wuje takie zgłoszenie jako wykreślenie podstawy do ubezpieczenia 
w całości, gdyż w żaden sposób nie jest elektroniczne połączony 
z Rejestrem Przedsiębiorców, w tym przypadku z Krajowym Rejestrem 
Sądowym, co z kolei implikuje obowiązek wyjaśniania sprawy, często za 
pośrednictwem osobistego stawiennictwa; (2) EZD - Elektroniczne Zarzą-
dzenie Dokumentacją11 jest to system teleinformatyczny pozwalający na 
administrowanie całością dokumentów wpływających do urzędu, w formie 
elektronicznej m.in. dekretacja sprawy do funkcjonariusza, który w danym 
momencie będzie miał możliwość rozstrzygnięcia jej co do istoty najszyb-
ciej. Wadą systemu są jednak wysokie koszty jego wprowadzenia, mała 
popularność wśród urzędników państwowych przyzwyczajonych do pracy 
na dokumentach papierowych oraz to, że pomimo wewnętrznego obiegu 
e-dokumentacji, nadal wydawanie postanowień czy decyzji w sprawie na 
rzecz krańcowego adresata przybiera postać tradycyjną. Obywatele nie 
mają bowiem świadomości, że istnieje możliwość prowadzenia korespon-
dencji i spraw z urzędem wyłącznie w formie elektronicznej12; (3) e-PUAP - 
elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej13 to system za po-
średnictwem którego obywatele realizują formalności przy użyciu tzw. 
profilu zaufanego ePUAP14 np. mogą złożyć pismo o wydanie dokumentacji 
z archiwum państwowego, a potwierdzeniem dokonania czynności jest 
tzw. urzędowe poświadczenie odbioru (UPO), mające tą samą moc admini-
stracyjno-prawną co tradycyjne, papierowe potwierdzenie nadania czy 
odbioru stosowane przez operatorów pocztowych. Platforma jest funkcjo-
nalna, przystępna i wszechstronna, jednakże stosowana wciąż tylko przez 
wybrane urzędy w Polsce, co więcej niektóre z nich, pomimo iż wprowa-
                                                 
11 Rozdział 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w spra-
wie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w spra-
wie organizacji i zakresu działań archiwów zakładowych (Dz. U. nr 14, poz. 67). 
12 W przeprowadzonym w 2013 roku przez On Board PR Ecco Network badaniu pt. „Świa-
domość Polaków w rzeczywistości cyfrowej – szanse i bariery”, na pytanie dotyczące czę-
stotliwości wykorzystywania Internetu do realizacji spraw formalnych 44% zbadanych 
osób odpowiedziało, że nie robi tego w ogóle, a tylko 7% odpowiedziało, iż używa usług 
online zawsze. 
13 Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji…, op. cit. 
14 Art. 1 pkt 8 Ibidem. Profil ePUAP możemy określić jako „uboższą” wersję podpisu elek-
tronicznego. 
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dziły tę funkcjonalność, w rzeczywistości z niej nie korzystają np. poprzez 
brak odbioru pism przesłanych w trybie elektronicznym. Oznacza to, że 
e-usługi są wdrażane, ale istnieje dezaprobata w zakresie ich aktywnego 
stosowania przez organy administracji publicznej. Na podstawie Strategii 
Rozwoju Kraju 2020 zaleca się w tej materii wdrożenie procesów mających 
na celu zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych, zapewnienie 
powszechnego dostępu do Internetu oraz gwarancję odpowiedniej jakości 
treści i usług cyfrowych15. 

W niniejszym rozdziale skupiono się na przedstawieniu wybranych 
e-mechanizmów w jednym z najbardziej obciążonych, zarówno pod wzglę-
dem ilości składanych dokumentów oraz stosowanych procedur admini-
stracyjnych, sektorów administracji publicznej, którym jest wymiar spra-
wiedliwości (liczba spraw, które wpłynęły w sumie do polskich sądów 
w 2011 r. to 13 584 064, w 2015 r. to już 15 156 076)16. W tym obszarze 
działalności cyfryzacja może przyczynić się nie tylko do poprawy obiegu 
dokumentacji i ich magazynowania jako odpowiedź na przepełnione ar-
chiwa sądowe, ale również do zwiększenia szybkości rozpatrywanych 
spraw jako kontrargument na zarzuty przewlekłości postępowania17. In-
formatyzacja sądownictwa polskiego jest o tyle interesująca i godna uwagi, 
iż wywodząca się z tradycyjnych zasad postępowania judykatura, zmienia 
swoje pospolite oblicze, stając się jednocześnie bardziej dostępna i odpo-
wiadająca współczesnym potrzebom obywateli.  Przełom na miarę  
XXI wieku dokonuje się na naszych oczach za pośrednictwem takich usług 
jak e-platforma Ministerstwa Sprawiedliwości (eMS)18, Elektroniczna Księ-
ga Wieczysta19, e -Sąd20, Podsystem Dostępowo Informacyjny (PDI)21, czy 

                                                 
15 Dokument przyjęty uchwałą Rady Ministrów z dnia 25 września 2012 r. – Strategia…, 
op. cit., ss. 112-117. 
16 Departament Strategii i Funduszy Europejskich, Wydział Statystycznej Informacji Za-
rządczej, Analiza statystyczna działalności sądów powszechnych. Rok 2015 na tle lat 2011-
2014 – wybrane zagadnienia, s. 4. 
17 Dokument przyjęty uchwałą Rady Ministrów z dnia 25 września 2012 r. – Strategia…, 
op. cit., ss. 57-59. W przypadku złożonych skarg na przewlekłość postępowania sądowego 
w latach 2010-2014 odnotowuje się ich wzrost z 5327 w roku 2010 do 16 286 w 2014 
(dot. sądownictwa powszechnego, wszystkich rodzajów spraw). Por. Departament Strate-
gii i Funduszy Europejskich, Wydział Statystycznej Informacji Zarządczej, Skarga na prze-
wlekłość postępowania na tle ewidencji spraw w sądach powszechnych i czasu trwania po-
stępowań sądowych w latach 2010-2014, Analiza z 2015 r., s. 10. 
18 Https://ems.ms.gov.pl/ (online: 09.02.2016 r.). 
19 Https://ekw.ms.gov.pl/eukw/menu.do (online: 09.02.2016 r.). 

 

Portal Orzeczeń Sądów Powszechnych22. W dalszej części opracowania 
omówione zostaną dwa e-mechanizmy, które według oceny autora mają 
największy wpływ na poprawę świadczonych usług, tj. Elektroniczne Po-
stępowanie Upominawcze (EPU, e-sąd) oraz jako uzupełnienie – usługa 
Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru (EPO). 
 
 
Wybrane mechanizmy elektroniczne 
 
Elektroniczne Postępowanie Upominawcze tzw. EPU lub e-sąd to wprowa-
dzona po raz pierwszy w polskiej administracji publicznej kompleksowa 
zinformatyzowania instytucja procesowa, w której postępowanie sądowe 
może (ale nie musi) odbyć się w całości za pośrednictwem platformy inter-
netowej. Oznacza to, że na całym etapie prowadzonej sprawy sądowej 
strony powodowa, pozwana, pełnomocnicy, a także sędziowie nie będą 
widzieć się wzajemnie. Możliwość przeprowadzenia takiego postępowania 
wprowadzona została na gruncie ustawy z dnia 9 stycznia 2009 roku 
o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych in-
nych ustaw23. Uregulowania szczegółowe możemy znaleźć odpowiednio  
w Dziale VIII, Rozdział 1, art. 505(28) do 505(37)24. 

Do końca 2009 roku w przypadku dochodzenia własnych roszczeń 
jedyną drogą było wszczęcie tradycyjnego postępowania sądowego. Po-
cząwszy od roku 2010, procedura ta została ułatwiona poprzez możliwość 
złożenia pozwu do e-sądu, którym wyznaczono Sąd Rejonowy Lublin-
Zachód w Lublinie, VI Wydział Cywilny, a obejmujący zakres spraw z tery-
torium całej Polski25. W celu skorzystania z portalu należy w pierwszej ko-
lejności założyć konto na stronie internetowej i postępować zgodnie z za-
wartą instrukcją. Proces rejestracji nie różni się niczym w stosunku do ist-
                                                                                                                                  
20 Https://www.e-sad.gov.pl/default.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1  
(online: 09.02.2016 r.) 
21 Http://pdi.ms.gov.pl/portal_v1/ (online: 09.02.2016 r.) 
22 Http://orzeczenia.ms.gov.pl/ (online: 09.02.2016 r.) 
23 Dz. U. z 2009 r. poz. 156. 
24 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 101 z późn. zm.), dalej jako: kpc. 
25 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie ustale-
nia sądu rejonowego, któremu przekazuje się rozpoznawanie spraw w elektronicznym 
postępowaniu upominawczym należących do właściwości innych sądów rejonowych 
(Dz. U. nr 220, poz. 1728). 
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niejących już i dobrze znanych serwisów internetowych. Wyjątek występu-
je jedynie w sytuacji, gdy w sprawie umocowano do reprezentacji pełno-
mocnika profesjonalnego np. radcę prawnego, który formalności związane 
z rejestracją dopełnia przy pomocy izby przy której działa, w tej sytuacji 
Okręgowej Izby Radców Prawnych. Po pozytywnym zakończeniu tego eta-
pu, nie ma żadnych przeszkód do podjęcia określonych działań na drodze 
sądowej. Profil portalu z podziałem na poszczególne, dostępne usługi, 
czynności i funkcje, został przedstawiony poniżej na Rysunku 1. oraz w Ta-
beli 1. 

 

 
Rysunek 1. Portal EPU: struktura wewnętrzna 
Źródło: opracowanie na podstawie dostępu własnego do e-sądu  
(https://www.e-sad.gov.pl/) 
 
 

EPU dedykowane jest przede wszystkim dla spraw nieskompliko-
wanych o zwrot należności, w których nie będzie wymagane przedstawia-
nie dodatkowych dowodów (jest to rodzaj wezwania do zapłaty należności, 

 

które jest najprostszym sposobem na dochodzenie zwrotu sum pienięż-
nych na podstawie posiadanych rachunków/faktur)26. 
 
 
Tabela 1. Dostępne czynności w ramach struktury wewnętrznej por-
talu EPU 

1. 
złóż nowy pozew, dołącz do sprawy, złóż paczkę pozwów, zgło-
szenie pełnomocnika do sprawy, zawiadomienie o wypowiedze-
niu pełnomocnictwa 

2. pozwy, wnioski egzekucyjne, paczki dokumentów, paczki po-
zwów 

3. pozwy, paczki pozwów 

4. dane użytkownika, zmiana hasła dostępowego, zmiana e-mail, 
API 

5. moje sprawy, moje nakazy, moje postanowienia, moje doręczenia, 
moje pisma 

6. pozwy, paczki pozwów 

7. wniosek o wydanie certyfikatu, pobranie certyfikatu elektronicz-
nego, faktury elektroniczne, przeglądanie statystyk 

Źródło: opracowanie na podstawie dostępu własnego do e-sądu (https://www.e-sad.gov.pl/) 
 
 

W pierwszej kolejności należy wnieść pozew, który polega na opi-
saniu przedmiotu sporu poprzez zdefiniowanie dowodów, podaniu danych 
identyfikacyjnych własnych oraz pozwanego lub/i opcjonalnie pełnomoc-
nika występującego w sprawie oraz na określeniu roszczenia. Należy pa-
miętać, że na tym etapie sprawy nie załącza się dowodów czy dokumentu 
pełnomocnictwa, który także w związku z tym nie podlega opłacie skarbo-
wej27, a jedynie opisuje celem identyfikacji stanu prawnego i faktycznego. 
Następnym krokiem jest uiszczenie opłaty od pozwu (to w tym właśnie 
momencie postępowanie zostaje realnie wszczęte)28 oraz oczekiwanie na 
                                                 
26 Na podstawie uzasadnienia do projektu ustawy wprowadzającej Elektroniczne Postę-
powanie Upominawcze. 
27 Art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 
r. poz. 783 z późn. zm.) - od stosunku pełnomocnictwa w postępowaniu sądowym należy 
uiścić opłatę w wysokości 17,00 zł zgodnie z Załącznikiem do ustawy „Wykaz przedmio-
tów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia”. 
28 Podobnie jest w przypadku egzekucji komorniczej, gdzie wniesienie zaliczki na czynno-
ści komornika jest jednoznaczne ze zleceniem poszukiwania majątku dłużnika. Por. art. 
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podjęcie decyzji przez przydzielonego do sprawy sędziego. Konsekwencją 
weryfikacji stanu prawnego, jest podjęcie czynności przez referendarza, 
który może: (1) sporządzić postanowienie o braku podstaw do wydania 
nakazu zapłaty29 i przekazać sprawę do rozpoznania według właściwości 
ogólnej sądu w trybie tradycyjnym np. spór opiewa na wysoką kwotę i nie-
zbędne jest przeprowadzenie dodatkowego postępowania dowodowego. 
Powód jest wzywany, na mocy art. 505(37) kpc do uzupełnienia braków 
formalnych wniesionego wcześniej w EPU pozwu poprzez wykazanie umo-
cowania do działania, złożenie dokumentu pełnomocnictwa lub też uzu-
pełnienie brakującej opłaty od pozwu; (2) wydać nakaz zapłaty, który po 
uprawomocnieniu się (elektroniczna klauzula wykonalności) stanowić bę-
dzie podstawę do wszczęcia postępowania egzekucyjnego, co także do-
puszczalne jest na gruncie przepisów w formie elektronicznej; (3) wydać 
postanowienie o skutecznym wniesieniu sprzeciwu od nakazu zapłaty30. 
Dalsza procedura jest taka sama jak w przypadku punktu (1) powyżej; (4) 
wydać postanowienie o uchyleniu z urzędu nakazu zapłaty31 np. pozwany 
pozbawiony jest zdolności procesowej i inne. 

Jest to uproszczony opis elektronicznego postępowania upominaw-
czego, jednakże głównym celem jest oddanie jego charakteru. Z punktu 
widzenia rozważań w niniejszym rozdziale ważne są jednakże konsekwen-
cje związane z wdrożeniem platformy e-sądu, które przybierają formę po-
zytywną i negatywną. 

Aspekty pozytywne: (a) oszczędność czasu związana z przesyła-
niem korespondencji np. odpisy pism do stron postępowania, pisma prze-
syłane do sądu itp. W EPU odbiór pisma w sprawie jest równoznaczny 
z zalogowaniem się do portalu, który w sposób automatyczny przekiero-
wuje użytkownika do odpowiedniej zakładki. Gospodarność czasem polega 
więc na natychmiastowej dostępności wydanego pisma w sprawie; 
(b) oszczędność środków pieniężnych - złożenie pozwu za pośrednic-
twem e-sądu jest tańsze aniżeli w zwykłym postępowaniu upominawczym 
(w EPU jest to 1,25% wartości sporu jednakże nie mniej niż 30 zł oraz do-
datkowo uiszcza się opłatę manipulacyjną która wynosi 1% opłaty sądo-

                                                                                                                                  
53a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji 
(Dz. U .z 2015 r. poz. 790 z późn. zm.) w zw. z art. 797(1) kpc. 
29 Art. 505(33) §1 kpc. 
30 Art. 505(36) §1 kpc. 
31 Art. 502(1) §1 i 2 kpc w zw. z art. 505(34) § 1 kpc. 

 

wej)32. W przypadku zwykłego postępowania upominawczego opłata to 
5% wartości sporu, jednakże bez obowiązku uiszczania opłaty manipula-
cyjnej33. Poprzez określenie prawidłowej wartości sporu, system automa-
tycznie nalicza opłaty, dzięki czemu brak jest możliwości wystąpienia po-
myłki w tym zakresie. Strony oszczędzają także na ponoszonych w nor-
malnym postepowaniu kosztach rozsyłania pism za pośrednictwem opera-
tora pocztowego oraz na braku obowiązku uiszczania opłaty skarbowej od 
stosunku pełnomocnictwa. Szacuje się, iż koszt obsługi pozwu tradycyjne-
go to ok. 54 zł, podczas gdy w EPU to ok. 16 zł, co pozwala na oszczędności 
rzędu 15 mln zł rocznie34; (c) ochrona środowiska poprzez zmniejszenie 
wykorzystania i produkcji papieru oraz emisji dwutlenku węgla (mniejsza 
ilość samochodów używanych przez operatorów pocztowych do odbioru 
i dostarczanie przesyłek z i do sądów); (d) postępowanie w pełni elek-
troniczne - przy najbardziej optymistycznym założeniu, całe postępowa-
nie sądowe może odbyć się za pośrednictwem Internetu, dzięki czemu od-
zyskanie dochodzonego roszczenia jest szybsze i bardziej wydajne;  
(e) archiwizacja - zmniejszenie problemu braku miejsca na przechowy-
wanie akt sądowych w przepełnionych archiwach czy wybrakowania do-
kumentacji w przypadku np. jej zagubienia, pożaru lub włamania, gdyż pli-
ki mogą znajdować się na zapasowych nośnikach elektronicznych lub też w 
tzw. chmurze,35 a wiec być dostępne bez względu na używany sprzęt 
i oprogramowanie; (g) powiadomienia e-mail, dzięki którym nie ma pro-
blemu ze zgubionym awizo w formie tradycyjnej czy odbioru korespon-
dencji w placówce operatora pocztowego o określonych porach dnia. 

Aspekty negatywne: (a) oprogramowanie - w celu użytkowania 
systemu należy posiadać odpowiednie oprogramowanie oraz sprzęt, gdyż 
często istnieje brak możliwości złożenia podpisu elektronicznego z uwagi 
na brak kompatybilności interfejsu, aplikacji internetowych czy aktualizacji 
systemowych; (b) problemy techniczne i cyberterroryzm - system tele-
informatyczny może ulegać obciążeniu, zawieszeniu (pojawiające się co 
                                                 
32 Regulamin płatności elektronicznych dokonywanych za pomocą strony internetowej 
www.e-sad.gov.pl z dnia 08.04.2015 r. 
33 Por. art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach 
cywilnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1025 z późn. zm.). 
34 Ministerstwo Sprawiedliwości, Wystąpienie pokontrolne dotyczące realizacji projektu 
„Elektroniczne postępowanie upominawcze (e-sąd)”, Warszawa 2010. 
35 Por. pojęcia cloud computing, virtual machine, virtual disk [za:] M. Sawicki, Przetwarza-
nie danych obliczeniowych w chmurach obliczeniowych. Wybrane aspekty prawnokarne 
i procesowe, ss. 31-30 [w:] (red.) C. Jaworski, „Palestra” 2015, nr 1-2/2015. 
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kilka dni na stronie www e-sądu informacje o pracach technicznych i braku 
możliwości korzystania z własnego konta) bądź być narażony na cyberata-
ki, które prowadzą do ujawniania danych wrażliwych użytkowników 
w powszechnie dostępnej sieci internetowej; (c) system nie jest reko-
mendowany dla każdego użytkownika np. duże trudności może spra-
wiać osobom starszym, nie istnieje również obsługa komend i poleceń au-
dio, które pozwalają na korzystanie z tego typu systemów także osobom 
niewidomym lub z dysfunkcjami życiowymi36; (d) podmioty rozpatrujące 
sprawy – zgodnie z kpc pozwy złożone w e-sądzie mogą być rozpatrywane 
przez sędziów referendarzy. Bazując na uzasadnieniu do ustawy, iż tryb 
Elektronicznego Postępowania Upominawczego to przede wszystkim od-
ciążenie sądów od rozpatrywania spraw drobnych, z dużym prawdopodo-
bieństwem można założyć, iż większość kwestii rozpatrywanych będzie 
przez podmioty, które mają niewielkie doświadczenie zawodowe. W tym 
przypadku rezultatem nadinterpretacji lub braku zdecydowania w zakresie 
rozstrzygnięć co do meritum spraw, może być przekazywanie ich w nad-
miarze do sądów stacjonarnych; (f) ograniczenia proceduralne – Elek-
troniczne Postępowanie Upominawcze przeznaczone jest dla spraw nie 
dłuższych niż sprzed trzech lat wstecz oraz w stosunku do których nie 
trzeba przeprowadzać dodatkowego postępowania dowodowego. Co wię-
cej do pozwu nie załącza się dokumentów, co może być zachętą do wyol-
brzymiania własnych roszczeń, a sprzeciwu od nakazu zapłaty nie trzeba 
z kolei uzasadniać. Sprzeciw implikuje przekazanie sprawy do rozpatrzenia 
w trybie normalnym, co dodatkowo wydłuża postępowanie, nawet gdy nie 
ma ku niemu żadnych podstaw prawnych; (g) postępowanie w całości 
elektroniczne - istnieje niewielkie prawdopodobieństwo przeprowadze-
nia sprawy w całości bez użycia dokumentów papierowych np. obowiązek 
weryfikacji tożsamości pełnomocnika profesjonalnego na podstawie wy-
drukowanego wniosku. W stosunku do strony pozwanej dostarczenie ko-
respondencji poprzez platformę EPU dopuszczalne jest jedynie w wyniku 
uprzednio uzyskanej zgody w postaci złożenia pisma elektronicznego; 
(h) status sprawy - brak możliwości uzyskania informacji telefonicznej 
o statusie sprawy, jedyną formą kontaktu jest platforma e-sądu; (i) kore-
spondencja w formie papierowej – przy wyborze kontaktu za pośrednic-
twem kanału elektronicznego, wniesienie pisma w trybie tradycyjnym nie 
                                                 
36 Takie rozwiązanie zostało zastosowane np. w systemie teleinformatycznym obsługują-
cym służbę zdrowia - ZOZ System dostępnym za pośrednictwem strony internetowej 
www.ekolejkowanie.pl. 

 

wywoła żadnych skutków prawnych. Może to być problematyczne w sytu-
acji wystąpienia problemów technicznych z komputerem czy połączeniem 
sieciowym; (k) brak umiejętności zidentyfikowania e-sądu – sądownic-
two związane jest od zawsze z otrzymywanie korespondencji papierowej, 
ilość spraw i akt stanowi niejako o jego powadze. Jakakolwiek zmiana, tu 
propozycja korespondowania w formie elektronicznej, może powodować 
podejrzliwość oraz niepewność wśród mniej doświadczonych użytkowni-
ków; (l) zwiększone koszty związane z obsługą informatyczną portalu 
– jako nieodłączny element procesów cyfryzacji.  

Wykres 3 prezentuje liczbę spraw, które wpłynęły do e-sądu od po-
czątku jego istnienia.  
 
 

 
Wykres 3. Ilość spraw, które wpłynęły do rozpatrzenia w EPU w la-
tach 2010-2015 
Źródło: opracowanie na podstawie „Ewidencji spraw postępowania nakazowego i upomi-
nawczego w sądach rejonowych, w zakresie elektronicznego postępowania upominawczego 
(EPU) w latach 2010-2014”https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/opracowania-
wieloletnie/ Informator Statystyczny Wymiaru Sprawiedliwości. Dane z 2015 r. uzyskane 
zostały z e-sądu za pośrednictwem informacji e-mail z dnia 08.02.2016 r. 
 
 

Przez pierwsze trzy lat tendencja jest wzrastająca, by w roku 2014 
zmniejszyć się o 812 408 spraw. Przyczyną jest wprowadzenie nowelizacji 
kpc w zakresie elektronicznego postępowania upominawczego mająca na 
celu ograniczenie patologii związanych z nadużywaniem niedoskonałości 
systemu (maksymalnie trzyletnie sprawy, oznaczenie powoda za pośred-
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nictwem nr NIP, PESEL, KRS oraz nałożenie kary grzywny na podanie 
błędnych danych, ale w złej wierze)37. 

Mechanizmem uzupełniającym i usprawniającym działalność sądów 
jest także Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru korespondencji, tzw. EPO 
lub inaczej MSEPO, będące odpowiednikiem papierowego zwrotnego po-
twierdzenia38. Operator pocztowy podczas próby doręczenia przesyłki po-
sługuje się sprzętem elektronicznym, w pamięci którego znajdują się nu-
mery listów poleconych. Odbiór polega na złożeniu przez odbiorcę podpisu 
na nośniku w formie elektronicznej (nie mylić z podpisem elektronicz-
nym), w tym przypadku na tablecie, dzięki czemu sąd natychmiast może 
otrzymać informację o jej podjęciu. System teleinformatyczny, używany 
przez operatorów pocztowych składa się z czterech modułów: EPO-PP 
(m.in. rejestrowanie przesyłek, które wpływają do operatora pocztowego), 
EPO-MS (m.in. rejestrowanie przez Ministerstwo Sprawiedliwości przesy-
łek, wysyłanych przez sady), EPO-WS (m.in. rejestrowanie własnych prze-
syłek i integracja z systemem EPO), Szyna Integracyjna RedHat Jboss Fuse 
(element ułatwiający łączenie systemów, magistrala)39.Podobnie jak 
w przypadku e-sądu istnieją korzyści z wprowadzenia UPO, ale także sze-
reg zagrożeń. Do tych pierwszych można zaliczyć oszczędność papieru 
(ograniczenie produkcji tradycyjnych potwierdzeń odbioru), oszczędność 
środków pieniężnych (list za potwierdzeniem odbioru to dodatkowo płat-
na opcja przy korzystaniu z usług operatora pocztowego), przyspieszenie 
postępowania sądowego (obliczanie terminów sądowych w czasie real-
nym, bez obowiązku czekania na zwrot potwierdzenia papierowego), brak 
prawdopodobieństwa zagubienia papierowego potwierdzenia odbioru a co 
za tym idzie mniejsza liczba reklamacji u operatora pocztowego, ograni-
czenie nieprawidłowości związanych z datowaniem oraz celowym nie-
przekazywaniem zwrotnych potwierdzeń odbioru (lista na tablecie pełni 
funkcje zarówno potwierdzenia przekazania przesyłki przez operatora 
                                                 
37 Ustawa z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 654); Zob. (red.) J. Gołaczyński, Elektroniczne postępowanie upomi-
nawcze. Komentarz, Oficyna, Warszawa 2010. 
38 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 kwietnia 2013 r. zmieniające roz-
porządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w po-
stępowaniu cywilnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1350), Rozporządzenie Ministra Sprawiedli-
wości z dnia 12 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych 
zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 
887). 
39 Http://epo.bialystok.sa.gov.pl/oprogramowanie-epo/ (online: 09.02.2016 r.). 

 

pocztowego jak i zwrotnego potwierdzenia odbioru dla nadawcy, nie ma 
więc możliwości celowego nie złożenia podpisu przez odbiorcę). Z kolei do 
zagrożeń można zaliczyć istnienie okresu przejściowego, a więc stosowa-
nie potwierdzeń zarówno w formie papierowej i elektronicznej (podwoje-
nie pracy), niemniej w przypadku pilotażowych procesów cyfryzacji taki 
okres jest powszechny i dopuszczalny, a wykorzystywany w celu wdraża-
nia danej technologii, zapoznania się z nią przez urząd administracji pu-
blicznej oraz obywateli, ewentualnej poprawy błędów czy konsultacji spo-
łecznych, by w końcu wyprzeć formę papierową. Dalej, nośnik informa-
tyczny to urządzenie, które może ulec zepsuciu, rozładowaniu, zniszczeniu, 
zawieszeniu, kradzieży, należy liczyć więc koszty związane z obsługą in-
formatyczną czy zakupem nowych urządzeń. System może też być przecią-
żony co związane będzie z brakiem możliwości korzystania z niego w pełni. 
Aspektem, na który nie zwraca się uwagi, a który jest dość istotny to trud-
ności w dochodzeniu natężenia złożonego podpisu na wypadek jego ewen-
tualnego podrobienia w aspekcie badania grafologicznego, czy też wyka-
sowanie pamięci urządzenia np. z powodu problemów technicznych. Wy-
daje się jednak, że mimo wszystko EPO usprawnia działalność sądową, 
czego świadectwem może być chociażby przystępowanie do programu pi-
lotażowego kolejnych oddziałów, a także wdrażanie tej technologii przez 
innych, działających na rynku operatorów pocztowych. 

 
 

Podsumowanie 
 
Wydaje się, że postępujące procesy informatyzacji polskiej administracji 
publicznej są jej nieodłączną częścią, nie wynikającą jednak z oddolnej po-
trzeby urzędów, ale z wymogów zewnętrznych, które kreowane są w dużej 
mierze przez wciąż ewoluujące procesy globalne związane ze zwiększają-
cym się zapotrzebowaniem obywateli. W przypadku wymiaru sprawiedli-
wości już teraz obserwuje się znaczącą poprawę w ilości i jakości świad-
czonych usług elektronicznych, niemniej w ocenie autora prace projektowe 
powinny zmierzać ku utworzeniu raczej jednego kompleksowego systemu 
a nie kilku rozdrobnionych, który znacząco usprawni płaszczyznę postę-
powania sądowego czy obsługi prawnej (np. utworzenie repozytorium 
online, w którym można przejrzeć akta spółek zakładanych w latach  
90 XX wieku, wykorzystanie potencjału platformy ePUAP także w sądow-
nictwie itp.). W związku bowiem ze zwiększająca się świadomością obywa-
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teli i poziomu edukacji w zakresie przysługujących im praw, zmianie ulega 
także ilość powództw wnoszonych do sądu, co z kolei jest przyczyną wy-
dłużania procesu dochodzenia własnych roszczeń. W takich realiach 
świadczenie usług elektronicznych może okazać się panaceum na wszelkie 
patologie, które przede wszystkim skracają czas postępowania, zmniejszają 
wysokość ponoszonych kosztów i ograniczają formalizm do niezbędnego 
minimum. Potrzebne są więc nie tylko wszechstronne rozwiązania, aktyw-
na postawa obywateli ale także silne zorientowanie funkcjonariuszy pań-
stwowych na wdrażanie nowych technologii, chęć do nauki innowacyjności 
i wprowadzania inteligentnych rozwiązań. A o to, niekiedy bardzo trudno. 
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FUNKCJONOWANIE CENTRUM INFORMACJI  
KONSUMENCKIEJ PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI  

ELEKTRONICZNEJ JAKO PRZYKŁAD  
E-ADMINISTRACJI 

 
dr Elżbieta Małecka 

Uniwersytet Rzeszowski 
 
Wprowadzenie 
 
Funkcjonowanie administracji publicznej jest krytykowane głównie z po-
wodu biurokracji i przewlekłości postępowania. W związku z tym często 
pojawiają się postulaty ulepszenia administracji np. poprzez zastosowanie 
strategii zarządzania podobnej jak w biznesie. Analiza celów obu sektorów 
wskazuje na pewne cechy wspólne. Celem działania administracji publicz-
nej jest zaspokajanie potrzeb indywidualnych i zbiorowych mieszkańców 
w formie usług. Przy czym, instytucje sektora publicznego cechują się 
mniejszą od prywatnego autonomią i elastycznością1.  
 Warto na tą kwestię spojrzeć przez pryzmat sprawności działania 
administracji publicznej. Jej kryteriami są: skuteczność, ekonomiczność  
i korzystność2. Spełnienie tych wymogów miało zapewnić wprowadzenie 
przepisów dotyczących tzw. e-administracji. Jednym z przykładów udane-
go stosowania tych regulacji i samej koncepcji elektronicznej administracji 
jest funkcjonowanie Centrum Informacji Konsumenckiej Prezesa Urzędu 
Komunikacji Elektronicznej. 
 
 
Geneza e-administracji 
 
Definicja e-administracji została zawarta w Komunikacie Komisji do Rady, 
Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
                                                 
1 K. Ostaszewski, Doświadczenia polskie we wprowadzaniu nowych metod zarządzania  
w administracji publicznej, [w:] M. Szewczak, K. Grabczuk (red.), Administracja publiczna 
 i gospodarka 5 lat po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej,  Wydawnictwo KUL, Lublin 
2010, s. 139. 
2 S. Wrzosek, System: administracja publiczna. Systemowe determinanty nauki administra-
cji, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, s. 181. 

 

Społecznego i Komitetu Regionów - Rola e-admininistracji dla przyszłości 
Europy, KOM(2003)567 z dnia 26 września 2003 r. Jest nią: wykorzystanie 
technologii informacyjnych i komunikacyjnych w administracji publicznej, 
połączone ze zmianami organizacyjnymi i nowymi umiejętnościami, w celu 
poprawy usług publicznych, procesów demokratycznych i wzmocnienia 
wsparcia publicznego polityki3. Jak wskazuje Adam Erechemla, w tym ko-
munikacie zostały wskazane dwa podstawowe elementy roli 
e-administracji: 1. spełnienie wyższych oczekiwań obywateli i firm wobec 
administracji publicznej, które to oczekiwania wynikają z wzrastającej ja-
kości życia i systematycznego polepszania jakości produktów; 
2. dostarczenie lepszych usług za mniej pieniędzy, z wykorzystaniem 
mniejszej liczby urzędników. Usługi te zostały podzielone na: 1. Usługi dla 
obywateli – polepszające jakość życia; 2. Usługi dla firm – zwiększające 
konkurencyjność tych firm i całej Europy; 3. Usługi między administracja-
mi – wzmacniające współpracę4. 

W założeniu e-administracja miała stanowić elastyczny, otwarty  
i przyjazny mechanizm, który zapewnia współdziałanie pracowników róż-
nych szczebli w celu załatwienia indywidualnych spraw interesantów 
(obywateli, przedsiębiorców, osób fizycznych i prawnych) oraz zaspokaja-
nie ich zbiorowych potrzeb5. 

Duże znaczenie dla rozwoju e-administracji miał Komunikat Komisji 
do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomicz-
no-Społecznego i Komitetu Regionów - Plan działań na rzecz administracji 
elektronicznej w ramach inicjatywy i2010: przyspieszenie wprowadzania 
elektronicznych usług administracji publicznej w Europie z korzyścią dla 
wszystkich, KOM(2006)173 z dnia 25 kwietnia 2006 r. Dla administracji 
elektronicznej wyznaczono w nim następujące cele: dotarcie do wszystkich 
obywateli, sprawne i skuteczne funkcjonowanie, wdrażanie kluczowych 
usług dla ludności i podmiotów gospodarczych, umożliwienie ludności  
i podmiotom gospodarczym korzystania z interoperacyjnego dostępu do 
usług publicznych oraz wzmocnienie narzędzi umożliwiających debatę pu-

                                                 
3 Zob. D. Bogucki, eGovernment w Unii Europejskiej, „eAdministracja” 2005 nr 1. 
4 A. Erechemla, Skuteczna i efektywna elektroniczna administracja publiczna – wizja Unii 
Europejskiej, [w:] M. Rudnicki i in. (red.), Nowoczesna administracja publiczna. Zadania 
 i działalność – uwarunkowania prawne, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 94. 
5 J. Janowski, Administracja elektroniczna. Kształtowanie się informatycznego prawa admi-
nistracyjnego i elektronicznego postępowania administracyjnego w Polsce, Municipium  
S. A., Warszawa 2009, s. 53. 
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bliczną i uczestnictwo w podejmowaniu decyzji. Jego realizacja pozwoliła 
na utworzenie pierwszych systemowych elementów e-administracji6. 
 Kolejnym dokumentem mającym wpływ na budowanie 
e-administracji w Unii Europejskiej, jak i w Polsce był Komunikat Komisji 
do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomicz-
no-Społecznego i Komitetu Regionów Europejski - Plan działań na rzecz 
administracji elektronicznej na lata 2011-2015. Technologie informacyjno-
komunikacyjne w służbie inteligentnej, zrównoważonej i innowacyjnej 
administracji publicznej, KOM(2010)743 z dnia 15 grudnia 2010 r. Pod-
stawą tego planu zostały cztery priorytety: 1. wzmocnienie pozycji obywa-
teli i przedsiębiorstw poprzez wprowadzenie e-administracji, obejmujące 
zapewnienie większego dostępu do informacji publicznej oraz większą 
przejrzystość i skuteczność  środków umożliwiających zainteresowanym 
stronom dostęp do tworzenia polityki; 2. zwiększenie mobilności przez 
wprowadzenie e-administracji nastawionej na potrzeby działalności go-
spodarczej oraz podejmowania studiów, pracy, zamieszkania i przecho-
dzenia na emeryturę w każdym państwie UE; 3. zwiększenie wydajności  
i skuteczności, podejmowanie stałych starań, by w innowacyjny sposób 
korzystać z administracji elektronicznej, aby zmniejszyć obciążenia admi-
nistracyjne, usprawnić procesy organizacyjne i propagować zrównoważo-
ną niskoemisyjną gospodarki; 4. opracowanie odpowiednich podstawo-
wych narzędzi oraz ustanowienie niezbędnych wstępnych warunków 
prawnych i technicznych do ich zastosowania. Głównym wykonawcą Euro-
pejskiego planu działań były administracje krajowe7.  
 
 
Elektroniczne postępowanie administracyjne w Polsce 
 
Podstawowym polskim aktem prawnym związanym z elektroniczną admi-
nistracją jest ustawa z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2005 r. Nr 64, poz. 565 
ze zm.) znowelizowana ustawą z dnia 12.02.2010 r. o zmianie ustawy  
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2010 r. Nr 40, poz. 230)8. Główną 
przyczyną jej nowelizacji było niskie zainteresowanie kontaktem z admini-
                                                 
6 A. Erechemla, Skuteczna i efektywna…,op. cit., s. 94 i n. 
7 Ibidem, s. 97 i n. 
8 Dalej: u.i.a.p. 

 

stracją w postaci elektronicznej przez pierwszych pięć lat obowiązywania 
tej ustawy9. 

Ogromne znaczenie dla rozwoju e-administracji miała zmiana nie-
których artykułów kodeksu postępowania administracyjnego. Szczególny 
wymiar ma art. 14 § 1 k.p.a. odnoszący się do zasady pisemności w postę-
powaniu administracyjnym. Zgodnie z nim sprawy należy załatwiać w for-
mie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, w rozumieniu 
przepisów o informatyzacji, doręczonego środkami komunikacji elektro-
nicznej. Przy czym, przez dokument elektroniczny należy rozumieć: odręb-
ną całość znaczeniową zbiór danych uporządkowanych w określonej struk-
turze wewnętrznej i zapisany na informatycznym nośniku danych  
(art. 3 pkt 2 u.i.a.p.). Dodatkowo na podstawie art. 61 ust. 1 pkt 2 u.i.a.p. 
ilekroć w przepisach dotyczących informatyzacji, zawartych w odrębnych 
ustawach, jest mowa o: danych elektronicznych, danych w postaci elektro-
nicznej, danych w formie elektronicznej, danych informatycznych, infor-
macjach w postaci elektronicznej albo informacjach w formie elektronicz-
nej, to należy, w przypadku wątpliwości interpretacyjnych, rozumieć wyżej 
wymienione określenia jako dokument elektroniczny, o którym mowa  
w art. 3 pkt 2 u.i.a.p. 

Na podstawie art. 63 k.p.a.,  podania mogą być wnoszone pisemnie, 
telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za po-
mocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną 
skrzynkę podawczą organu administracji publicznej. Natomiast art. 63 § 3a 
k.p.a., wskazuje trzy sposoby identyfikacji użytkowników elektronicznych 
usług administracji publicznej: 1. Bezpieczny podpis elektroniczny weryfi-
kowany ważnym kwalifikowanym certyfikatem, 2. Identyfikacja przez pro-
fil zaufany ePUAP za pomocą podpisu potwierdzonego tym profilem,  
3. Inne technologie. 

Art. 391 k.p.a. nakłada na organ administracji publicznej obowiązek 
elektronicznego doręczenia, gdy strona lub inny uczestnik postępowania 
wystąpi o takie doręczenie lub wyrazi zgodę na doręczenie pism za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej. Jak słusznie wskazał Wojewódzki Sąd 
Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w orzeczeniu z dnia 
28.02.2013 r. sygn. akt II SA/Go 43/1310, zastosowanie środków komuni-
kacji elektronicznej uzależnione jest od woli osoby, której doręczany jest 
                                                 
9 M. Ganczar, Interoperacyjność usług administracji publicznej świadczonych drogą elektro-
niczną, [w:] M. Rudnicki i in. (red.), Nowoczesna administracja…, op. cit., s. 107. 
10 http://orzeczenia.nsa.gov.pl, (online: 1.02.2016 r.). 
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dokument (uczestnika postępowania administracyjnego). Warunkiem jest 
zaakceptowanie przez uczestnika tego sposobu doręczania. Akceptacja 
uczestnika może przybrać formę: wystąpienia w tym przedmiocie do orga-
nu administracji publicznej lub też wyrażenia zgody. Różnica między nimi 
polega na tym, że w przypadku wystąpienia inicjatywa należy do uczestni-
ka postępowania, podczas gdy "wyrażenie zgody" następuje w wyniku 
zwrócenia się do niego organu prowadzącego postępowanie. Dodatkowo, 
art. 109 i 125 k.p.a. dopuszczają możliwość zastosowania doręczeń za po-
mocą środków komunikacji elektronicznej decyzji i postanowień środkom 
postępowania.  

Należy zaznaczyć, że art. 54 § 2 k.p.a. przewiduje możliwość we-
zwania z użyciem dokumentu elektronicznego, które powinno być opa-
trzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Natomiast, art. 73 § 3 k.p.a. przewi-
duje alternatywną możliwość zapewnienia stronie dostępu w swoim sys-
temie teleinformatycznym do pism w formie dokumentu elektronicznego, 
wnoszonych do organu administracji publicznej lub przez niego doręcza-
nych, po identyfikacji strony w sposób określony w przepisach ustawy  
o informatyzacji. Zgodnie z art. 57 § 5 pkt. 1 k.p.a., termin uważa się za za-
chowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało wysłane w formie do-
kumentu elektronicznego do organu administracji publicznej, a nadawca 
otrzymał urzędowe poświadczenie odbioru. 

Artykuły 217 § 4 oraz 220 § 1 k.p.a. dotyczą elektronicznych za-
świadczeń. Art. 217 § 4 k.p.a. normuje wydawanie elektronicznych za-
świadczeń, a art. 220 § 1 k.p.a. – rozszerzenie zakresu zakazu żądania za-
świadczenia na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego.  
 
 
Centrum Informacji Konsumenckiej  
 
Istotną inicjatywą Prezesa UKE związaną z ochroną interesów konsumen-
tów jest rozwój Centrum Informacji Konsumenckiej, w skład którego 
wchodzi m.in. strona internetowa www.cik.uke.gov.pl oraz infolinia kon-
sumencka, na której eksperci UKE udzielają porad11.  

Informacje Prezesa UKE ważne dla konsumentów są zamieszczane  
i aktualizowane stronie internetowej www.cik.uke.gov.pl, gdzie są publi-
                                                 
11 UOKiK, Polityka konkurencji na lata 2014–2018, Warszawa 2014, s. 113, 
http://www.uokik.pl (online: 1.12.2015 r.) 

 

kowane m.in. odpowiedzi na najczęściej zadawane przez konsumentów 
pytania. W ramach tej strony podawane są również informacje dotyczące 
zmian zachodzących na rynku usług telekomunikacyjnych, związanych  
z nim ważnych wydarzeń oraz ostrzeżenia przed różnego rodzaju pojawia-
jącymi się zagrożeniami. Do wiadomości podawane są także działania po-
dejmowane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, które mają na celu 
kształtowanie polityki konsumenckiej oraz zwiększenie konkurencyjności 
na rynku usług telekomunikacyjnych. Na stronie tej użytkownicy mogą 
także znaleźć informacje dotyczące sposobów dochodzenia swoich rosz-
czeń od dostawców usług telekomunikacyjnych12.  

Informacje zamieszczone na stronie www.cik.uke.gov.pl są podzie-
lone na pięć działów: Prawo; Najczęściej zadawane pytania; Sposoby do-
chodzenia roszczeń; Wydarzenia oraz Poradnik dla konsumentów. Dział 
Prawo dzieli się na poddziały: 1. akty prawne, w którym konsument może 
zapoznać się z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne  
(tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 243 z późn. zm.); 2. Rozporządzenia, obejmujące: 
rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014 r. 
w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 
284); rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2010 r.  
w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach te-
lefonicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 249, poz. 1670); rozporządzenie Ministra 
Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie szczegóło-
wych wymagań dotyczących świadczenia udogodnień dla osób niepełno-
sprawnych przez dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych 
(Dz.U. z 2014 r., poz. 464).  

Dział Najczęściej zadawane pytania został usystematyzowany pod 
kątem zagadnień dotyczących: telefonu stacjonarnego; telefonu komórko-
wego; Internetu stacjonarnego; Internetu mobilnego oraz umów, rachun-
ków, płatności.  

W dziale Sposoby dochodzenia roszczeń zostały zawarte podroz-
działy dotyczące reklamacji konsumenckich, mediacji oraz sądu polubow-
nego, gdzie konsument może znaleźć szczegółowe informacje odnośnie 
tych form rozwiązywania sporów. Włączenie informacji o alternatywnych 
sposobach rozwiązywania sporów należy ocenić pozytywnie. Konsument 
otrzymując informacje o możliwości rozwiązania sporu w drodze postę-
powania sądowego jednocześnie jest zachęcany do szybszych form napra-
                                                 
12 http://www.cik.uke.gov.pl/dzialania-uke-na-rzecz-konsumentow-15604  
(online: 31.01.2016 r.).  
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wienia poniesionej szkody. W pierwszej kolejności jest mu proponowane 
skorzystanie z reklamacji abonenckich, w drugiej – z mediacji lub sądu po-
lubownego.  

W dziale Wydarzenia publikowane są ostrzeżenia oraz informacje  
o podjętych działaniach na rzecz konsumentów np. o Porozumieniu na 
rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie w Miasteczku Europejskim13. 
Dział Poradnik dla konsumentów obejmuje cztery dokumenty: Poradnik 
dla konsumentów; Poradnik – Bezpieczne korzystanie ze środków komu-
nikacji elektronicznej w cyberprzestrzeni; Zagrożenia przy korzystaniu  
z usług Premium Rate; Poradnik bezpiecznego korzystania z urządzeń mo-
bilnych podłączonych do sieci Internet14. 

Od dnia 1 stycznia 2013 r. Centrum Informacji Konsumenckiej zo-
stało rozbudowane o internetowy formularz kontaktowy z narzędziem 
kategoryzującym oraz dedykowanym adresem e-mail cik@uke.gov.pl.  
W ten sposób konsumenci łatwo i szybko mogą złożyć wniosek o inter-
wencję Prezesa UKE lub zadać pytanie m.in. w zakresie zasad korzystania 
z usług telekomunikacyjnych oraz dochodzenia praw w sporach z dostaw-
cami usług telekomunikacyjnych. Wykorzystanie formularza kontaktowego 
oraz narzędzia kategoryzującego wpływające sprawy przekłada się na 
szybsze oraz precyzyjniejsze definiowanie problemów występujących na 
rynku usług telekomunikacyjnych i podejmowanie odpowiednich inter-
wencji przez Prezesa UKE15.  

Obok możliwości składania wniosków o interwencję drogą elektro-
niczną konsumenci mogą również składać wnioski w sposób tradycyjny.  
Z przeprowadzonego przez autorkę wywiadu telefonicznego 
z pracownikiem Centrali UKE w Warszawie wynika, że urzędy nie groma-
dzą danych statystycznych odnośnie ilości zgłaszanych spraw drogą elek-
troniczną i tradycyjną. Dzięki uprzejmości tego pracownika, który ręcznie 
policzył ilość złożonych w 2015 r. wniosków drogą elektroniczną i trady-
cyjną, które wpłynęły do Centrali UKE w Warszawie, można zaryzykować 
stwierdzenie, że więcej konsumentów korzysta z elektronicznej formy 
składania wniosków o interwencję. Zgodnie z przekazanymi danymi 
w 2015 r. do UKE – Centrali w Warszawie łącznie wpłynęło 764 wniosków 
o interwencję z czego 475 elektronicznie a 289 w formie tradycyjnej, pi-

                                                 
13 http://www.cik.uke.gov.pl/przyjaznynet/wydarzenia (online: 2.02.2016 r.) 
14 http://www.cik.uke.gov.pl/poradnik-dla-konsumentow- (online: 2.02.2016 r.) 
15 http://www.uke.gov.pl/formularz (online 31.01.2016 r.) 

 

semnie16. Z wypowiedzi pracowników kilku delegatur UKE wynika, że kon-
sumenci coraz częściej korzystają z elektronicznej formy składania wnio-
sków o interwencję17. W związku z tym można domniemywać, że dane  
z Centrali UKE w Warszawie mogą stanowić wymierny przykład podejmo-
wanych działań przez konsumentów. 

W ramach prowadzonych badań, autorka skierowała również za po-
średnictwem formularza kontaktowego do Centrali UKE w Warszawie za-
pytanie o ilość wniosków o interwencję składanych w formie elektronicz-
nej i tradycyjnej w latach 2013-2015. W odpowiedzi autorka została we-
zwana do wykazania w terminie 14 dni, że uzyskanie żądanej przez nią 
informacji jest szczególnie istotne dla interesu społecznego. Zwraca uwagę 
krótki czas odpowiedzi. Zapytanie zostało wysłane w dniu 18.12.2015 r. 
pismo z urzędu autorka otrzymała w dniu 29.12.2015 r. natomiast po 
upływie kolejnych 14 dni została wezwana do usunięcia braków formal-
nych zapytania autorki w terminie 7 dni oraz została pouczona o możliwo-
ści wydania decyzji o umorzeniu postępowania. Należy zaznaczyć, że cała 
korespondencja była prowadzona drogą elektroniczną, co znacząco upro-
ściło i przyspieszyło postępowanie. Podjęte przez urząd działania należy 
ocenić pozytywnie, zwraca uwagę szybkość odpowiedzi (11 dni) oraz 
szczegółowe informacje udzielane przez pracowników urzędu w mailach 
zawierających pisma skierowane do autorki. W ten sposób postępowanie 
zostało przeprowadzone zgodnie z podstawowymi zasadami 
e-administracji czyli szybko, sprawnie i kompetentnie.      

Duże znaczenie ma również fakt, że oprócz opisanych udogodnień 
Prezes UKE nadal publikuje informacje dotyczące podstawowych praw  
i obowiązków abonentów publicznie dostępnych usług telekomunikacyj-
nych w Biuletynie UKE oraz na stronach internetowych UKE. Takie działa-
nia także stanowią element szeroko rozumianej e-administracji. 
 
 
Podsumowanie  

 
Kryteriami sprawności działania administracji publicznej są: skuteczność, 
ekonomiczność i korzystność. Zbieżna z nimi jest definicja i podstawowe 
elementy e-administracji, które zostały zawarte w Komunikacie Komisji do 
                                                 
16 Odpowiedź z dnia 25.01.2015 r. na zapytanie DOK 77225. 
17 Badania własne autorki, wywiad telefoniczny, delegatury UKE w Rzeszowie i Krakowie, 
12.2015/01.2016. 
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Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego i Komitetu Regionów Rola e-admininistracji dla przyszłości 
Europy, KOM(2003)567 z dnia 26 września 2003 r.  

W polskim porządku prawnym podstawą działania e-administracji 
jest ustawa z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2005 r. Nr 64, poz. 565 ze zm.) 
znowelizowana ustawą z dnia 12.02.2010 r. o zmianie ustawy o informaty-
zacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektó-
rych innych ustaw (Dz. U. 2010 r. Nr 40, poz. 230). Nowelizacja ta wprowa-
dziła znaczne zmiany do kodeksu postepowania administracyjnego w za-
kresie zasad kontaktu między organem a stroną postępowania za pomocą 
elektronicznej skrzynki, urzędowego poświadczenia odbioru oraz identyfi-
kacji użytkownika systemów teleinformatycznych.  
 W skład Centrum Informacji Konsumenckiej Prezesa Urzędu Komu-
nikacji Elektronicznej wchodzi m.in. strona internetowa 
www.cik.uke.gov.pl oraz infolinia konsumencka, na której eksperci UKE 
udzielają porad. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom konsumenci mogą 
skorzystać z elektronicznej formy złożenia wniosku. Jak wynika z badań 
własnych autorki,  więcej konsumentów wybiera elektroniczną formę zło-
żenia wniosku do Prezesa UKE. 
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OUTSOURCING USŁUG INFORMATYCZNYCH  
W POLSCE I NA ŚWIECIE 

 
mgr Anna Wójtowicz  

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 
 
 
Wprowadzenie  

 
W dzisiejszych czasach mamy do czynienia z ciągłym rozwojem technolo-
gicznym, dlatego też wszystkie przedsiębiorstwa, bez względu na wielkość 
czy też specyfikę, muszą starać się sprostać nowym wyzwaniom. Jedynie 
nadążenie za zmieniającymi się uwarunkowaniami technologicznymi po-
zwala  przedsiębiorstwom sprawnie funkcjonować, a także uzyskać prze-
wagę konkurencyjną na tym niezwykle wymagającym i niestabilnym ryn-
ku. 

Wzrastające zapotrzebowanie na technologie informacyjne jest więc 
spowodowane chęcią sprawniejszego zarządzania organizacją, możliwo-
ścią skupienia się na swej podstawowej działalności, a także poprawą jej 
funkcjonowania i obniżeniem kosztów. Dlatego bogata i coraz atrakcyjniej-
sza oferta jaką prezentuje rynek usług outsourcingu, powoduje, iż przed-
siębiorstwa znacznie chętniej podejmują decyzję o zastosowaniu outsour-
cingu informatycznego. Bardzo często przyjmuje on też formę rozszerzania 
swojej działalności za granicą, głównie w celu uzyskania wyspecjalizowa-
nej kadry usług informatycznych po znacznie niższych kosztach. 

Celem rozdziału jest nakreślenie idei outsourcingu usług informa-
tycznych oraz warunków jego funkcjonowania na rynku Polski jak i całego 
świata. 

 
 

Istota outsourcingu 
 

Pojęcie outsourcingu pochodzi z języka angielskiego, będąc skrótem outsi-
de-resource-using, co oznacza wykorzystanie zewnętrznych zasobów. Out-
sourcing jest więc wykorzystywaniem w toku prowadzonej działalności 
biznesowej zasobów lub procesów, zlokalizowanych poza przedsiębior-

 

stwem1. Outsourcing jest najczęściej definiowany jako przedsięwzięcie, po-
legające na wydzieleniu ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa macie-
rzystego realizowanych przez nie funkcji i przekazanie ich do realizacji in-
nym podmiotom gospodarczym2. 

Outsourcing pozwala organizacjom zająć się utworzeniem  
tzw. rdzenia biznesu (business core), czyli skupienia się na najważniejszym 
elemencie, czy też elementach  ich  funkcjonowania, a jednocześnie współ-
działać z zewnętrznymi partnerami na zasadach kontraktu. Takiej strategii 
outsourcingu nie należy jednak  prowadzić krótkoterminowo, jako np. do-
raźne obniżenie kosztów czy też sposób walki z trudnościami wewnętrz-
nymi przedsiębiorstwa w ramach jego bieżącej działalności. Taka strategia 
powinna mieć charakter długofalowy (wieloletni)3. 

Outsourcing usług informatycznych jest natomiast definiowany jako 
dostarczenie kompleksowych rozwiązań e-biznesowych przez specjalistów 
z zewnątrz. Jest to przejęcie przez firmę zewnętrzną obsługi określonych 
dziedzin działalności przedsiębiorstwa,  które są związane z informatyką 
(wszystkich lub jedynie wybranych obszarów)4. 

Przedsiębiorstwa korzystające z outsourcingu usług informatycz-
nych znacznie poprawiają swoją konkurencyjność, ponieważ: 

 mogą skupić się na swojej podstawowej działalności, co powoduje 
wzrost wydajności firmy; 

 wykorzystują dodatkowe zasoby, przez co zmniejszają obciążenie 
działu informatyki oraz menadżerów; 

 są w stanie przewidzieć koszty dla całego systemu komputerowego; 
 potrafią dokładnie rozplanować wykorzystanie zasobów we-

wnętrznych i zewnętrznych, dzięki czemu zmniejszają czas dotarcia 
do klienta; 

 posiadają pełną ochronę wszystkich procesów firmy poprzez szero-
ką dostępność usług oraz wsparcie technicznego partnera outsour-
cingowe5. 

                                                 
1 E. Skrzypek, M. Hofman, Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie. Identyfikowanie, 
pomiar, usprawnienie, Jak, Warszawa 2010, s. 22. 
2 M. Trocki, Outsourcing, metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej, PWN, War-
szawa 2001, s. 13. 
3 M. Sobińska, Zarządzanie outsourcingiem informatycznym, Akademii Ekonomicznej we 
Wrocławiu, Wrocław 2008, s. 7. 
4 M. Kocot, Wykorzystanie outsourcingu w wybranych obszarach funkcjonowania przedsię-
biorstwa, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie” 2013,  nr 1, s. 59. 
5 M. Trocki, op. cit., s. 201. 
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Dużą popularnością cieszą się szczególnie dwa modele outsourcin-
gu: BPO (ang. Business Process Outsourcing) i offshoring6. 

BPO obejmuje przeniesienie praktycznie całej działalności bizneso-
wej na osobę trzecią: zarówno funkcje biznesowe wewnętrzne (tj. zasoby 
ludzkie, finanse), jak też outsourcing księgowości czy obsługi biur. 

Offshoring polega na przekazaniu wydzielonych ze struktur organi-
zacyjnych przedsiębiorstwa macierzystego części funkcji oraz poszukiwa-
nie partnerów zewnętrznych za granicą do ich realizacji. Jest to outsour-
cing zlecony poza granice kraju. Swoją popularność zawdzięcza on m. in.  
możliwościom czerpania z doświadczeń partnera dotyczących sposobu 
funkcjonowania na danym rynku, a także niskim kosztom pracy w krajach 
rozwijających się. 
 
 
Historia kształtowania się outsourcingu informatycznego 

 
Pojęcie outsourcingu jest relatywnie nowe, gdyż w praktyce zarządzania 
pojawiło się w latach 80-tych XX w., lecz samo zjawisko nieodłącznie towa-
rzyszyło rozwojowi działalności gospodarczej. 

Dopiero nowoczesny outsourcing, poprzedzony koniecznością za-
spokojenia potrzeb w zakresie  technologii informacyjnej, zdołał zdomino-
wać świat biznesu. W początkowym etapie przedsiębiorstwa powierzały 
zewnętrznym firmom eksploatację zasobów informatycznych, przede 
wszystkim sprzętu, co prawda forma własności nie ulegała zmianie, ale 
następowało częściowe przejęcie pracowników. Wraz z rozwojem techno-
logicznym przedsiębiorstwa zaczęły sobie zdawać sprawę, iż nie mogą być 
specjalistami jednocześnie w kilku dziedzinach, dlatego należy skupić się 
na jednej bądź dwóch najważniejszych, a reszta powinna zostać zlecona na 
zewnątrz7. 

Pionierem nowoczesnego outsourcingu jest firma EDS Rossa Perota, 
która w 1963 r. jako pierwsza przedstawiła koncernowi Frito-Lay ofertę 
swoich usług polegających na odpłatnej realizacji jego funkcji informatycz-
nych. Usługa ta została wtedy nazwana zarządzaniem sprzętem (facilities 
management). Dlatego też do dnia dzisiejszego outsourcing jest kojarzony 
                                                 
6 A. Staszel, Geneza i rozwój outsourcingu na przykładzie branży IT, [w:] S. Wawak, M. Soł-
tysik, Współczesne trendy w outsourcingu, Mfiles.pl, Kraków 2015, s. 116. 
7 E. Marcinkowska, Outsourcing w zarządzaniu szpitalem publicznym, Wolters Kluwer Pol-
ska Sp. z o. o., Warszawa 2012, s. 11. 

 

głównie z wydzieleniem funkcji informatycznych ze struktury przedsię-
biorstwa. Następnie podobne usługi zaczęły świadczyć także inne firmy 
również w odniesieniu do pozostałych funkcji przedsiębiorstwa8.  

Jednak dopiero w drugiej połowie lat 80-tych XX w. outsourcing 
usług informatycznych zaczął się prężnie rozwijać. Fakt ten był spowodo-
wany pojawieniem się na rynku IBM (ang. International Business Machines 
Corporation) i utworzeniem przez niego przedsiębiorstwa zależnego Inte-
grated Systems Solution Corporation (ISSC), którego celem było świadcze-
nie usług outsourcingu informatycznego. ISSC stało się bezpośrednim kon-
kurentem dla EDS, na tym nowym i dynamicznie rozwijającym się rynku. 
Pierwszym znaczącym sukcesem było podpisanie dziesięcioletniego kon-
traktu z firmą Eastman Kodak, który zobligował IBM do utworzenia i na-
stępnie utrzymania centrum komputerowego. Według szacunków ta decy-
zja pozwoliła zaoszczędzić firmie Kodak, aż 50 % wydatków na informaty-
kę. Etap ten był przełomowy dla rozwoju outsourcingu informatycznego, 
ponieważ nastąpiła akceptacja nowej metody zarządzania, natomiast defi-
nicja outsourcingu informatycznego na stałe już zagościła w słowniku za-
rządzania9. 

W latach 90-tych XX w. nastąpił gwałtowny rozwój technologii i syste-
mów informatycznych, który spowodował rozkwit outsourcingu informa-
tycznego. Stan ten był spowodowany głównie technologiami sieciowymi, 
a zwłaszcza tych związanych z Internetem. 

Wraz z początkiem XXI w. rynek usług informatycznych zaczął być doj-
rzały, natomiast outsourcingowe usługi informatyczne stały się nieodzow-
nym elementem działalności gospodarczej. Aktualnie także małe i średnie 
przedsiębiorstwa, wzorując się na wielkich korporacjach zaczęły z powo-
dzenie stosować outsourcing informatyczny10. 

 
 

Rynek outsourcingu na świecie  
 

Rozwój outsourcingu spowodował, że przedsiębiorstwa zlokalizowane na 
konkurencyjnym rynku Europy i Ameryki zaczęły umieszczać swoją pro-
                                                 
8 M. Trocki, op. cit., s. 42. 
9 M. Dyk, Outsourcing usług informatycznych [w:] E. Nowak (red.), Rachunek kosztów i ra-
chunkowość zarządcza. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we 
Wrocławiu, Wrocław 2014, s. 48. 
10 Ibidem, s. 49.  
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dukcję w krajach Trzeciego Świata, zmotywowane głównie  niskimi kosz-
tami związanymi z tanią siłą roboczą. Ale z biegiem czasu coraz istotniej-
szym czynnikiem zaczął stawać się odkryty z pewnym zaskoczeniem zasób 
kadry świetnie wykształconych specjalistów w krajach postrzeganych jako 
zacofane przez Zachód. Są to głównie specjaliści, którzy posiadają wysokie 
kwalifikacje w zakresie technologii internetowych, ogromne umiejętności 
zarówno teoretyczne jak i praktyczne w tej dziedzinie11. 

Ceoworld Magazine zaprezentował ranking najlepszych odbiorców 
usług outsourcingowych w samej tylko branży IT w 2014 r. pt. „Top 26 
Outsourcing Destinations For Information Technology (IT) companies: List 
of Contries” (Tabela 1).  

 
 

Tabela 1. Ranking najlepszych lokalizacji outsourcingowych branży 
IT w 2014 r. 

  
 Źródło: opracowanie własne na podstawie: Top 26 outsourcing destinations for information 
technology (IT) companies: List of Countries 2014, http://ceoworld.biz/2014/09/15/top-26-
outsourcing-destinations-information-technology-companies-list-countries (online 
02.02.2016 r.).  
 
 

Analizę wykonano zgodnie ze wskaźnikiem GSLI (Global Services 
Location Index), który uwzględnił takie czynniki jak: atrakcyjność finanso-
wa, dostęp do wykwalifikowanych pracowników i środowisko biznesowe.  
Najlepszą lokalizacją outsourcingową branży IT okazały się Indie, następne 
miejsca zajęły Chiny i Malezja. Polska również uplasowała się wysoko bo 
na 11 miejscu. W rankingu znalazły się tylko dwa państwa o wysokim 

                                                 
11 Wschód i zachód w wymiarze globalnym, doświadczenia z przeszłości a perspektywy na 
przyszłość, red. M. Miłek, G. Wilk-Jakubowski, R. S. Brzoza, Wydawnictwo Stowarzyszenia 
Współpracy Polska-Wschód, Kielce 2012, s. 102. 

 

stopniu rozwoju – USA (14 miejsce) i Niemcy (17 miejsce). W rankingu 
ewidentnie przodują państwa Dalekiego Wschodu.  

W 2015 r. międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield 
opublikowała raport ukazujący ranking najlepszych lokalizacji outsourcin-
gowych świata pt. „Where in the World? Business Process Outsourcing 
(PO) & Shared Service Location Index 2015”12 (Tabela 2). Ranking prze-
prowadzono na podstawie analizy kosztów, ryzyka i warunków prowadze-
nia działalności outsourcingowej. Niekwestionowanym liderem został 
Wietnam, gdzie tempo rozwoju sektora outsourcingowego jest najszybsze 
na świecie (awansował z piątego miejsca w 2014 r.). Kolejne pozycje na-
tomiast zajmują Filipiny i następnie Bułgaria. Polska uplasowuje w tym 
rankingu się na pozycji 18. 

 
 

Tabela 2. Ranking najlepszych lokalizacji outsourcingowych świata 
w 2015 r. 

 
Źródło: Cushman & Wakefield, Where in the Word? Business process outsourcing and shared 
service location index 2015, s. 11. 
 
 

Analiza zaprezentowanych powyżej rankingów wskazuje, że do naj-
bardziej atrakcyjnych miejsc docelowych dla outsourcingu należą państwa 
rozwijające się, które charakteryzują się: 

 niskimi kosztami pracy – dzięki którym bardzo zyskują lokalizacje 
wschodzące, 

                                                 
12 Cushman & Wakefield, Where in the Word? Business process outsourcing and shared ser-
vice location index 2015, s. 12. 
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 tworzeniem wartości – wysoko wykwalifikowani pracownicy, naj-
lepiej znający  języki obce oraz innowacje, podnoszące standard ob-
sługi klienta. 
 
 

Outsourcing informatyczny w Polsce  
 
Outsourcing usług internetowych jest w Polsce stosunkowo nowym poję-
ciem. Dopiero transformacja systemowa spowodowała rozwój outsourcin-
gu w działalności gospodarczej. Pomimo to Polska w światowych rankin-
gach  zajmuje wysokie miejsca wśród liderów outsourcingu. Usługi outso-
urcingowe świadczone przez firmy IT zlokalizowane w Polsce są wykony-
wane na rzecz klientów z wielu różnych części świata, ale głównie na rzecz 
klientów Europy Zachodniej (80% badanych przedsiębiorstw), oraz pol-
skich klientów biznesowych i instytucjonalnych (74% badanych przedsię-
biorstw). Ponadto ponad połowa z polskich firm outsourcingowych IT 
świadczy swoje usługi dla klientów z  Ameryki Północnej oraz Europy 
Środkowo-Wschodniej (wykluczając Polskę).13 

Zgodnie z zaprezentowanym przez ABSL „Raportem usług IT w Pol-
sce”14 usługi outsourcingowe w 2013 r. stanowiły 18,8% wartości całego 
rynku usług IT w Polsce. Jest to wciąż stosunkowo niewiele. Zdaniem re-
spondentów przyczynia się do tego możliwość szybkiej reakcji na zdarze-
nia związane z ograniczoną formalizacją wewnętrznych procedur oraz 
większa elastyczność działań. Jednak została też doceniona zaleta korzy-
stania z outsourcingu usług IT jaką jest poprawa jakości usług przy jedno-
czesnej redukcji kosztów. Natomiast największym odbiorcą usług IT był 
sektor finansowy (24,1% udziału w rynku), administracja (20,5%), media 
i komunikacja (16,4%) i sektor produkcyjny (14,3%). 

Ponadto coraz bardziej dojrzała staje się struktura usług IT według 
rodzaju świadczonych usług. Objawia się to spadkiem w niej udziału pod-
stawowych usług (tj. instalacja infrastruktury i wsparcie techniczne) na 
rzecz wzrostu udziału usług outsourcingowych. Usługi outsourcingowe  
w najbliższych latach będą cechować się dość wysokim wskaźnikiem wzro-

                                                 
13ABSL, Raport rynek usług IT w Polsce 2015, 
http://absl.pl/documents/10186/26940/raport_it_2015_PL_150604_epub.pdf, s. 20 
(online 02.02.2016 r.) 
14 Ibidem, s. 13. 

 

stu w rynku usług IT. Zgodnie z prognozami w latach 2013-2018 wzrośnie 
on z 18,8% do 21,9%. 

Outsourcing usług informatycznych w  Polsce posiada wiele atutów, 
które zwiększają perspektywy jego rozwoju i wpływają na konkurencyj-
ność Polski  na rynku światowym. Najważniejsze z nich to: 

 Geograficzne położenie Polski  - stwarza możliwość współpracy za-
równo z Azją, jak i z Ameryką Północną i Południową w trakcie jed-
nego dnia biznesowego. 

 Członkostwo w Unii Europejskiej – gwarantujące m. in. swobodny 
przepływ usług. 

 Liczba ludności w Polsce przekraczająca 38 milionów  jest tożsama 
z większym zasobem siły roboczej, co przekłada się też na większą 
ilość studentów – w szkołach wyższych w całej Polsce kształci się 
ponad 70 tys. przyszłych informatyków. 

 Wysoko wykwalifikowana kadra usług  IT – informatyka jest najczę-
ściej wybieranym kierunkiem studiów. Dodatkowo polscy informa-
tycy zajmują wysokie miejsca w międzynarodowych konkursach np. 
w 2014 r. drużyna Politechniki Poznańskiej zwyciężyła w mistrzo-
stwach świata w kodowaniu Hello World Open w Helsinkach, poko-
nując 2 500 zespołów z 90 krajów. 

 Znajomość języków obcych – w 2013 r. Wśród firm świadczących 
usługi IT 18% wykorzystało co najmniej 5 języków. Ponadto  niemal 
każdy student informatyki deklaruje że zna język angielski (94%), 
a prawie jedna trzecia (31%) język niemiecki15. 
Zachowanie równowagi pomiędzy kosztami oraz jakością usług 
świadczonych przez wykwalifikowanych polskich specjalistów. 
Umiejętne wykorzystanie atrybutów zwiększających konkurencyj-

ność spowoduje zapewne wzrost outsourcingu usług internetowych w Pol-
sce, a tym samym predestynuje Polskę do stania się Doliną Krzemową Eu-
ropy. 

 
 

Podsumowanie 
 

Podsumowując outsourcing usług informacyjny stanowi istotny element 
zarządzania i rozwoju nowoczesnych przedsiębiorstw. Koncepcja ta i ko-
                                                 
15 Ibidem, ss. 27-32. 
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rzyści z niej płynące jest znana, ceniona i skutecznie wdrażana przez firmy 
na całym świecie. Spowodowało to, że outsourcing informacyjny stał się 
przedmiotem na rynku globalnej konkurencji. Najkorzystniej  prezentują 
się na nim państwa rozwijające się tj. Indie, Chiny, Wietnam czy też Filipi-
ny. Polski rynek outsourcingu jest ceniony na świecie, plasując się wysoko 
we wszystkich międzynarodowych  rankingach i jest zdecydowanym lide-
rem wśród państw Europy Środkowo-Wschodniej. 

Poza pozytywnymi aspektami,  globalny outsourcing niesie ze sobą 
także pewne zagrożenia. Otóż w Stanach Zjednoczonych i krajach Europy 
Zachodniej bardzo wielu specjalistów (zwłaszcza z dziedziny IT) zaczęło 
tracić pracę na rzecz również bardzo wykształconych, ale gorzej opłaca-
nych, często wręcz wykorzystywanych pracowników w Krajach Trzeciego 
Świata np. w Indiach. 

  Zdecydowanie jednak outsourcing usług informatycznych jest kon-
cepcją, która pomimo pewnych kosztów społecznych, niesie ze sobą także 
wiele korzyści i jest doceniana przez przedsiębiorstwa w Polsce, jak rów-
nież na całym świecie. Ponadto dynamiczny rozwój technologiczny spra-
wił, że idealnie wpasowała się ona w realia dzisiejszej, globalnej gospodar-
ki. 
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NAUCZANIE NA ODLEGŁOŚĆ W KSZTAŁCENIU  
DOROSŁYCH 

 
mgr inż. Janusz Berek 

Politechnika S ląska w Gliwicach 
 
 
Edukacja dorosłych 
 
Edukacja dorosłych według Z. Wołka może być rozpatrywana, jako jedno 
z ujęć edukacji ustawicznej. Dotyczy ona kształcenia, które odbywa się po 
ukończeniu nauki w systemie szkolnym. Realizowane jest w obszarach 
związanych z dokształcaniem, doskonaleniem zawodowym, przekwalifi-
kowaniem się oraz edukacją dla własnych potrzeb. Drugie, szersze ujęcie 
edukacji ustawicznej obejmuje działania związane z uczeniem się, realizo-
wanym przez całe życie1. Edukacja ustawiczna w ostatnich latach przeszła 
ewolucję i obecnie jest symbolem reformy oświatowej inspirowanej przez 
nowe technologie. Ten pogląd znajduje swoje odzwierciedlenie w inicjaty-
wach i pracach wielu instytucji: UNESCO (m.in. światowe konferencje edu-
kacji dorosłych), OECD (m.in. raport: Edukacja ustawiczna dla wszystkich), 
Unii Europejskiej (m.in. Memorandum na temat uczenia się przez całe ży-
cie). Główne kierunki edukacji ustawicznej obecnie wytycza Unia Europej-
ska2. 

 
 

Uwarunkowania prawne i instytucjonalne edukacji doro-
słych 
 
W Polsce istnieje konieczność dostosowania systemu edukacji do potrzeb 
współczesnego rynku pracy3. W ostatnich latach podejmowane są inicja-
tywy i wdrażane rozwiązania, które pozwalają na zbliżanie do siebie edu-
kacji i rynku pracy. Przykładem są krajowe ramy kwalifikacji, pomagające 
                                                 
1 Z. Wołk, E-learning jako komponent elastycznego układu kształcenia ustawicznego, „Wdu-
kacja Ustawiczna Dorosłych” 2007, nr 2, s. 73. 
2 A. Matlakiewicz, H. Solarczyk-Szewc, Dorośli uczą się inaczej, Wydawnictwo Centrum 
Kształcenia Ustawicznego, Toruń 2009, s. 204.  
3 Ministerstwo Edukacji Narodowej, https://men.gov.pl/ksztalcenie-zawodowe/rok-
szkolny-2014-2015-rokiem-szkoly-zawodowcow-2.html, (online: 29.12.2015). 

 

określić i odpowiednio uszeregować kwalifikacje uzyskiwane przez osoby 
uczące się. W Polsce, w krajach członkowskich UE oraz w około 130 kra-
jach na świecie, powstała rama kwalifikacji. W Polsce nazwana jest ona 
Polską Ramą Kwalifikacji (PRK)4. PRK obejmuje edukację ogólną, wyższą 
i zawodową. Ma ona osiem poziomów określających, jakie wymagania 
trzeba spełnić, aby uzyskać kwalifikacje na danym poziomie5. Do tej pory 
w Polsce nie opracowano jednolitego systemu, który umożliwiałby rozpo-
znanie i potwierdzanie kompetencji (ich formalne uznanie), które osoby 
dorosłe zdobywają w nieformalny sposób. Mogą to być doświadczenia za-
wodowe lub indywidualna aktywność człowieka związana  
np. z koniecznością używania różnych urządzeń i mediów cyfrowych6.  

W Polsce funkcjonują różnego rodzaju instytucje, których oferta 
edukacyjna skierowana jest do osób dorosłych. Mogą one zdobywać wy-
kształcenie na różnych poziomach i w różnych systemach: dziennym, wie-
czorowym, zaocznym lub eksternistycznym. Kształcenie ustawiczne dla 
dorosłych w formach pozaszkolnych realizowane jest przez placówki 
kształcenia ustawicznego i praktycznego, którymi są: centra kształcenia 
ustawicznego, centra kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania 
i doskonalenia kadr, stowarzyszenia, fundacje, spółki, spółdzielnie, ochot-
nicze hufce pracy, izby rzemieślnicze, szkoły wyższe, uczelnie, uniwersyte-
ty trzeciego wieku, placówki naukowe i ośrodki badawczo-rozwojowe7.  

Z ogólnych danych przedstawionych na rysunku 1, uzyskanych na 
podstawie badań przeprowadzonych w 2014 roku, w ramach V edycji pro-
jektu Bilans Kapitału Ludzkiego wynika między innymi, że wśród osób po-
wyżej 30 roku życia, około 1/3 nigdy nie brała udziału w żadnej formie 
doskonalenia zawodowego. 

                                                 
4 A. Chłoń-Domińczak, H. Dębowski, Polska Rama Kwalifikacji jako narzędzie dialogu po-
między edukacją a rynkiem pracy, Konferencja: Szkoły i pracodawcy – razem ku lepszej 
jakości kształcenia zawodowego, materiały konferencyjne, Warszawa 11.10.2012. 
5 IBE, Polska Rama Kwalifikacji, http://www.kwalifikacje.edu.pl/pl/strona-glowna/78-
zintegrowany-system-kwalifikacji/1002-polska-rama-kwalifikacji, (online: 29.12.2015). 
6 Instytut Badań Edukacyjnych, Kwalifikacje w Polsce – stan obecny, 
http://kwalifikacje.org.pl/pl/prk/131-kwalifikacje-w-polsce-stan-obecny  
(online: 20.05.2015). 
7 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, Kształcenie Ustawiczne i jego rola w rozwoju zawo-
dowym człowieka, s. 64-78, 
http://www.wup.kielce.pl/images/stories/CIZ/Ksztalcenie_ustawiczne_www.pdf   
(online: 29.12.2015). 
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Rysunek 1. Odsetek osób, które nigdy nie uczestniczyły w różnych 
formach doskonalenia zawodowego, ze względu na wiek i poziom wy-
kształcenia (w %)  
Źródło: K. Turek, B. Worek, Kształcenie po szkole, s. 34, 
http://bkl.parp.gov.pl/system/files/Downloads/20150410104351/PARP_ksztalcenie_po_szk
ole_srodek_www.pdf?1429088994 (online: 29.12.2015). 

 
 
Najwięcej osób, nie biorących udziału w jakiejkolwiek formie do-

skonalenia zawodowego, posiada wykształcenie gimnazjalne i niższe oraz 
zasadnicze zawodowe. Odsetek tych osób wyniósł od 47% do 65%. U osób 
z wykształceniem średnim, najlepsze wyniki zanotowano w grupie wieko-
wej powyżej 45 roku życia, jest to około 25%, a w wyższych przedziałach 
wiekowych odsetek ten spada do 20%. Około 1/3 to osoby 
z wykształceniem wyższym, w przedziale wiekowym 18–29 lat, natomiast 
osoby starsze w wieku powyżej 35 lat to około 20% i 10% osoby po 42 
roku życia. Z danych zaprezentowanych na wykresie 1 wynika również, że 
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najwięcej z doskonalenia zawodowego korzysta grupa osób z wykształce-
niem wyższym w przedziale wiekowym 45-49 lat8. 

Wykorzystanie możliwości, jakie daje nauczanie na odległość i odpo-
wiednio zaprojektowane środowisko e-learningowe, pozwalają stworzyć 
lepsze warunki do kształcenia oraz do samodzielnego zdobywania wiedzy 
przez całe życie9. 

 
 

Istota i przesłanki e-learningu 
 
W ostatnich latach nastąpił znaczny rozwój edukacji na odległość, pomimo 
tego, wciąż jej najnowsze i dające największe możliwości formy, takie jak 
np. e-learning, nie są w pełni wykorzystywane10. Kształcenie na odległość 
określane jest również, jako e-learning, e-edukacja lub zdalne nauczanie11. 
M. J. Kubiak definiuje ją, jako metodę za pomocą, której prowadzony jest 
proces dydaktyczny, w warunkach oddalenia od siebie nauczyciela 
i uczniów, przy możliwym wzajemnym kontakcie w czasie rzeczywistym. 
Do przekazania informacji wykorzystywane są nowoczesne technologie 
telekomunikacyjne, pozwalające przesyłać głos, obrazy wideo oraz różne 
dane, często w formie multimedialnej12. Kształcenie na odległość umożli-
wia naukę w dowolnym miejscu, czasie i tempie, przy wykorzystaniu no-
woczesnych technologii teleinformatycznych. Elastyczność tego typu 
kształcenia jest szczególnie istotna dla osób aktywnych zawodowo, ponie-
waż pozwala im optymalnie zorganizować czas na pracę, dokształcanie się 
i życie prywatne. E-learning pozwala ukończyć kurs, szkolenie i studia. 
Najczęściej wybieranym środowiskiem do projektowania i zarządzania 

                                                 
8 K. Turek, B. Worek, Kształcenie po szkole, s. 34, 
http://bkl.parp.gov.pl/system/files/Downloads/2015041010 
4351/PARP_ksztalcenie_po_szkole_srodek_www.pdf?1429088994 (online: 29.12.2015). 
9 I. Mokwa-Tarnowska, Struktury wsparcia a efektywność kształcenia w środowisku 
e-learningowym, „e-mentor” 2014, nr 2 (54), s. 34-39, www.e-mentor.edu.pl,  
(online: 29.12.2015). 
10 M. Kuciapski, Skuteczne zarządzanie projektami e-learningowymi w warunkach ograni-
czonych zasobów poprzez integrację koncepcji Rapid Instructional Design, „e-mentor” 2015, 
nr 4(61), ss. 45-54, www.e-mentor.edu.pl, (online: 28.12.2015). 
11 G. Penkowska, Meandry e-learningu, Difin, Warszawa 2010, s. 23. 
12 M. J. Kubiak, Wirtualna edukacja, Mikom, Warszawa 2000, s. 11. 
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kursem jest platforma edukacyjna. Ma ona większość funkcjonalnych ele-
mentów wirtualnego środowiska uczenia się13.  

Potrzeby edukacyjne Polaków są mocno związane z pracą zawodo-
wą. Głównym powodem, dla którego osoby dorosłe decydują się na podję-
cie uczestnictwa w aktywności edukacyjnej, jest chęć podniesienia umie-
jętności potrzebnych w pracy14. Tego rodzaju motywacja determinuje 
wzrost zainteresowania różnymi formami zdobywania wiedzy, w tym 
kształceniem na odległość. Stwierdzenie to potwierdzają badania prze-
prowadzone w ramach projektu systemowego nt. Model systemu wdrażania 
i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, 
w których 77% badanych udzieliło takiej odpowiedzi, w tym 37% wskaza-
ło na kształcenie na odległość, jako formę, którą najbardziej preferują15. 
Zajęcia prowadzone w formie tradycyjnej, w placówkach kształcenia usta-
wicznego i zawodowego, coraz częściej są wspomagane przy wykorzysta-
niu Internetu. Jak wynika z danych zaprezentowanych na rysunku 2, do 
głównych powodów wspierania zajęć tradycyjnych kształceniem przez 
Internet należą: poprawa jakości kształcenia oraz dostosowanie kształce-
nia do potrzeb uczestników szkoleń.  

Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami, kształcenie usta-
wiczne w formach pozaszkolnych może być prowadzone z wykorzystaniem 
metod i technik kształcenia na odległość (z wyjątkiem zajęć praktycznych 
i laboratoryjnych oraz turnusów dokształcania teoretycznego pracowni-
ków młodocianych), na16: 

 kwalifikacyjnych kursach zawodowych, 
 kursach umiejętności zawodowych, 
 kursach kompetencji ogólnych, 
 pozostałych kursach pozwalających uzyskać i uzupełnić wiedzę, 

umiejętności oraz kwalifikacje zawodowe. 
                                                 
13 G. Penkowska, Meandry e-learningu, op. cit., s. 23. 
14 J. Górniak, Kompetencje Polaków a potrzeby polskiej gospodarki, 
http://www.uj.edu.pl/documents/102715934/ee4045d5-357a-4ab7-a8f7-f408761184f4, 
s. 111, (online: 30.12.2015). 
15 K. Chmielewski, Diagnoza stanu kształcenia na odległość w Polsce i w wybranych krajach 
Unii Europejskiej oraz potrzeb edukacyjnych polskich nauczycieli i odbiorców w zakresie 
kształcenia na odległość, http://www.koweziu.edu.pl/download.php?plik=raport_kno.pdf, 
(online: 30.12.2015). 
16 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie 
kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze 
zmianami) 

 

 
 

 
Rysunek 2. Motywy wspierania zajęć tradycyjnych kształceniem przez 
Internet 
Źródło: K. Chmielewski, Diagnoza stanu kształcenia na odległość w Polsce i w wybranych 
krajach Unii Europejskiej oraz potrzeb edukacyjnych polskich nauczycieli i odbiorców  
w zakresie kształcenia na odległość, s. 141, 
http://www.koweziu.edu.pl/download.php?plik=raport_kno.pdf (online: 30.12.2015). 
 
 

Istnieje wiele poglądów, mówiących o tym, że nie jest możliwe zdo-
bywanie wiedzy z danego zakresu tylko przy wykorzystaniu metod kształ-
cenia na odległość, a fizyczna obecność na zajęciach powoduje, że efekty 
kształcenia i wyniki są wyższe. Badania jakościowe przeprowadzone na 
brytyjskim Open University wykazały, że na niektórych kierunkach, zajęcia 
prowadzone wyłącznie na odległość, uzyskały lepsze wyniki w badaniu 
jakości, niż porównywalne, realizowane tradycyjnie w Oxfordzie, Cambrid-
ge, czy Imperial College17. 

 
 

                                                 
17 K. Chmielewski, Diagnoza stanu kształcenia na odległość w Polsce i w wybranych krajach 
Unii Europejskiej oraz potrzeb edukacyjnych polskich nauczycieli i odbiorców w zakresie 
kształcenia na odległość, http://www.koweziu.edu.pl/download.php?plik=raport_kno.pdf, 
(online: 12.05.2015). 
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Ewolucja e-learningu 
 
Nowoczesne technologie teleinformatyczne pozwalają na wzbogacenie 
przekazywanej wiedzy pod względem treści, jak i formy. Na rysunku 3 za-
prezentowano etapy rozwoju kształcenia na odległość i wykorzystywane 
technologie. 

 
 

 
Rysunek 3. Rozwój kształcenia na odległość 
Źródło: Z. Zieliński, E-learning w edukacji, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2012, s. 6. 
 
 

Przekaz odbywa się za pomocą mediów elektronicznych z wykorzy-
staniem sprzętu komputerowego i odpowiedniego oprogramowania. Wy-
korzystana technologia i narzędzia informatyczne umożliwiają tworzenie, 
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dystrybucję oraz zarządzanie wiedzą i szkoleniami, bez ograniczeń czaso-
wo-przestrzennych18. 

Według R. R. Gajewskiego i danych zaprezentowanych na rysunku 4, 
na rozwój procesów uczenia się obecnie składają się trzy etapy. Pierwszy 
nazwany Learning 1.0 to klasyczna edukacja, w której kontakty w relacji 
nauczyciel-uczeń mają postać jeden do jednego lub jeden do wielu, w od-
niesieniu do instytucji realizujących nauczanie dla większej ilości osób. 
Zastosowanie w edukacji transmisji audio-wideo to kolejny etap określany 
mianem Learning 1.5. Trzeci etap, to taki, w którym nauczyciel nie jest już 
w centrum systemu kształcenia, a każdy uczestnik aktywności edukacyjnej 
może zostać nauczycielem dla pozostałych. Określany jest on jako Learning 
2.0 i wykorzystuje rozwiązania Web 2.019. 

 
 

 
Rysunek 4. Rozwój procesów uczenia się 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie R. R. Gajewski, Learning 2.0 - (r)ewolucja?, 
„E-mentor” 2009, nr 5 (32), www.e-mentor.edu.pl, (online: 30.12.2015). 

 
 

Obecny e-learning jest formą przejściową, z której wyodrębnią się: 
elementy instruktażowe funkcjonujące, jako typowe nauczanie na odle-

                                                 
18 Z. Zieliński, E-learning w edukacji, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2012, s. 5. 
19 R. R. Gajewski, Learning 2.0 - (r)ewolucja?, „e-mentor” 2009, nr 5 (32), 
www.e-mentor.edu.pl, (online: 30.12.2015). 
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głość; narzędzia wspomagania projektów mieszanych oraz formy komuni-
kowania w tworzonych wspólnotach, które nie będą już częścią systemu 
szkoleniowego, ale samozarządzaniem własną karierą20. 
 
 
Metody i formy nauczania na odległość 
 
Do głównych metod i form nauczania na odległość, możemy zaliczyć21: 

 kurs e-learningowy jest formą kształcenia na odległość, w której 
osoba uczestnicząca w szkoleniu poznaje wcześniej przygotowaną 
treść, za pomocą interfejsu komputera lub innego urządzenia. 
Obecnie większość tego typu kursów dostępna jest on-line,  
w tzw. chmurze. 

 webinar to szkolenie realizowane za pomocą Internetu przy użyciu 
technologii pozwalającej na obustronną komunikację pomiędzy tre-
nerem i uczestnikami. Umożliwia ono transmisję prezentacji, mul-
timediów, głosu i wideo. 

 Blended learning to mieszana metoda nauczania, w której realizacja 
szkoleń na odległość przeplata się z tradycyjnymi metodami nauki. 
Polega ona na wykorzystaniu różnych form nauczania w ramach 
jednego modułu lub procesu szkoleniowego. Głównym elementem 
gwarantującym skutecznie nauczanie w tej formule jest właściwe 
dobranie środków w taki sposób, aby wzajemnie się wzmacniały 
i usprawniały proces szkoleniowy. 

 Web 2.0 to metoda umożliwiająca adaptację narzędzi społeczno-
ściowych, pozwalających na generowanie treści przez osoby szko-
lone i szkolące. Web 2.0 ze swoją specyfiką znajduje zastosowanie 
w nauczaniu na odległość, jako zintegrowanie, gotowych 
i działających rozwiązań, które wykorzystywane są w systemach 
e-learningowych. Rysunek 5 przedstawia implementację cech Web 
2.0 w systemie e-learningowym. 
 

                                                 
20 J. Woźniak, E-learning w biznesie i edukacji, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne 
Sp. z o.o., Warszawa 2009, s. 237. 
21 A. Gontarz, K. Ozirski, S. Panas, R. Kwaśnik, Praktyczne wykorzystanie aplikacji na zaję-
ciach kształcenia zawodowego – poradnik metodyczny, Wydawca Syntea S.A., Lublin 2012, 
ss. 19-21.  

 Rysunek 5. Implementacja cech Web 2.0 w systemie e learningowym 
Źródło: Z. Zieliński, E-learning w edukacji, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2012,  s. 16. 
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sko zdalnego kształcenia bardzo dobrze spełnia te warunki22. Postępująca 
popularyzacja i miniaturyzacja komputerów oraz urządzeń mobilnych, 
wpływają na formę, jaką przyjmuje obecnie zdalne nauczanie. Biorąc pod 
uwagę tempo rozwoju nowoczesnych technologii, określenie tego, jak bę-
dzie w przyszłości wyglądać nauczanie na odległość i jakie przybierze for-
my, nie jest łatwym zadaniem23.  

 
 

Nauczanie na odległość – korzyści dla firm i instytucji 
 
Do podstawowych korzyści związanych z wykorzystaniem e-learningu na-
leżą przede wszystkim24: 

 obniżenie kosztów szkolenia pracowników, 
 duża elastyczność szkoleń w zakresie ich miejsca i czasu, 
 interaktywność szkoleń, 
 wysoka efektywność szkoleń zapewniana dzięki atrakcyjnej formie 

przekazywania wiedzy (audio, wideo, animacje itp.). 
Wykorzystanie nowoczesnych technologii w działalności przedsię-

biorstw i organizacji przyczynia się do uzyskiwania przez nie wymiernych 
korzyści. Przykładowymi firmami/instytucjami, które wykorzystały 
e-learning są25: 

 Dow Chemical – firma zatrudnia około 52000 pracowników w 37 
krajach. Dzięki wykorzystaniu szkoleń elektronicznych dla pracow-
ników, zaoszczędziła 46 mln USD, 

 Ernst&Young – dzięki wprowadzeniu e-learningu firma obniżyła 
koszty szkoleń o 35%, skrócono również czas trwania szkoleń pra-
cowniczych do 900 h, w porównaniu do tradycyjnej formuły szko-
leń, w której czas ich trwania wynosił 2900 h, 

 National Institute of Corrections – instytucja wykorzystała platfor-
mę szkoleniową Learn Center do przeszkolenia 250000 pracowni-

                                                 
22 J. Bednarek, E. Lubina, Kształcenie na odległość – podstawy dydaktyki, Wydawnictwo 
PWN Warszawa 2008, ss. 28-29. 
23 P. Brzózka, Moodle dla nauczycieli i trenerów, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2011, s.12. 
24 K. Kotkowska, E-learning: nowoczesna metoda kształcenia, 
http://www.pifs.org.pl/UserFiles/Tworzenie%20kursow%20e-learningowych%20.pdf, 
(online: 10.01.2016). 
25 Llidero Sp. z o.o., https://llidero.com/case-studies/e-learning-w-biznesie-historie-
sukcesow-cz-1/, (online: 10.01.2016). 

 

ków więziennictwa w Stanach Zjednoczonych. Dzięki temu uzyska-
no wzrost rejestracji użytkowników do zasobów szkoleniowych 
o 94% w porównaniu z wynikami uzyskanymi rok wcześniej. Zasto-
sowany system przyczynił się również do wzrostu efektywności 
przeprowadzanych programów szkoleniowych oraz motywacji i za-
interesowania szkoleniami pracowników, 

 Tesco – firma zdecydowała się na wdrożenie portalu szkoleniowego 
w oparciu o platformę LMS open-source. Pozwoliło to ponad 
400000 pracowników na dostęp do narzędzia umożliwiającego nie-
ustanne podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Dzięki wdrożeniu 
platformy znacząco usprawniono również proces wymiany infor-
macji w firmie. 

 McDonald’s – w firmie zdecydowano się na e-learningową formę 
szkoleń pracowników z uwagi na oszczędności, jak i potrzebę zasto-
sowania nowoczesnych rozwiązań dopasowanych do strategii szko-
leniowych firmy. Programem szkoleniowym zostali objęci menedże-
rowie, a zakres tematyczny dotyczył zagadnień związanych z finan-
sami, zarządzaniem zapasami, budowaniem i integrowaniem zespo-
łu. Firma uzyskała w pierwszym roku od wdrożenia programu, osz-
czędności wynoszące ponad 1 milion funtów26. 
Wykorzystanie e-learningu w działalności przedsiębiorstw pozwala 

również27: 
 lepiej dopasowywać szkolenia pracownicze do strategii firmy, 
 na bieżąco uzupełniać kompetencje pracowników, 
 zwiększać elastyczność w planowaniu i organizacji szkoleń, 
 wspierać kreowanie samorozwoju pracowników. 

Według ekspertów Akademii Polskiej Agencji Rozwoju Przedsię-
biorczości, odpowiednio wdrożony e-learning w firmie, pozwala ograni-
czyć do 40% czas potrzebny na szkolenia, w porównaniu ze szkoleniami 
tradycyjnymi. Oszczędności uzyskane z tego tytułu można zilustrować na 
następującym przykładzie (rysunek 6)28:  

                                                 
26 Llidero Sp. z o.o., https://llidero.com/case-studies/e-learning-w-biznesie-historie-
sukcesow-cz-2/, (online: 10.01.2016). 
27 R. Klingshirn, The Business Case for eLearning, NASBA CPE Conference, March 19, 2001, 
https://frank.itlab.us/forgetting/just_in_case_ppt.pdf, (online: 10.01.2016). 
28 Portal eGospodarka.pl, http://www.egospodarka.pl/24260,E-learning-tania-forma-
szkolenia-pracownikow,2,39,1.html, (online: 10.01.2016). 
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 pracownik zarabiający 4000 zł brutto miesięcznie, zostaje oddele-
gowany na dwudniowe szkolenie poza firmę (koszt szkolenia 400 zł 
+ koszty absencji pracownika 2500, przy założeniu, że pracownik 
wytwarza miesięcznie dla firmy przychody w wysokości 25000 zł). 
 
 

 
Rysunek 6. Przykładowe koszty ponoszone przez firmę wysyłającą 
pracownika na szkolenie 
Źródło: Portal eGospodarka.pl, http://www.egospodarka.pl/24260,E-learning-tania-forma-
szkolenia-pracownikow,2,39,1.html, (online: 10.01.2016). 
 
 

Jak wynika z powyższych rozważań, właściwie wdrożony i wyko-
rzystany e-learning w działalności przedsiębiorstwa, pozwala firmom uzy-
skiwać znaczące korzyści. Do najważniejszych należą: zmniejszenie kosz-
tów szkoleń i czasu ich trwania, wzrost efektywności programów szkoleń 
i motywacji pracowników do doskonalenia zawodowego, poprawa proce-
sów wymiany informacji w firmie,  lepsze dopasowanie szkoleń do strategii 
przedsiębiorstwa, większa elastyczność w planowaniu i organizowaniu 
szkoleń, pozytywny wpływ na samorozwój pracowników. 

 
 
 

 

Podsumowanie 
 
W rozdziale omówiono główne kwestie związane z obszarami dotyczącymi 
kształcenia i doskonalenia zawodowego osób dorosłych. Powyższe rozwa-
żania prowadzą do następujących wniosków: 

 uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym w Polsce kształtuje się 
na niskim poziomie, 

 zwiększenie aktywności edukacyjnej, jest możliwe poprzez odpo-
wiednie wdrożenie do systemu kształcenia i szkolenia, nowocze-
snych metod i form nauczania, 

 istnieje wiele instytucji oferujących kształcenie w formach pozasz-
kolnych, 

 potrzeby edukacyjne Polaków związane są głównie z pracą zawo-
dową, 

 w placówkach kształcenia ustawicznego i zawodowego, zajęcia tra-
dycyjne coraz częściej wspierane są  za pomocą Internetu, 

 firmy i organizacje uzyskują wymierne korzyści dzięki właściwemu 
wykorzystaniu możliwości, jakie niesie ze sobą nauczanie na odle-
głość i nowoczesne technologie informatyczno-komunikacyjne. 
W rozdziale przedstawiono także obecne uwarunkowania prawne 

i instytucjonalne edukacji osób aktywnych zawodowo. Zaprezentowano 
możliwości wykorzystania nauczania na odległość w kształceniu dorosłych 
oraz wyniki badań w tym zakresie.  
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Wprowadzanie 
  
Rynek XXI wieku stał się niezwykłym wyzwaniem dla przedsiębiorców, 
którzy pragną osiągnąć sukces. Żyjemy bowiem w czasach, w których nie-
wiele pozostało branż z tak zwanym ''monopolem rynkowym''. Współcze-
sna gospodarka przesycona jest firmami o podobnym charakterze działal-
ności. Klienci każdego dnia zasypywani są setkami ofert produktów i usług 
o tym samym bądź też zbliżonym profilu. Organizacje zmuszone są do nie-
ustającej, wzajemnej konkurencji oraz ciągłej rywalizacji o uwagę klienta.  

Taka sytuacja rynkowa sprawiła, iż znaczącym, jak nie kluczowym 
elementem, dla zarządzających każdego z przedsiębiorstw stało się prze-
prowadzanie rzetelnych badań marketingowych. Dlaczego? Ponieważ wy-
nikiem, tych że badań są informacje.  

Już Aristotelis Onasis, grecki przedsiębiorca i magnat transportu 
morskiego XX wieku powiedział „Sekretem biznesu jest wiedzieć to, czego 
nie wiedzą inni”1. Stwierdzeniem tym doskonale ukazał On wagę informacji 
w obecnym świecie biznesu. Dziś to właśnie zauważyć możemy, iż o sukce-
sie czy też porażce danej firmy decydują właśnie zdobywane przez jed-
nostkę informacje i umiejętne ich wykorzystanie.  

Pierwszeństwo zdobycia informacji, odpowiednia ich analiza oraz 
odniesienie do obecnej sytuacji firmy na rynku daje organizacjom przewa-
gę nad konkurencją a co się z tym wiąże większą szansę na sukces rynko-
wy. Wszelkie te procesy umożliwiają właśnie badania marketingowe. Jest 
to element działania, który odnieść możemy do całej organizacji, dlatego 
też badania te odgrywają niezwykle istotną rolę w strategii organizacji.  

Współcześnie strategia organizacji jest opracowywana i kształto-
wana w dużej mierze na podstawie informacji zdobywanych właśnie dzięki 
przeprowadzanym badaniom marketingowym. Wyniki tych że badań sta-

                                                 
1http://www.cytatybiznesu.pl/index.php?o=glowna&pokaz_aut=32,  
(online: 27.02.2016 r.) 

 

nowią punkt wyjścia do ustalania celów, do których osiągnięcia powinna 
dążyć organizacja i koniecznych zmiany, których należy w niej dokonać. 
Dane te podawane są analizie, która pozwala na ich wykorzystanie w od-
powiednich sferach działalności firmy2.  

Zdobywanie, analizowanie, prezentowanie i co istotne prawidłowe 
zastosowanie, pozyskanych w drodze przeprowadzania badań marketin-
gowych, informacji daje managerom możliwość stworzenia takiej strategii 
rynkowej, która pozwoli przedsiębiorstwu osiągnąć pożądany sukces.  

 
 

Strategia i jej zastosowanie  
 
Strategia to na jej podstawie tworzone są firmy, zarówno te mikro jak  
i makro, i to właśnie w zgodzie z jej opracowaniem funkcjonują one na 
rynku. W literaturze przedmiotu spotkać się możemy z wieloma definicja-
mi strategii opracowanymi przez znawców dziedziny biznesu. Jedną z nich 
jest definicja Prof. Alfreda Chandlera, wykładowcy historii biznesu 
w Harvard Business School oraz Johns Hopkins University, który to ujął 
strategię jako opracowanie długoterminowych celów przedsiębiorstwa, 
zgodnych z głównymi kierunkami działania, a także jako przedstawienie 
alokacji zasobów, które niezbędne są do realizacji przyjętych celów3. Stra-
tegia jest więc programem ogólnej działalności jednostki gospodarczej 
wraz z opracowaniem celów, do których osiągnięcia powinno dążyć przed-
siębiorstwo, by odnieść sukces na rynku.  

Każda z organizacji ma inny charakter, dlatego też nie istnieje stra-
tegia uniwersalna, której wdrożenie, spowoduje zaistnienie na rynku każ-
dej z nich. Przedsiębiorstwa muszą w danej sytuacji, mając określone szan-
sę, cele i zasoby, znaleźć najbardziej racjonalną, własną drogę4.  

Na funkcjonowanie i pozycję rynkową firmy wpływa wiele czynni-
ków. Mogą one być zarówno wewnętrzne, do których zaliczyć możemy 
właścicieli, zarząd, kierowników operacyjnych czy też pracowników, a tak-
że zewnętrzne w skład których wchodzą między innymi klienci, konkuren-
cja i dostawcy. Każdy z tych elementów ma większy bądź mniejszy wpływ 
                                                 
2 M. Rzemieniak, Badania marketingowe w podejmowaniu  decyzji menedżerskich, Wydaw-
nictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2012, s. 197. 
3 D.A. Chandler A.D., Strategy and Structure, MIT Press,  Cambridge 1972. 
4 Ph. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders , V. Wong, Marketing Podręcznik Europejski, PWE, 
Warszawa 2002, s. 47. 
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na tworzenie strategii organizacji oraz jej późniejsze funkcjonowanie. Dla-
tego też istotnym stało się w podejmowaniu decyzji z nimi związanych cią-
głe monitorowanie, analizowanie i wdrażanie koniecznych zmian. Działa-
nia te umożliwione są dzięki przeprowadzaniu badań marketingowych.  
 
 
Badania marketingowe od przeszłości do teraźniejszości  
 
Historia badań marketingowych sięga początków średniowiecznej Europy. 
W okresie tym ludzie to poszukiwali informacji o wojnie i pokoju, gospo-
darce, polityce, sytuacji na dworach i w bankach. Utożsamienie badań mar-
ketingowych w ujęciu oficjalnym nastąpiło jednak dopiero w pierwszej 
połowie XIX wieku w Stanach Zjednoczonych. W miejscu tym przeprowa-
dzone zostały pierwsze badania opinii społecznej o kandydatach startują-
cych w lokalnych wyborach. Natomiast o zastosowaniu badań marketin-
gowych stricte, mówić możemy w odniesieniu do roku 1879 gdzie też to 
zajęła się tym Agencja Reklamowa N. W. Ayer & Son. Celem badań było 
zdobycie danych na temat prognozowanej wielkości produkcji zbóż przez 
producenta maszyn rolniczych Nicholas – Shepard. Miały one formę ankie-
ty pocztowej, w której to respondentami byli wydawcy, a także urzędnicy 
pracujący w instytucjach rządowych. Kolejne etapy rozwoju badań marke-
tingowych również nastąpił dzięki działaniom amerykańskich firm takich 
jak: The Curt Publishing Company, The Business Bourse, oraz największej 
firmy badawczej na świecie z początku lat dwudziestych XX wieku  
A.C. Nielsen5.  

Współcześnie badania marketingowe są tematem rozważań wielu 
specjalistów związanych z nimi sposób bezpośredni bądź też pośredni. Tak 
szerokie zainteresowanie tą dziedziną oraz możliwość odniesienia jej do 
wielu aspektów organizacji doprowadziło, do tego iż literatura przedmiotu 
jest niezwykle bogata w definicje badań marketingowych. Są one tworzone 
w oparciu o sytuację do których odnoszą się autorzy. Philip Kotler, autory-
tet dziedziny marketingu, definiując badania marketingowe odniósł się 
głównie do metod i czynności wykonywanych przy okazji ich przeprowa-
dzania. Definicja ta brzmi następująco: badania marketingowe to systema-
tyczne projektowanie, zbieranie, analizowanie i prezentowanie danych 
oraz wyników badań istotnie związanych ze specyficzną sytuacją marke-
                                                 
5 M. Rzemieniak, Badania marketingowe w podejmowaniu  decyzji menedżerskich,, Wydaw-
nictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2012, s. 9. 

 

tingową przedsiębiorstwa6. Donald Tulla i Dell Hawkins zdefiniowali na-
tomiast badania marketingowe jako dostarczenie informacji w celu wspar-
cia kierownictwa przedsiębiorstwa w podejmowaniu odpowiednich decy-
zji7. Podejście to ukazuje nam to co do organizacji wnoszą przeprowadzane 
badania. Połączenia powyższych ujęć definiujących badania marketingowe 
dokonali D. Aakes’a i G. Day’a. Ich spojrzenie na temat wydaje się być naj-
bardziej trafne gdyż obejmuje ono kompletny zasięg badań marketingo-
wych względem organizacji. Według nich wiążą one daną organizację z jej 
otoczeniem. To organizacja tworzy badania, zbiera i przechowuje oraz ana-
lizuje i interpretuje dane. Działania te przeprowadzane są aby pomóc kie-
rownictwu w zrozumieniu otoczenia, określeniu problemów i sprzyjają-
cych sytuacji oraz w rozwoju i przeprowadzeniu działań na określonych 
rynkach8. Dzięki przeprowadzaniu badań organizacja zdobywa kluczowe 
informacje, które wykorzystywane są w całej strategii organizacji, jej two-
rzeniu, ukierunkowywaniu i ewentualnym koniecznym przemianom.  
 
 
Badania marketingowe w strategii organizacji 
 
Ze względu na możliwości odniesienia badań marketingowych do strategii 
organizacji jako całości ich przedmiotem stać się mogą produkty, ceny, 
miejsca oraz dystrybucja. Elementy te są składowymi tzw. marketingu mix, 
za pomocą którego przedsiębiorstwa oddziałują na rynek. Zmaksymalizo-
wana konkurencja rynkowa doprowadziła do tego iż konieczne, w budo-
waniu strategii organizacji, dodatkowo stało się skierowanie badań marke-
tingowych na:  

 ludzi tj. personel, klient i inni nabywcy,  
 proces – przebieg świadczenia usługi od zainteresowania klienta, 

poprzez informację, sprzedaż i obsługę po-sprzedażową, 
 świadectwo materialne czyli wszystkie wizualne i materialne 

elementy, które dla klientów są dowodem jakości  usługi9.  
                                                 
6 S. Kaczmarczyk, Badania marketingowe, metody i techniki, PWE, Warszawa 2003, s. 15. 
7 Ibidem, s. 15. 
8 Ibidem, s. 15. 
9 Projekt „MarketResearcher - Informatyczny system do tworzenia i zarządzania bada-
niami”, Podstawy prowadzenia badań marketingowych. Etapy procesu badań marketingo-
wych- teoria procesu badawczego., Warszawa: CRON, Unia dla przedsiębiorczych Program 
Konkurencyjność 2004, s. 4. 
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Przeprowadzanie badań marketingowych, których przedmiotami są 
wyżej wymienione podmioty umożliwia managerom zbudowanie odpo-
wiedniej dla danej organizacji strategii oraz dokonywanie potrzebnych 
korekt w oparciu o informacje płynące z rynku.  

Żeby badania marketingowe mogły się stać w pełni przydatnymi  
w kształtowaniu strategii organizacji muszą zostać prawidłowo przepro-
wadzone. Niezbędnym jest by proces wykonywania badań był odpowied-
nio zaprojektowany i przeprowadzony we właściwy sposób w uprzednio 
odpowiednio rozłożonym czasie. Skutkuje to ograniczeniem ilość błędów  
oraz pozwala na podjęcie najlepszej decyzji w wyniku otrzymywanych in-
formacji. Prawidłowy proces przeprowadzania badań marketingowych 
składać powinien się z sześciu faz: 

 formułowanie problemu, 
 określenie projektu badań, 
 projektowanie metod i form zbierania danych, 
 projektowanie próby i zbieranie danych, 
 analizowanie i interpretowanie danych, 
 przygotowywanie raportu z przeprowadzonych badań10. 

Pierwszym krokiem w przeprowadzaniu badań marketingowych 
jest faza formułowania problemu. Stanowi ona punkt wyjścia dla każdego  
z projektów badań marketingowych. Istotne jest tu odróżnienie właściwe-
go problemu od jego objawów, a następnie sprecyzowanie go w postaci 
pytań badawczych. Kolejno należy określić cel badania, czyli to, co chcemy 
osiągnąć w wyniku przeprowadzonych działań. Po spełnieniu tych wytycz-
nych przechodzimy do fazy drugiej tj. określenia projektu badań. Na etapie 
tym podejmowane są decyzje dotyczące ostatecznych celów i zakresów 
badania, przetwarzania informacji, harmonogramu oraz kosztów jego 
przeprowadzenia. Dalej przechodzimy do fazy trzeciej projektowania me-
tod i form zbierania danych. Obejmuje ona wykorzystywanie:    

 danych wtórnych,  
 danych pierwotnych,  
 obu typów danych równocześnie.  

Dane wtórne to te, które zebrane zostały w przeszłości, w innym ce-
lu niż dane badanie , ale mogą być również wykorzystywane przy prze-

                                                 
10 A. G. Churchill, Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne, PWN, Warszawa 2002, 
s. 98 oraz red. Popławski W., Skawińska E., Badania marketingowe w zarządzaniu organi-
zacją, PWE, Warszawa 2012, ss. 59, 82. 

 

prowadzaniu omawianego badania. Dane pierwotne to informacje, które 
zostały zebrane w ustalonym celu bądź też na użytek konkretnego projektu 
badawczego11.  

Metody zbierania danych są zróżnicowane, to którą wybierze pod-
miot zlecający czy też realizujący przeprowadzanie badań marketingowych 
zależne jest od różnych czynników min.: obszaru wykonywania badań, jego 
podmiotów oraz w głównej mierze celu badań. W momencie opierania ba-
dań marketingowych o dane wtórne konieczny jest dostęp do źródeł min.: 
Głównego Urzędu Statystycznego, raportów i analiz przeprowadzanych na 
potrzeby różnych sekcji przedsiębiorstwa itp. Jeżeli jednak podmiotowi do 
przeprowadzenia badań marketingowych niezbędne są dane pierwotne 
może on je pozyskać na kilka sposobów. Przez literaturę przedmiotu wy-
różnione zostało kilka głównych metod pozyskiwania informacji pierwot-
nych są to: 

 panele, 
 ankiety, 
 wywiady, 
 projekcje, 
 obserwacje. 

Metoda panelowa polega na udzielaniu odpowiedzi przez tzw. pa-
nel, którego mianem określane są stałe grupy konsumentów, punktów 
sprzedaży czy też gospodarstw domowych, które wyraziły zgodę na do-
starczenie badaczowi informacji będących przedmiotem jego zaintereso-
wania w określonym czasie12.  

Ankieta należy do najczęściej stosowanych metod pozyskiwania da-
nych. Jest ona zbiorem odpowiedzi respondentów na wcześniej opracowa-
ne pytania, które uwarunkowane są celem przeprowadzanego badania 
marketingowego. Ankiety możemy różnicować pod względem miejsca, 
sposobu i narzędzia ich przeprowadzania min. są to ankiety pocztowe, te-
lewizyjne, internetowe czy też bezpośrednie itp. 

Wywiad jest pewnego rodzaju rozmową prowadzoną w sposób bez-
pośredni przez badacza i respondenta. Celem jej przeprowadzania jest po-
zyskanie od respondenta informacji13. Najczęściej wyróżnia się wywiady 
osobiste, grupowe, telefoniczne oraz pogłębione. 
                                                 
11 Ph. Kotler, Marketing, Dom wydawniczy Rebis, Poznań 2005, s. 131. 
12 S. Kaczmarczyk, Badania marketingowe, metody i techniki, PWE, Warszawa 2003, s. 199. 
13 M. Rzemieniak, Badania marketingowe w podejmowaniu  decyzji menedżerskich , Wy-
dawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2012, s. 56. 
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Metoda projekcyjna wykorzystywana jest do ujawnienia cech ukry-
tych badanej jednostki. Poprzez wpływanie na podświadomość, pozwala 
dostać się do ukrytych informacji będących istotnym dla celu przeprowa-
dzanego badania marketingowego14.  

Obserwacja jest metodą pozyskiwania informacji zgoła inną niż wy-
żej wymienione. Dlatego też warta jest omówienia. Różnica polega na tym 
iż w przypadku wykorzystania obserwacji jako metody pozyskiwania in-
formacji obiekt, który ich udziela nie jest tego świadomy. Kluczową rolę  
w tym przypadku odgrywa obserwator, który za pomocą zmysłów, tj. na 
przykład wzroku, węchu, słuchu, postrzega ówcześnie obrany podmiot, 
zjawisko czy też przedmiot. Dane będące wynikiem badania są utrwalany-
mi przez obserwatora wnioskami, które są skutkiem obserwacji15. Obser-
wacje możemy podzielić na jawne i ukryte, kontrolowane i niekontrolowa-
ne, uczestniczące i nie uczestniczące oraz pośrednie i bezpośrednie16. Każ-
dy z tych typów jest zależny od wielu elementów składowych na przykład 
od czasu bądź warunków przeprowadzanych badań marketingowych.   

Etap czwarty prawidłowego przeprowadzania badań marketingo-
wych – projektowanie próby i zbieranie danych polega na określeniu przez 
badacza tzw. zakresu próby, który oznacza zbiór elementów populacji, na 
podstawie którego będzie dokonywana próba17. Analiza i interpretacja da-
nych to przedostatni etap badań. Formularze przy pomocy których prze-
prowadzane są dane badania powinny zostać poddane tzw. redagowaniu 
danych. Następnie przeprowadzone zostać powinno kodowanie, które po-
lega na przypisaniu numerów do odpowiedzi by ułatwić późniejszą ich 
analizę. Na końcu dane te należy zgromadzić w postaci przejrzystych roz-
wiązań18. Ostatnim lecz niezwykle ważnym krokiem w przeprowadzaniu 
procesu badań marketingowych jest przygotowywanie sprawozdania 
z danych badań. Raporty te kierowane są do managerów i wszystkich osób 
związanych z funkcją zarządczą. To właśnie wyniki badań i wyciągnięte  
z nich wnioski umożliwiają podejmowanie odpowiednich decyzji na szcze-
blach managerskich, dotyczących tworzenia strategii organizacji  i dalszego 
nią kierowania.  
                                                 
14 M. Rzemieniak, Badania..., op. cit., s. 64. 
15 Ibidem, s.73. 
16 Ibidem, s. 73. 
17 G.A. Churchill, Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne, PWN, Warszawa 2002, 
s. 100. 
18 A. Sagan, Badania marketingowe. Podstawowe kierunki, Wydawnictwo Akademii Eko-
nomicznej w Krakowie, Kraków, 2004, s. 27. 

 

Użyteczność badań marketingowych 
 
Mówiąc o roli badań marketingowych w strategii organizacji można by 
uznać iż ogranicza się ona jedynie do dostarczania jednostce informacji. To 
prawda, poprzez prowadzanie badań, organizacja uzyskuję informację jed-
nak to nie jedna rola, którą badania marketingowe pełnią w strategii firm.  

Dzięki przeprowadzaniu badań marketingowych organizacje 
zmniejszają ryzyko, niezrozumienia potrzeb odbiorcy oferowanych pro-
duktów/usług. Wynikiem ich przeprowadzania są również dostarczane do 
organizacji scenariusze, które pomagają w podjęciu strategicznych decyzji, 
związanych z zarządzaniem jednostką. Ponadto przedsiębiorstwo, realizu-
jąc badania marketingowe, jest w stanie pozyskać cenne dane, które pomo-
gą w rozpoznaniu potrzeb rynku tj. przewidzieć zarówno bieżący, jak  
i przyszły popyt. Co umożliwia organizacji wyjście naprzeciw oczekiwa-
niom rynku, poprzez dopasowywanie produktów w sposób jak najbardziej 
zgodny z preferencjami odbiorców19. Wszystkie te zastosowania badań 
marketingowych odgrywają niezwykle ważną rolę w strategii organizacji. 
Pozwalają managerom na określenie celów organizacji i dalszego jej postę-
powania nie tylko w kwestiach związanych z klientami ale też rynkiem na 
którym się obecnie znajduję a także oferowanymi obecnie i przyszłymi 
produktami.  
 
Podsumowanie 
  
Strategia organizacji jest podstawą dla każdej z firm. To od jej poprawnego 
opracowania i funkcjonowania zależy powodzenie czy też porażka przed-
siębiorstwa na rynku. Współczesny rynek jest nie lada wyzwaniem dla 
obecnych na nim managerów. Ciągła dynamika zachodzących zmian oraz 
wszechobecna konkurencja sprawiają iż zarządzający zmuszeni są do 
wprowadzania nieustannych innowacji i doskonalenia działalności.  

Tworząc strategię przedsiębiorstwa managerowie nie mogą zapo-
minać iż jej podstawą powinny być rzetelne informacje. Są one bowiem 
kluczem do sukcesu przedsiębiorstwa. Dzięki ich odpowiedniemu groma-
dzeniu, analizowaniu i przyswajaniu przez dane sekcje organizacji możliwe 
jest ukształtowanie strategii, która pozwoli na osiągnięcie przez daną nią 

                                                 
19 http://www.inwestycjewinnowacje.pl/czytaj,94,rola-badan-marketingowych-w-
przedsiebiorstwie.html, (online: 27.02.2016 r.) 
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sukcesu. Dlatego też rola badań marketingowych w strategii organizacji 
jest niezwykle istotna. To właśnie wynikiem ich przeprowadzania są bo-
wiem informacje.  

Badania marketingowe pozwalają na uzyskanie przez jednostkę da-
nych, które w odpowiedni sposób analizowane i wdrażane umożliwiają 
zbudowanie unikatowej dla organizacji strategii oraz dalsze jej poprawne 
kształtowanie.  

Przeprowadzania badań marketingowych przynosi wiele korzyści 
dlatego też istotnym jest posiadanie przez managerów a także osoby od-
powiedzialne za organizacje, wiedzy na ten temat. 
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REKLAMA PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH  
A ZACHOWANIA KONSUMENTÓW  

 
mgr inż. Paulina Staszak 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 
 
 
Wprowadzenie 

 
Produkty kosmetyczne są substancjami lub mieszaninami przeznaczonymi 
do kontaktu z zewnętrznymi częściami ludzkiego ciała (naskórkiem, pa-
znokciami owłosieniem), których wyłącznym lub głównym celem jest 
utrzymywanie ich w czystości, zmiana ich wyglądu, utrzymywanie w do-
brej kondycji, perfumowanie, ochrona1. Zachowania konsumentów na ryn-
ku produktów kosmetycznych uzależnione są od wielu determinant. Jed-
nym z czynników determinującym zakupu produktów jest reklama, czyli 
najbardziej powszechny i najważniejszy składnik promocji2. Zastosowanie 
odpowiednich form reklamy przez przedsiębiorstwa kosmetyczne ma 
wpływ na skuteczność przekazu reklamowego.  

W rozdziale omówiono zagadnienia z zakresu form reklamy stoso-
wanej przez firmy kosmetyczne oraz wyniki i analizę badania empiryczne-
go, którego celem jest określenie wpływu form reklamy produktów kosme-
tycznych na zachowania konsumentów, w zależności od kategorii produk-
tu. 
 
 
Formy reklamy sosowane przez przedsiębiorstwa kosme-
tyczne 
 
Reklama jest każdą płatną formą masowego oraz nieosobowego przedsta-
wiania poglądów i informacji przez określonego sponsora3. Oddziałuje 
przede wszystkim na motywy, postawy i sposób postępowania konsumen-

                                                 
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopa-
da 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych (Dz. U. L 342/64). 
2 K. P. Białecki, Marketing, Infor, Warszawa 1998, s. 172. 
3 E. Michalski, Marketing: podręcznik akademicki, PWN, Warszawa 2003, s. 323. 

 

tów4. Reklama jest sposobem komunikowania się przedsiębiorstwa z oto-
czeniem, który w efekcie ma się przyczynić do zwiększenia popytu, 
a w konsekwencji sprzedaż określonego produktu5. 

Wybór kanału komunikacyjnego (mediów) przez przedsiębiorstwa 
kosmetyczne należy do najważniejszych decyzji w zarządzaniu reklamą. 
Główne formy reklamowe, które są  wykorzystywane przez producentów 
kosmetyków to: reklama telewizyjna, internetowa, prasowa, radiowa oraz 
zewnętrzna6. Reklama telewizyjna jest najpopularniejszą formą reklamy 
w Polsce. Podstawą reklamy telewizyjnej jest film reklamowy, który wy-
świetlany jest w ciągu krótkiego czasu (najczęściej od 15 sekund do 1 mi-
nuty). Telewizja dysponuje największą ilością środków oddziaływania na 
odbiorców: obraz, słowo, ruch, dźwięk oraz zapewnia najszerszy zasięg 
i możliwość wielokrotnych powtórzeń przekazu7. Radio ma przede 
wszystkim bardzo segmentacyjny charakter (programy muzyczne, infor-
macyjne czy młodzieżowe)8. Sam dźwięk, pozbawiony obrazu, też jest po-
tężnym instrumentem sprzedażowym, zdolnym, poprzez właściwe użycie 
muzyki, głosów znanych osób lub oddziaływania na emocje, pomagać 
w osiąganiu celów marketingowych przedsiębiorstw kosmetycznych9. Re-
klama zewnętrzna (outdoor) jest najstarszą formą reklamy stosowaną 
przez przedsiębiorstwa10. Ogłoszenia te charakteryzują się lokalizacją przy 
ruchliwych ulicach, dobrą widocznością oraz możliwością częstego ogląda-
nia11. Reklama zewnętrzna nieruchoma, czyli tablice, plakaty, bandy sta-
dionów, ściany domów oraz ruchoma (autobusy, tramwaje itp.) ma nie-
wielki, wyłącznie lokalny zasięg12. Analizując reklamę prasową można wy-
odrębnić dwa rodzaje prasy: czasopisma i prasę codzienną. Pomimo iż ma-
ją one wiele podobieństw, z reklamowego punktu widzenia istnieją między 
                                                 
4 J. Kochanowski, Podstawy i zarządzanie marketingiem, Oficyna Wydawnicza Uniwersyte-
tu Zielonogórskiego,  Zielona Góra 2003, s. 196. 
5 B. Kwarciak, Co trzeba wiedzieć o reklamie, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 
Karków 1997, ss.13-14. 
6 R. Kłeczek i in.., Marketing - Jak to się robi, Ossolineum, Warszawa - Kraków - Wrocław 
1992,  s. 247. 
7 A. Nowacka, R. Nowacki, Podstawy marketingu, Difin, Warszawa 2006, ss. 195-196. 
8 R. Kłeczek i in., Marketing - Jak to się robi, Ossolineum, Warszawa - Kraków - Wrocław 
1992,  s. 248. 
9 J. Kall, Reklama, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A. Warszawa 1999, s. 96. 
10 A. Nowacka, R. Nowacki, Podstawy marketingu, Difin, Warszawa 2006, s. 201. 
11 E. Michalski, Marketing: podręcznik akademicki, PWN, Warszawa 2003, s. 338. 
12 R. Kłeczek i in., Marketing - Jak to się robi, Ossolineum, Warszawa - Kraków - Wrocław 
1992,  s. 248. 
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nimi istotne różnice, np. zasięg, długość oddziaływania, jakość edytorska 
oraz charakter oddziaływania13. Prasa codzienna jest elastyczna i tania, ale 
oddziałuje w większości tylko lokalnie14. Czasopisma obejmują różnorodne 
wydawnictwa, które ukazują się raz w tygodniu albo rzadziej (dwutygo-
dniki, miesięczniki, kwartalniki, roczniki). Mogą mieć różny zasięg geogra-
ficzny i różną tematykę, w związków z tym czytane są przez różne grupy 
czytelników15. Magazyny zapewniają selektywność przekazu oraz wysoką 
jakość i prestiż wielu tytułów16.  

Reklama w Internecie może być prowadzona w różnych formach 
przez firmy kosmetyczne: bannery, przerywniki reklamowe, linki sponso-
rowane, mailing, ministrony reklamowe (pop-up windows), a także rekla-
ma docelowa na własnych stronach internetowych firm. Przerywniki re-
klamowe to najbardziej agresywna forma reklamy, podobna do tradycyj-
nych spotów reklamowych w telewizji. Na wybranej przez użytkowników 
sieci stronie pojawiają się krótkie filmy wideo reklamujące poszczególne 
produkty przedsiębiorstwa. Mogą pojawiać się jeszcze przed otwarciem się 
pierwszej strony witryny17. Natomiast ministrona reklamowa (pop-up win-
dows) stanowi stronę WWW o niewielkich rozmiarach, wyświetlaną na tle 
innej witryny internetowej, która umożliwia ogólne zapoznanie się 
z oferowaną treścią reklamową bez wychodzenia ze strony macierzystej18. 
Linki sponsorowane są formą reklamy internetowej, która ma na celu 
promowanie stron internetowych produktów czy firm poprzez zwiększe-
nie ich widoczności na stronach wyników wyszukiwarki 19. Mailing jest 
formą reklamy stosowaną przez firmy kosmetyczne, polegającą na wysyła-
niu informacji reklamowych za pośrednictwem poczty elektronicznej 
e-mail do zebranej wcześniej listy adresatów. Treści reklamowe rozsyłane 
są także do posiadaczy darmowych kont pocztowych20. Banner przeważnie 
                                                 
13 A. Nowacka, R. Nowacki, Podstawy marketingu, Difin, Warszawa 2006, s.197. 
14 R. Kłeczek i in., Marketing - Jak to się robi, Ossolineum, Warszawa - Kraków - Wrocław 
1992,  s. 248. 
15 A. Nowacka, R. Nowacki, Podstawy marketingu, Difin, Warszawa 2006, s. 197. 
16 R. Kłeczek i in.,  Marketing - Jak to się robi, Ossolineum, Warszawa - Kraków - Wrocław 
1992,  s. 248. 
17 A. Sznajder, Marketing wirtualny, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000, ss. 105-108. 
18 J. Wiktor, Promocja: system komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem. PWN, Warszawa 
2001, s. 247. 
19 P. Srivastava, A study on impact of online advertising on consumer behavior (with special 
reference to e-mails), “International Journal of Engineering and Manufacturing Science” 
2012, VOL.3 (4). 
20 R. Nowacki, Reklama: podręcznik, Difin, Warszawa 2005, s. 129. 

 

ma formę prostokąta o zróżnicowanym polu treściowym, wymiarach, gra-
fice i objętości. Zazwyczaj stanowi odnośnik hipertekstowy, umożliwiający 
dostęp do strony, zawierającej szerszą prezentację firmy21. Do form rekla-
my bannerowej stosowanej przez firmy kosmetyczne należy m. in.: 
skyscraper (dynamiczna reklama w formie pionowego bannera)  double 
billboard (graficzny element umieszczany zazwyczaj na górze strony 
o wymiarach 750x200 pikseli), rectangle (graficzna reklama pojawiająca 
się w treści czytanego tekstu)22. Watermark jest formą reklamy polegającą 
na umieszczeniu w tle strony internetowej tapety, która zawiera treści re-
klamowe23. Toplayer to dynamiczna reklama umieszczona na przezroczy-
stej warstwie nad treścią strony internetowej. Jest to reklama animowana 
z możliwością zawarcia efektów dźwiękowych. Może przybierać dowolne 
rozmiary i kształty24. Rynek reklamy internetowej rozwija się bardzo dy-
namicznie, wciąż na bieżąco odpowiadając na reakcje i oczekiwania kon-
sumentów25. Przedsiębiorstwa kosmetyczne coraz częściej poszukują 
w Internecie nowych klientów i sposobów reklamy26. 

Z roku na rok obroty firm kosmetycznych i wartość sprzedaży ro-
sną. Sektor kosmetyczny jest jednym z dynamiczniej rozwijających się. 
W 2013 roku wartość globalnego  rynku produktów kosmetycznych wyno-
siła 250 mld Euro, a według prognoz wzrośnie do 639 mld USD w 2019 
roku27. Polski rynek kosmetyków zanotował w 2013 roku wzrost o 2% 
i osiągnął wartość niespełna 20 mld zł28. Według raportu firmy badawczej 
PMR wartość polskiego rynku artykułów kosmetycznych wzrośnie do 23 

                                                 
21 J. Wiktor, Promocja: system komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, PWN, Warszawa 
2001, s. 248. 
22 J. Płodzień (red.), Wybrane zagadnienia informatyki gospodarczej: inżynieria oprogra-
mowania i zastosowania Internetu, Oficyna Wydawnicza - Szkoła Główna Handlowa, War-
szawa 2004, s. 137. 
23 R. Nowacki, Reklama: podręcznik, Difin, Warszawa 2005, s.129. 
24 A. Leśniewska, Reklama Internetowa, Helion, Gliwice 2006, s. 55. 
25 Ibidem, ss. 46-47. 
26 http://biuro.biuroprasowe.pl/3539/kosmetyki-inwestuja-w-reklame-na-potege-coraz-
czesciej-szukaja-nabywcow-w-sieci (online: 09.10.2015 r.) 
27 M. Borkowski, Prawo kosmetyczne. Zarys prawa polskiego i europejskiego, Wydawnictwo 
Gdańskiej Szkoły Wyższej, Gdańsk 2015, s. 13.  
28 http://www.poradnikhandlowca.com.pl/aktualnosci-gospodarka/pmr-polski-rynek-
artykulow-kosmetycznych-wzrosl-o-2-w-2013-r (online: 09.10.2015 r.) 
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mld zł do końca 2016 roku29. Wzrostowi wartości sprzedaży produktów 
kosmetycznych towarzyszy wzrost wydatków na reklamę kosmetyków30. 
W 2013 roku nastąpił prawie 20% wzrost wydatków reklamowych firm 
kosmetycznych, do kwoty bliskiej 2,4 mld zł31. W Polsce 11,6% całościo-
wego budżetu w mediach  przedsiębiorstw kosmetycznych stanowią wy-
datki na reklamę w Internecie i plasują się za tymi na reklamę telewizyjną 
i prasową (magazyny)32. 

W Polsce istnieje ponad 100 dużych i średnich oraz 300 małych firm 
kosmetycznych33. Do polskich producentów kosmetyków należy przedsię-
biorstwo Ziaja, które oferuje ponad 900 preparatów pielęgnacyjnych. 
W asortymencie firmy znajdują się znajdują się kosmetyki pielęgnacyjne do 
twarzy, ciała, włosów, preparaty do demakijażu, produkty do opalania, 
a także mydła i żele pod prysznic34. Przedsiębiorstwo Ziaja dociera do 
klientów poprzez reklamę telewizyjną, internetową, prasową, radiową 
oraz zewnętrzną.  

Ze względu na dalszy rozwój sektora kosmetycznego, eksperci pro-
gnozują zachowanie trendów wzrostowych wydatków na reklamę. Internet 
będzie wzmacniać swoją pozycję kosztem pozostałych środków przekazu 
35. 
 
 
 
 

                                                 
29 http://akcjonariatobywatelski.pl/pl/centrum-edukacyjne/gospodarka/1090,Polski-
rynek-kosmetyczny-dojrzaly-rynek-wewnetrzny-i-rosnacy-eksport-rodzimych-p.html 
(online: 09.10.2015 r.) 
30 http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/22-proc-wiecej-na-reklamy-kosmetykow-
liderami-l-oreal-p-g-i-nivea-analiza (online: 16.10.2015 r.) 
31 http://biuro.biuroprasowe.pl/3539/kosmetyki-inwestuja-w-reklame-na-potege-coraz-
czesciej-szukaja-nabywcow-w-sieci (online: 16.10.2015 r.) 
32 http://iab.org.pl/wp-content/uploads/2014/12/IABPolska_CJO2014_kosmetyki.pdf 
(online: 14.10.2015 r.) 
33 http://www.serwisuroda.pl/component/content/article/38-biznes-i-praca/844-
przegld-brany-kosmetycznej-w-polsce-pocztki-i-bieca-sytuacja (online: 16.10.2015 r.) 
34 http://ziaja.com (online: 16.10.2015 r.) 
35 http://biuro.biuroprasowe.pl/3539/kosmetyki-inwestuja-w-reklame-na-potege-coraz-
czesciej-szukaja-nabywcow-w-sieci (online: 16.10.2015 r.) 

 

Wpływ reklamy kosmetyków na zachowania konsumentów 
– badanie własne 
 
W badaniu ankietowym przeprowadzonym w 2013 roku wzięło udział 112 
kobiet, które używały produktów kosmetycznych firmy Ziaja. Celem prze-
prowadzonego badania było określenie wpływu form reklamy produktów 
kosmetycznych firmy Ziaja na zachowania konsumentów, w zależności od 
kategorii produktu.   

Większość respondentów znajdowała się w przedziale wiekowym 
od 20 do 30 lat (74%). Osoby w przedziale wiekowym od 31 do 40 lat sta-
nowiły 15% ankietowanych, a osoby w wieku od 41 do 50 lat – 7% bada-
nych. W wieku powyżej 50 lat znajdowało się 4% ankietowanych. Struktu-
rę wiekową respondentów przedstawiono na rysunku 1. 

 
 

 
Rysunek 1. Struktura wieku respondentów 
Źródło: badanie własne. 
 
 

Większość osób biorących udział w badaniu posiadała wykształce-
nie wyższe (68%). Wykształcenie średnie deklarowało 32% responden-
tów. Natomiast żaden z ankietowanych nie posiadał wykształcenia zawo-
dowego lub niższego. Większość respondentów (74%) biorących udział 
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w badaniu deklarowała, że mieszka w mieście. Natomiast miejscem za-
mieszkania co czwartej osoby (26%) biorącej udział w badaniu jest wieś. 

Większa część respondentów (31%) stwierdziła, że formą reklamy, 
która najbardziej skłania ich do zakupu kremów do twarzy Ziaja jest re-
klama prasowa. 29% ankietowanych uznało, iż formą najbardziej skłania-
jącą do zakupu kremów do twarzy jest reklama telewizyjna, a 21% stwier-
dziło, iż tą formą jest reklama zewnętrzna. Według co piątej osoby (19%) 
biorącej udział w badaniu formą reklamy najbardziej skłaniającą do zaku-
pu kremów do twarzy Ziaja jest reklama internetowa. Żaden z responden-
tów nie stwierdził, że formą reklamy najbardziej skłaniającą do zakupu 
kremów do twarzy jest reklama radiowa (rysunek 2). 

Według respondentów biorących udział w badaniu formą reklamy 
najbardziej skłaniającą do zakupu balsamów do ciała Ziaja jest reklama 
telewizyjna (36%).  Dla 27% ankietowanych najbardziej skłaniającą formą 
reklamy do zakupu balsamów do ciała jest reklama prasowa, a dla co 
czwartego respondenta (24%) reklama internetowa. Co ósmy ankietowany 
(13%)  zadeklarował, że najbardziej do zakupu balsamów do ciała Ziaja 
skłania go reklama zewnętrzna, natomiast żaden z respondentów nie 
stwierdził, że najbardziej do zakupu skłania reklama radiowa (rysunek 3). 

 
 

 Rysunek 2. Formy reklamy najbardziej skłaniające do zakupu kre-
mów do twarzy Ziaja 
Źródło: badanie własne. 

 

 
 

 
Rysunek 3.  Formy reklamy najbardziej skłaniające do zakupu balsa-
mów do ciała Ziaja 
Źródło: badanie własne 

 
 

Respondenci uznali, że najbardziej do zakupu kremów do twarzy 
skłania ich reklama prasowa, a następnie telewizyjna. Natomiast w przy-
padku balsamów do ciała, ankietowanych bardziej skłania do zakupu re-
klama telewizyjna, a na drugim miejscu reklama prasowa. Według respon-
dentów bardziej do zakupu balsamów do ciała skłania reklama interneto-
wa, niż zewnętrzna, natomiast w przypadku kremów do twarzy bardziej 
skłania reklama zewnętrzna. 

Większa część respondentów (35%) stwierdziła, iż formą reklamy, 
która najbardziej skłania ich do zakupu produktów do demakijażu Ziaja 
jest reklama internetowa, a 31% badanych uznało, że jest to reklama tele-
wizyjna. Co piątą osobę (19%) biorąca udział w badaniu najbardziej do 
zakupu preparatów do demakijażu Ziaja skłania reklama prasowa, a co 
siódmą (15%) reklama zewnętrzna (rysunek 4). 

Najwięcej respondentów (37%) biorących udział w badaniu zade-
klarowało, że najbardziej skłaniającą formą reklamy do zakupu produktów 
pod prysznic Ziaja jest reklama telewizyjna, a 27% badanych stwierdziło, 
że najbardziej do zakupu skłania ich reklama prasowa. Co piątą osobę 
(19%) biorąca udział w badaniu najbardziej do zakupu produktów pod 
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prysznic Ziaja skłania reklama zewnętrzna, a co szóstą (17%) reklama pra-
sowa (rysunek 5). 

Według respondentów najbardziej do zakupu produktów do dema-
kijażu skłania reklama internetowa, a następnie telewizyjna. Natomiast 
w przypadku produktów pod prysznic, ankietowanych bardziej skłania do 
zakupu reklama telewizyjna, a następnie internetowa. 

 
 

 
Rysunek 4. Formy reklamy skłaniające do zakupu produktów do de-
makijażu Ziaja 
Źródło: badanie własne. 
 
 

Według respondentów biorących udział w badaniu formą reklamy 
najbardziej skłaniającą do zakupu produktów do włosów Ziaja jest reklama 
telewizyjna (43%).  Dla co trzeciej badanej osoby (35%) najbardziej skła-
niającą formą reklamy do zakupu preparatów do włosów Ziaja jest reklama 
internetowa, a dla 12% ankietowanych reklama internetowa. Co dziesiąty 
badany (10%) zadeklarował, że najbardziej do zakupu produktów do wło-
sów Ziaja skłania go reklama zewnętrzna (rysunek 6). 

Większa część respondentów (37%) stwierdziła, że formą reklamy, 
która najbardziej skłania ich do zakupu produktów do opalania Ziaja jest 
reklama internetowa, a 36% ankietowanych uznało, że jest to reklama te-
lewizyjna. Co siódmą osobę (15%) biorąca udział w badaniu najbardziej do 

 

zakupu preparatów do opalania Ziaja skłania reklama prasowa, a co ósmą 
(12%) reklama zewnętrzna (rysunek 7). 
 
 

 
Rysunek 5. Formy reklamy skłaniające do zakupu produktów pod 
prysznic Ziaja 
Źródło: badanie własne 

 
 
Według respondentów najbardziej do zakupu produktów do wło-

sów skłania reklama telewizyjna, a następnie internetowa. Natomiast 
w przypadku produktów do opalania, ankietowanych bardziej skłania do 
zakupu reklama internetowa, a następnie telewizyjna. 
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Rysunek 6. Formy reklamy skłaniające do zakupu produktów do wło-
sów Ziaja 
Źródło: badanie własne. 
 
 

 
Rysunek 7. Formy reklamy skłaniające do zakupu produktów do opa-
lania Ziaja 
Źródło: badanie własne. 
 

 

Według badanych reklama telewizyjna najbardziej skłania ich do 
zakupu produktów do włosów, produktów pod prysznic oraz balsamów do 
ciała. Respondenci uznali, iż reklama internetowa skłania ich najbardziej 
do zakupu produktów do demakijażu oraz produktów do opalania. Nato-
miast według badanych do zakupu kremów do twarzy najbardziej skłania 
reklama prasowa. 

Reklama wykorzystywana jest przez producentów kosmetyków do 
kształtowania zachowań konsumentów. Dobór odpowiednich form rekla-
my przez przedsiębiorstwa kosmetyczne wpływa na skuteczność przekazu. 
W celu zwiększenia skuteczności przekazu reklamowego przedsiębiorstwa 
powinny dostosować odpowiednie formy reklamy do kategorii produktów 
kosmetycznych. 
 
 
Podsumowanie 
 
Reklama jest instrumentem promocji wykorzystywanym przez firmy ko-
smetyczne do kształtowania zachowań konsumentów. Zastosowanie od-
powiednich form reklamy przez przedsiębiorstwa kosmetyczne wpływa na 
skuteczność przekazu. Według badanych reklama telewizyjna najbardziej 
skłania ich do zakupu produktów do włosów, produktów pod prysznic oraz 
balsamów do ciała. Respondenci uznali, iż do zakupu produktów do dema-
kijażu oraz produktów do opalania najbardziej skłania reklama interneto-
wa. Natomiast według badanych do zakupu kremów do twarzy najbardziej 
skłania reklama prasowa. Przedsiębiorstwa chcąc zwiększyć skuteczność 
przekazu reklamowego powinny dostosować odpowiednie formy reklamy 
do kategorii produktów kosmetycznych. 
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Formy marketingu w Internecie 
 
Szybki rozwój Internetu pozwolił na wykształcenie się różnych form re-
klam w Internecie. Jeszcze do niedawna kluczową formą reklamy w tym 
medium były klasyczne banery reklamowe oraz witryny będące wizytówką 
firmy bądź produktu.  

Jednakże rynek reklamy internetowej nadal bardzo prężnie się roz-
wija. Kształtuje się on zgodnie z oczekiwaniami użytkowników Internetu, 
wciąż dając odzew na ich reakcje, dając początek nowym, coraz bardziej 
wyszukanym rodzajom reklamy internetowej. Przystępny sposób mierze-
nia ich efektywności sprawia, że nieustannie są rozwijają i powstają coraz 
to nowe formy reklamowania się za pośrednictwem Internetu. Zgodnie 
z najnowszymi skłonnościami rynkowymi niebawem codziennością staną 
się internetowe formy reklamy telewizyjnej. Wszystkie modyfikacje mają 
doprowadzić do wzbudzenia zainteresowania aktywnego użytkownika 
reklamą, by w konsekwencji przyniosła ona zamierzone efekty1.  

Formy reklamy w Internecie są różne, można wyróżnić reklamy gra-
ficzne, opisane w tym rozdziale, ale także, reklamy w wyszukiwarkach in-
ternetowych,  reklamy za pośrednictwem e-maili, reklamy na portalach 
społecznościowych oraz wiele innych.  W celu realizacji rozdziału przeana-
lizowano procentowy udział reklam w formie graficznej w ogólnej liczbie 
reklam prezentowanych za pośrednictwem tego medium. Reklamy graficz-
ne stanowią ponad 58% wszystkich reklam w globalnej sieci. Fakt ten 
skłonił autorkę do poświęcenia rozdziału tylko tej formie reklamy interne-
towej (wykres 1). 

 
 
 
 

                                                 
1 A. Leśniewska, Reklama internetowa, Helion, Gliwice, 2006, 46-66. 

 

 

 
Wykres 1. Udział reklam graficznych w ogólnej liczbie reklam inter-
netowych  
Źródło: IAB Polska PwC. 
 
 

Formę marketingu w Internecie definiuje się jako wszelkie przejawy 
działań zachęcających użytkowników do skorzystania z usług bądź produk-
tów oferowanych przez danę przedsiębiorstwo.  
Wyróżnia się takie formy reklamy internetowej, jak: 

 banery, 
 witryna internetowa, 
 wizytówka, 
 reklama eksponowana nad zasadniczą treścią strony, 
 notki reklamowe, 
 spam. 

 
 
Banery 
 
Najstarszą, a zarazem najpopularniejszą formą reklamy są bannery, czyli 
„dynamiczny, graficzny element reklamowy zamieszczany zazwyczaj na 
górze strony WWW. Kliknięcie banera myszą skutkuje automatycznie 

58% 

6% 

34% 

2% 
Reklamy graficzne

Reklamy za
pośrednictwem e-
mail
Reklamy na
portalach
społecznościowych
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przejściem do reklamowej strony lub serwisu” 2. Banner zazwyczaj ma 
kształt prostokąta o maksymalnych wymiarach 468x60 pikseli i objętości 
nie większej niż 15 kB. Występuje w kilku formatach: jpg, gif, flash, html 
i rich media.  

Wyróżnia się kilka rodzajów bannerów: 
 tradycyjny banner reklamowy  
 bilboard,  
 skyscraper,  
 button, 
 pop-up,  
 mediabreak,  
 rectangle (banner śródtekstowy), 
 top-layer. 

Na rysunku 1 przedstawiono kilka rodzajów bannerów.  
 
 

 

 

Rysunek 1.  Formy bannerów na stronie internetowej 
Źródło: www.interia.pl (online: 01.09.2014 r.) 
 

                                                 
2 A. Leśniewska, Reklama internetowa, Helion, Gliwice, 2006, 48. 

 

„ Przepych” tej formy reklamy sprawił, że stała się ona nieefektyw-
na. Stworzenie wysokiej klasy banneru wymaga nie tylko zdolności arty-
stycznych, ale przede wszystkim nieustannej jego zmiany, ponieważ Inter-
nauta szybko przyzwyczaja się i przestaje zwracać na nią uwagę.3 

Wśród tradycyjnych form reklamy internetowej znalazły się także 
skyscrapery. Są to pionowe banery umiejscawiane po prawej stronie wi-
tryny. Analogicznie do tradycyjnych banerów, skyscraper również jest od-
nośnikiem do reklamowanej strony lub serwisu. Różne są natomiast ich 
rozmiary, w przypadku skyscrapera wynoszą one 120x600 pikseli przy 
maksymalnie dopuszczalnej objętości 15-20 kB. Podobnie, jak w przypad-
ku banerów są one dostępne w formacie: jpg, gif, flash, html, rich media.  

 
 
 

 
 

Rysunek 2.  Skyscraper 
Źródło: www.wp.pl (online: 03.02.2015 r.) 
 
 

Uzupełniając banery w formie skyspcraperów o dodatkowe funk-
cjonalności, takie jak możliwość rozwinięcia ich dały początek ich nowej 
formie, która nosi nazwę banerów interaktywnych. W odróżnieniu od 

                                                 
3 M. Kowalewska, Internet jako narzędzie skutecznego marketingu i reklamy, Sceno, Kielce, 
2006, s. 98-102.  
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skyspcraperów, najeżdżając kursorem myszy na takie okienko zwiększy on 
swoją powierzchnie. Innym rodzajem tej formy reklamy są skyscrapery 
pływające. Ich odmienność polega jedynie na tym, że po zakończeniu na-
dawania są one na stałe dostrzegalne w niezmiennym miejscu okna prze-
glądarki wbrew przeglądania treści strony.  

 
 

 

Rysunek 3.  Banner interaktywny 
Źródło: www.onet.pl (online: 03.02.2016 r.) 

 
 

Witryna przedsiębiorstwa 
 
Najistotniejszą formą reklamy w sieci globalnej jest oczywiście witryna 
danego przedsiębiorstwa. Jest to jej wizytówka w świecie wirtualnym, za-
wierająca wszelkie kluczowe informacje, których poszukuje konsument. 
Zalicza się ona do najbardziej efektywnej formy reklamy, ponieważ jest 
dostępna dla wszystkich Internautów na całym świecie i o każdej porze 
dnia i nocy. Do walorów tej formy reklamy można zakwalifikować również 
fakt, iż nie ogranicza się ona jedynie do tekstów czy obrazków, ale także 
pozwala przedsiębiorcy na umieszczanie autorskich filmów informacyjno- 
branżowych czy też prezentacji4. 
 

                                                 
4 http://www.seo24.com.pl/1,2,marketing,13,rodzaje_reklamy_internetowej.html  (online: 
07-01-2016 r.) 

 

 
Rysunek 4.  Witryna przedsiębiorstwa 
Źródło: www.porta.pl (online:  01.09.2015 r.) 

 
 
Wizytówka 
 
Inną formą reklamy, która rozwinęła się za pośrednictwem medium inter-
netowego jest wizytówka, czyli przystępna strona, pozbawiona jakichkol-
wiek zawikłań technicznych, nie posiadająca również żadnych podstron. 
 
 

 
Rysunek 5  Wizytówka przedsiębiorstwa 
Źródło:  http://fresh-studio.eu/strona-wizytowka-milkowskim-pl/l (online:  01.09.2015 r.) 
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Strony tego typu z reguły publikowane są na stronach katalogo-
wych, które wcześniej zostały wypozycjonowane.  Wizytówki zawierają 
jedynie kluczowe informacje dotyczące przedsiębiorstwa.  

 
 

Reklama eksponowana nad zasadniczą treścią strony 
 

Kolejnym sposobem reklamowania się a pośrednictwem Internetu jest re-
klama eksponowana nad zasadniczą treścią strony. Może ona przybierać 
dowolną postać i zmieniać swoje położenie. Reklama ta przybiera formę 
animacji dodatkowo wzbogaconej efektami dźwiękowymi. Unieruchomie-
nie jej jest możliwe jedynie dzięki krzyżykowi, który je zamyka. Wśród tej 
formy reklamy wyróżnia się: 

 toplayer (rysunek 6), 
 interstitials, 
 daughter windows. 

Toplayer jest przez użytkowników jest uważana za zbyt nachalną5. 
 

 
Rysunek 6  Toplayer - przykład 
Źródło:  http://www.wp.pl (online:  22.09.2015 r.) 
 
 

                                                 
5 A. Leśniewska, Reklama internetowa, Helion, Gliwice, 2006, s. 46-66. 
 

 

Stosunkowo bezwzględną reklamą, sprowadzającą się do zatrzyma-
nia ładowania docelowej strony i wyświetlenia witryny reklamowej, przy-
muszając przy tym do jej obejrzenia, jest interstitials, inaczej zwany prze-
rywnikiem reklamowym.  Dzięki swoim rozmiarom, obejmującym całą po-
wierzchnie okna przeglądarki, ich skuteczność jest bardzo wysoka. Przy-
czynia się również do tego brak możliwości wyłączenia, czy też pominięcia 
jej (rysunek 7). 

 
 

 
Rysunek 7.  Interstitials - przykład 
Źródło: www.interia.pl (online: 01.09.2015 r.) 
 
 

Podobny do intersitials  jest daughter windows, czyli okna sio-
strzane. Rozbieżność przejawia się jedynie w tym, że okno reklamowe po-
jawia się w odrębnym oknie przeglądarki. Strona reklamowa minimalizuje 
się do ikonki w pasku narzędzi, natomiast na pierwszym planie ładuje się 
strona wybrana przez użytkownika.   
 
 
Notki reklamowe 
 
Kolejnym sposobem reklamowania swoich usług w globalnej sieci są notki 
reklamowe. Jest to forma reklamy, która przybiera kształt tekstu z odno-
śnikiem do propagowanej strony. Zazwyczaj umiejscawiany jest na końcu 
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wiadomości poczty elektronicznej. Wychodząc z serwera są one dodawane 
w sposób automatyczny poprzez serwer pocztowy. 
 
 
Spam 
 
Również skrzynka mailowa użytkowników nie jest wolna od reklam. Po-
siadacz poczty elektronicznej każdego dnia sprawdzając ją, najpierw musi 
przejść przez ogrom niepożądanych informacji, jakie otrzymał, dopiero 
potem może spokojnie przejrzeć istotne wiadomości, które otrzymał. Te 
uciążliwe i zbyteczne wiadomości są znane jako spam i wysyłane masowo. 
W takim działaniu najważniejsze jest wysłanie jak największej liczby wia-
domości zawierających treści komercyjne, tak by zainteresować jak naj-
większą liczbę osób, nieważne z jakiej grupy społecznej czy wiekowej, liczy 
się tylko ilość6. Przykład wiadomości typu spam prezentuje rysunek 8. 

 
 

 

Rysunek 8.  Spam - przykład 
Źródło: Poczta e- mail (online: 03.02.2016 r.) 

 

                                                 
6 http://www.seo24.com.pl/1,2,marketing,13,rodzaje_reklamy_internetowej.html  
(online:  07-01-2016 r.) 

 

Advergaming  
 
Odmienną formą reklamy za pośrednictwem Internetu jest advergaming, 
czyli reklama za pośrednictwem gier tworzonych specjalnie na potrzeby 
danej marki. Główną zaletą takiej formy reklamy jest możliwość dotarcia 
do szerokiego grona odbiorców w sposób bezinwazyjny. W grę promującą 
wybraną markę, jak w każdą inną grę, mogą zagrać Internauci bez względu 
na wiek, płeć czy narodowość. Taka gra dociera do społeczeństwa interne-
towego na całym świecie. Reklamowanie marki bądź produktu za pośred-
nictwem gry zwiększa czas obcowania gracza z reklamą, tym samym 
zwiększając jego chęć zakupu reklamowanego towaru. Ważną cechą adver-
gamingu jest fakt, iż dobrze przygotowana gra pobudza graczy do marke-
tingu szeptanego. Jeżeli gra zawierająca reklamę jest interesująca i zdoła 
pobudzić ciekawość gracza, jej twórcy mogą być przekonani, że poleci on ją 
innym członkom społeczności Internetowej. Tak więc, bez większych na-
kładów finansowych reklama zyska większe grono odbiorców.  

Internet to wciąż świeże medium, które dosyć niedawno znalazło 
zastosowanie w działaniach marketingowych.  Mimo tak krótkiego okresu, 
wykształciło się  wiele form reklam, jedne bardziej inne mniej skuteczne. 
Obecnie reklamy można znaleźć w każdym zakątku Internetu, przeglądając 
ulubione strony internetowe, sprawdzając pocztę elektroniczną czy też 
sprawdzając co dzieje się u naszych znajomych na portalach społeczno-
ściowych. Eksperci z zakresu marketingu prześcigają się w wymyślaniu 
coraz to nowszych i skuteczniejszych kampanii reklamowych za pośrednic-
twem portali społecznościowych oraz stron internetowych. 

 
 

Miary skuteczności reklam internetowych 
 
Istnieje wiele sposobów, aby sprawdzić czy prowadzona przez firmę kam-
pania reklamowa za pośrednictwem Internetu jest skuteczna. Wśród naj-
częściej wymienianych znajdują się: wskaźnik CTR , wskaźnik odrzuceń, 
wskaźnik otwarcia, koszt kliknięcia CPC, koszt akcji CPA. Wybór odpo-
wiedniego wskaźnika uzależniony jest od celu jaki przedsiębiorca chce 
osiągnąć za pośrednictwem kampanii reklamowej, np. kliknięcie w baner, 
zainteresowanie klienta, nakłonienie użytkownika do odwiedzenia witryny 
przedsiębiorcy, pozyskanie nowych użytkowników reklamowego portalu 
czy pobranie pliku.  
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1) wskaźnik CTR ( ang. clickthrough ratio) wyrażany jest jako procen-
towy stosunek kliknięć do wyświetleń. Zatem mierzy on atrakcyj-
ność reklamy. Wskaźnik CTR rozumie się jako odsetek osób, których 
reklama nakłoniła do odwiedzenia danej witryny i zapoznania się  
z ofertą danego przedsiębiorstwa. Wskaźnik clickthrough ratio 
znajduje zastosowanie przy ocenie skuteczności reklam banero-
wych oraz reklam w wyszukiwarkach internetowych.  

2) wskaźnik odrzuceń (ang. bounce rate) przedstawia odsetek użyt-
kowników, którzy nie zainteresowali się daną witryną na tyle, aby 
odwiedzić jej podstrony, a więc jest to odsetek użytkowników, któ-
rzy odwiedzili jedynie stronę główną witryny.  Wysoka wartość 
wskaźnika odrzuceń może świadczyć o braku ergonomii na danej 
witrynie, bądź złym funkcjonowaniu strony uniemożliwiającym 
użytkownikom przejrzenia podstron danej witryny. Każdy przed-
siębiorca powinien dbać, aby wskaźnik bogunce rate był jak najniż-
szy.   

3) wskaźnik otwarcia (ang. open ratio)- zgodnie z definicją słowniko-
wą to odsetek otwartych mailingów w stosunku do wysłanej kore-
spondencji . Wskaźnik ten najczęściej wykorzystywany jest w e-mail 
marketingu 7. 

4) koszt kliknięcia CPC (cost per click) – to cena zakupu jednego klik-
nięcia. Stosowana zwykle w linkach sponsorowanych, reklamach 
banerowych oraz mailingu. Jednak koszt pojedynczego kliknięcia 
jest różny. W linkach sponsorowanych cena zakupu pojedynczego 
kliknięcia jest uzależniona od wielu różnych czynników, natomiast 
w reklamach banerowych i mailingu zazwyczaj jest wartością stałą 
i wynosi, w zależności od popularności witryny na której reklama 
ma być wyświetlana, w granicach od 5-30 groszy.  

5) koszt akcji CPA (cost per action)- inaczej zwany CPO (cost per ope-
ration) CPS (cost per sale) czy CPL (cost per lead)- to koszt pozy-
skania oczekiwanej przez reklamodawcę akcji w danej kampanii 
marketingowej. Przez akcje można rozumieć: sprzedaż, wzbudzenie 
zainteresowania użytkownika oraz nakłonienie do odwiedzenia wi-
tryny, zachęcenie do wypełnienia i wysłania formularza. Model 
kosztu akcji CPA jest przykładem modelu wykorzystującego uży-
teczność witryny na której jest reklamowana. Osiągnięcie wyzna-
czonego celu działań marketingowych w tym przypadku nie zależy 

                                                 
7 http://www.expertsender.pl/slownik/wskaznik-otwarc (online: 01-02-2016 r.) 

 

jedynie od samej reklamy, ale od wielu różnych czynników, na które 
reklamodawca nie ma do końca wpływu. 
Współcześni przedsiębiorcy nie mogą jedynie badać skuteczności 

swoich kampanii reklamowych, ale także ich efektywność. W celu wyja-
śnienia różnicy pomiędzy słowami skuteczność oraz efektywność zostanie 
przytoczona definicja słownikowa każdego z tych słów.  

Działanie skuteczne to działanie „dające pożądane wyniki bądź ta-
kie, którego działalność przynosi efekty” 8. Natomiast działanie efektywne 
definiowane jest jako działanie „ dające dobre wyniki, wydajne” 9. Z kolei 
zgodnie z definicją zaczerpniętą z encyklopedii zarządzania efektywność to 
„ rezultat podjętych działań, opisany relacją uzyskanych efektów do ponie-
sionych nakładów. Skuteczność to umiejętność wyboru właściwych ce-
lów.”10.  

Wraz z rozwojem nowych form reklam internetowych wykształciły 
się również takie wskaźniki jak: wskaźnik konwersji CR, koszt konwersji, 
wskaźnik zwrotu z inwestycji ROI. 

1) wskaźnik konwersji CR (Convertion Rate) stosunek użytkowników 
lub osób odwiedzających daną witrynę, którzy zachowali się zgod-
nie z oczekiwaniami reklamodawcy. Wskaźnik konwersji CR jest 
wyrażany procentowo. Ponadto, daje możliwość porównania efek-
tywności odwiedzin, nie odnosząc się do kosztów. 
 
 

                   
                                      

 
 

2) koszt konwersji, innymi słowy to koszt, jaki reklamodawca musi 
ponieść, aby uzyskać pojedynczą oczekiwaną akcje. Koszt konwersji 
jak sama nazwa mówi odnosi się bezpośrednio do kosztów. 
W związku z czym,  wartość wskaźnika nie powinna przekraczać 
inwestowanej przez przedsiębiorcę marży narzuconej na pojedyn-
czy produkt. Stosowne jest zastosowanie wyższej wartości konwer-
sji aniżeli marży sprzedającego, w przypadku, gdy konwersja sta-

                                                 
8 http://sjp.pwn.pl/slowniki/skuteczność.html  (online: 02-02-2016 r.) 
9 http://sjp.pwn.pl/szukaj/efektywność.html (online: 02-02-2016 r.) 
10 J. Stoner, Kierowanie, PWE, Warszawa 1994, s. 29-30. 
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nowi dla przedsiębiorstwa koszt pozyskania klienta, zastosowanie 
wyższej wartości konwersji aniżeli marży sprzedającego. Fakt ten 
jest istotny, gdy po dokonaniu pierwszych zakupów klient powróci.  
 
 

                             
                           

 
 
3) wskaźnik zwrotu z inwestycji ROI (Return on Investement)- to 

wskaźnik, który prezentuje procentowy zwrot, jaki z danej reklamy 
uzyska przedsiębiorca. Przedsiębiorca powinien dążyć do maksy-
malizacji tego parametru, w celu zapewnienia swojemu przedsię-
wzięciu maksymalnych korzyści biznesowych.  

 
 

                                     
                    

 
 
Podsumowanie 
 
Przy tworzeniu reklamy internetowej kluczowym wymogiem jest krea-
tywność. Reklama musi przykuć uwagę Internauty i skłonić go do zajrzenia 
na reklamowaną stronę bądź do zakupu danego produktu. Aby zapewnić 
stałe zainteresowanie Internauty reklamą, należy często ją zmieniać i za-
skakiwać go, rozbudzać w nim ciekawość. Reklama internetowa ewoluuje i 
jest odpowiedzią na ogólne przemiany marketingu internetowego. 
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Wprowadzenie 

 
Dynamiczny rozwój Internetu wymusił zmiany w kanałach komunikacji 
marketingowej, które w dużym stopniu zostały przeniesione do sfery onli-
ne. Powstanie mediów społecznościowych charakteryzujących się dużą 
dostępnością i popularnością wpłynęło na wyodrębnienie nowych działań 
marketingowych przedsiębiorstw oraz dokonało zmian w zachowaniach 
odbiorców tej komunikacji. Portale społecznościowe stały się istotnym ka-
nałem komunikacji marketingowej dla współczesnych przedsiębiorstw, 
które mają znaczący wpływ na kształtowanie wizerunku marki. Dla wielu 
konsumentów Facebook, będący najpopularniejszym portalem społeczno-
ściowym stał się głównym źródłem zdobywania informacji o marce, pro-
duktach lub usługach. To na jego podstawie przedsiębiorstwa tworzą 
o sobie wyobrażenie w oczach konsumentów. W celu utrzymania przewagi 
konkurencyjnej na rynku, niezbędna staje się skuteczna komunikacja 
w mediach społecznościowych poprzedzona przygotowaną strategią dzia-
łania. 

Celem rozdziału jest przedstawienie procesu komunikacji marke-
tingowej w dobie nowych mediów oraz ukazanie możliwości stosowania 
Facebooka w celach marketingowych. Dokonano analizy działań wybra-
nych marek w najbardziej popularnym portalu społecznościowym. Ukaza-
no również zmiany jakie zaszły w komunikacji, która została przeniesiona 
do nowych mediów. Przedstawiono możliwości wykorzystania Facebooka  
w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw i wyodrębniono funkcje, 
jakie może ona spełniać. Rozdział w głównej mierze ma charakter teore-
tyczny, jednak został wzbogacony o praktyczne przykłady. 
 
 
 
 

 

Facebook – najpopularniejszy portal społecznościowy  
 
Media społecznościowe (ang. social media) stanowią nowy paradygmat 
komunikacji marketingowej oparty na idei Internetu drugiej generacji, 
znanej jako Web 2.0. Ich istota opiera się na1: „tworzeniu, generowaniu 
i upowszechnianiu w Internecie treści nie tylko przez właściciela portalu, ale 
także przez samych użytkowników Internetu”. Social media to środki prze-
kazu podlegające społecznej kontroli, które mogą być wykorzystywane na 
dowolną skalę, zawierające zarówno treść przekazu, jak i możliwe punkty 
widzenia odnoszące się do informacji2. W ciągu ostatnich lat nastąpił dy-
namiczny rozwój portali społecznościowych. Skupiają one społeczności 
funkcjonujące w Internecie, za których pośrednictwem ludzie spotykają się 
w wirtualnej przestrzeni oraz wymieniają informacje i opinie3. 

Najpopularniejszym portalem społecznościowym jest Facebook, za-
łożony w 2004 roku przez Marca Zuckerberga. Stał się on kanałem komu-
nikacji, który umożliwił wielu organizacjom dotarcie do obecnych i poten-
cjalnych konsumentów. Założenie publicznie dostępnej strony (tzw. fanpa-
ge) pozwala na gromadzenie (poprzez tzw. lajkowanie) grupy osób przyja-
znych marce (tzw. fanów), a następnie przekazywanie im komunikatów  
(za pomocą tzw. postów umieszczanych na stronie) oraz uzyskiwanie reak-
cji (poprzez tzw. lajki oraz komentarze). Facebook rozpoczął w Polsce erę 
społecznościową i wymusił adaptację istniejących narzędzi marketingo-
wych do świata wirtualnego. Ze względu na swoją interaktywność dał po-
czątek nowemu modelowi komunikowania się  użytkowników Internetu. 
Bez wątpienia Facebook stał się znaczącym medium marketingu i nowej 
komunikacji, które wpłynęło na zmiany w funkcjonowaniu współczesnych 
przedsiębiorstw, gdyż spowodował zmiany w relacjach klienta z markami. 

Na początku 2015 roku aż 13,4 mln osób z Polski posiadało aktywne 
konto w największym serwisie społecznościowym świata4. Przyjmując, że 
                                                 
1 J. W. Wiktor, Komunikacja marketingowa. Modele, struktury, formy przekazu, Wydawnic-
two Naukowe PWN, Warszawa 2013, s. 273. 
2 D. Kaznowski, Social media – społeczny wymiar Internetu [w:] J. Królewski i P. Sala (red.), 
E-marketing. Współczesne trendy. Pakiet startowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-
szawa 2013, s. 77. 
3 G. Armstrong, Ph. Kotler, Marketing, Wolters Kluwer SA, Warszawa 2015, s. 647.   
4 Na podstawie badania przeprowadzonego przez Catvertiser.com – platformę do zarzą-
dzania kampaniami reklamowymi na Facebooku. Więcej: 
http://socialpress.pl/2015/03/facebookowi-przybylo-w-polsce-ponad-1-mln-
uzytkownikow/ (online: 24.08.2015). 



141 142

 

w Polsce mieszka prawie 38,5 mln mieszkańców, daje to około 34,8% po-
pulacji korzystającej w Facebooka. Trudno znaleźć inny kanał komunikacji 
marketingowej, który umożliwia dostęp do tak ogromnej grupy odbiorców. 
Obecność na najbardziej popularnym portalu społecznościowych stała się 
dla wielu firm konieczna, aby dotrzeć do potencjalnych konsumentów, 
a następnie zaistnieć na rynku i odnieść sukces. Jeszcze do niedawna pod-
stawową rolę świadczącą o obecności firmy w Internecie spełniała strona 
internetowa, będąca wizytówką danego przedsiębiorstwa. Obecnie, można 
wręcz odnaleźć przedsiębiorstwa, które posiadają fanpage, natomiast nie 
założyły (jeszcze) swojej witryny internetowej. Należą do nich często 
przedstawiciele gastronomii – restauracje, kawiarnie, puby. Opisane dzia-
łanie może wynikać z prostoty obsługi serwisu społecznościowego i nie-
wielkich kosztów działalności. W przeciwieństwie do stron internetowych, 
konto na Facebooku może założyć każdy (nie są w tym celu wymagane 
specjalistyczne umiejętności z zakresu informatyki). Działalność ta wiąże 
się praktycznie z zerowymi kosztami - samo założenie strony jest bezpłat-
ne. Koszt może natomiast generować tworzenie treści i zarządzanie stroną, 
które może być działaniem podejmowanym własnymi siłami przedsiębior-
stwa lub zostać wyodrębnione poprzez zlecenie specjalistycznym podmio-
tom zewnętrznym, takim jak agencje marketingowe.   

Obecność w mediach społecznościowych, ze szczególnym uwzględ-
nieniem Facebooka oraz prowadzenie poprawnej i angażującej komunika-
cji za pomocą tego medium dają wielu markom możliwość zdobycia prze-
wagi konkurencyjnej. Serwisy społecznościowe umożliwiają dzielenie się 
informacjami, poglądami i opiniami o markach, produktach oraz usługach. 
Ułatwiają także rozpowszechnianie informacji za pomocą marketingu wi-
rusowego. Warto mieć świadomość, iż często ze względu na brak wiedzy 
na dany temat, użytkownicy polegają na doświadczeniu innych osób5. Dla-
tego zrozumienie funkcjonowania kanału komunikacji, jakim jest Facebook 
pozwala nie tylko na kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa ale także 
na kreowanie postaw społecznych, zakupowych oraz ideologicznych wśród 
konsumentów.  

 
 

                                                 
5 M. Tułecki, Zachowanie konsumentów w Internecie [w:] E. Kielar (red.), Marketing w sieci 
– podstawowe zagadnienia, inspiracje i przykłady, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa 
Tischnera, Kraków 2011 s. 8.   

 

Komunikacja marketingowa w dobie nowych mediów 
 
Komunikacja marketingowa jest jednym z instrumentów marketingu, który 
służy przekazywaniu informacji o produktach i usługach między różnymi 
podmiotami rynku. Bez wiedzy o istnieniu produktu nabywcy nie będą 
mogli podjąć decyzji o jego zakupie6. Komunikacja marketingowa bywa 
niekiedy błędnie sprowadzana wyłącznie do jednego  z elementów marke-
tingu-mix, jakim jest promocja. Nie ulega wątpliwości, iż narzędzia promo-
cji (reklama, promocja sprzedaży, public relations, sprzedaż osobista, mar-
keting bezpośredni) są częścią komunikacji przedsiębiorstwa 
z konsumentami, jednak samo pojęcie posiada dużo szersze spektrum za-
stosowania. Zintegrowana komunikacja marketingowa to: „komunikowanie 
otoczeniu rynkowemu wszelkich wartości firmy (silnych stron, przewag kon-
kurencyjnych) przez zastosowanie skoordynowanych działań marketingo-
wych”7. Inna definicja komunikacji marketingowej sprowadza ją do „prze-
pływu informacji pomiędzy różnymi podmiotami rynku dotyczącymi firmy, 
marki produktu lub innych aspektów działań marketingowych”8. W istocie 
komunikacja marketingowa oznacza przekazywanie charakterystycznych 
cech wyróżniających firmę na rynku, a także reagowanie na informacje 
płynące z otoczenia. Przedsiębiorstwo komunikuje się z rynkiem w celu 
wywołania zamierzonych reakcji, czyli zachowań i postaw ze strony poten-
cjalnych klientów. W dobie nowych mediów komunikacja marketingowa 
odbywa się często za pomocą marketingu internetowego. Ph. Kotler defi-
niuje e-marketing jako działania przedsiębiorstwa, które „informuje, komu-
nikuje, promuje i sprzedaje swoje produkty oraz usługi przez Internet”9.  
W późniejszych latach autor poszerza definicję o „budowanie relacji z klien-
tem”10. Można stwierdzić, iż zadania e-marketingu są w pewnym sensie 
tożsame z działaniami z zakresu komunikacji marketingowej prowadzo-
nych w mediach społecznościowych. Należy jednak pamiętać, że marketing 
internetowy jest pojęciem o szerszym znaczeniu, zaś komunikacja marke-
tingowa jest tylko jednym z jego elementów.   

                                                 
6 L. Garbarski (red.), Marketing. Koncepcja skutecznych działań, Polskie Wydawnictwo 
Ekonomiczne, Warszawa 2011, s. 262.  
7 M. Rydel (red.), Komunikacja marketingowa, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 
Gdańsk 2001, s. 20. 
8 L. Garbarski, op. cit., s. 262. 
9 Ph. Kotler, Marketing, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2005, s. 40. 
10 G. Armstrong i Ph. Kotler, op. cit., s. 633. 
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 W komunikacji marketingowej prowadzonej za pomocą mediów 
społecznościowych znajduje zastosowanie teoretyczny model komunikacji 
opracowany przez Laswella. Proces ten obejmuje 9 elementów komunika-
cji marketingowej: nadawcę, kodowanie, przesłanie, kanał, dekodowanie, 
odbiorcę, zakłócenia, sprzężenie zwrotne i odpowiedź, czyli oddźwięk11. 
W tabeli 1 została przedstawiona adaptacja klasycznego modelu do komu-
nikacji marketingowej za pomocą serwisów społecznościowych, w której 
sprecyzowane zostały poszczególne elementy komunikacji na Facebooku.  
 
 
Tabela. 1 Model komunikacji Laswella w klasycznych i nowych me-
diach  

Element  
komunikacji 

Klasyczny model  
komunikacji 

Model komunikacji w serwisach 
społecznościowych 

1 2 3 

 Nadawca 
Producent, który opracowuje 
koncepcję produktu oraz 
ustala jego pozycję na rynku. 

Osoba tworząca treści na portalu 
społecznościowym zgodnie z 
koncepcją przedstawicieli firmy. 

Kodowanie 

Nadawanie koncepcji pro-
duktu symbolicznej formy, 
najczęściej poprzez korzyść 
wynikającą  
z zakupu. 

Stworzenie unikalnych postów za 
pomocą tekstów oraz elementów 
multimedialnych - grafiki, video 
lub odniesienia do witryny inter-
netowej (tzw. link), które kształ-
tują pozytywny wizerunek marki 
lub/i ukazują pośrednie korzyści 
z zakupu. 

Przesłanie 
Zestaw symbolów przekazy-
wanych przez nadawcę po-
kazujących korzyści i zachę-
cających do wypróbowania.  

Cel danego komunikatu przeka-
zany  
za pomocą pośrednich lub bez-
pośrednich symboli. 

Kanał  
Za pomocą którego dociera 
do odbiorcy przesłanie (np. 
telewizja, prasa, radio).  

Portal społecznościowy  
(np. Facebook). 

Dekodowanie 

Proces odczytywania przez 
odbiorcę symboli, które mu-
szą być znane odbiorcy, kon-
sument musi odczytać prze-
słanie i podjąć działanie 
związane z zakupem.  

Odczytanie postu przez odbiorcę  
i zrozumienie intencji nadawcy 
poprzez korzystanie ze zrozu-
miałych dla odbiorcy symboli 
wywołujących pozytywne skoja-
rzenia.  

 
                                                 
11 B. Żurawik, Promocja [w:] W. Żurawik (red.), Marketing. Podstawy i kontrowersje, Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, s. 201 

 

1 2 3 

Odbiorca  
Osoba lub grupa osób, do 
których skierowane jest 
przesłanie. 

Osoby obserwujące fanpage da-
nej marki na Facebooku. 

Zakłócenia 

Odbiorca może nie odebrać 
przesłania z powodu selek-
tywnego postrzegania, nie 
zauważyć wszystkich bodź-
ców lub przekręcić przekaz 
na taki, jaki chce usłyszeć.  

Odbiorca może nie odebrać prze-
słania ze względu na pominięcie 
danego postu w serwisie spo-
łecznościowym, zwrócenie uwagi 
na inny podobny komunikat lub 
niezrozumienie przekazu. 

Sprzężenie 
zwrotne 

Uwzględnienie reakcji od-
biorcy przez nadawcę. 

Uwzględnienie reakcji odbiorcy 
przez nadawcę (dostosowanie 
dalszych działań marki do reakcji 
konsumentów pod danym pos-
tem). 

Odpowiedź 
(oddźwięk)  

Reakcja odbiorcy na przesła-
nie, np. w postaci decyzji 
zakupu. 

Reakcje odbiorcy przejawiające 
się  
w postaci komentarzy pod pos-
tem oraz tzw. lajków, ukazują-
cych aprobatę danego komunika-
tu oraz udostępnień, a następnie 
w postaci kształtowania postawy 
realizującej cel danego komuni-
katu. 

Źródło: opracowanie własne.  
 
   W teorii komunikacja marketingowa zakłada dwustronny kontakt 
między nadawcą, a odbiorcą. Można wnioskować, iż stworzenie portali 
społecznościowych umożliwiło prowadzenie wręcz modelowej komunika-
cji marketingowej. Specyfika mediów społecznościowych sprawia, że ko-
munikacja dąży w kierunku dialogu. Umożliwiają one interakcję klientów, 
czyli zastąpienie jednokierunkowego monologu przedsiębiorstwa skiero-
wanego do wybranej części rynku, dwustronnym dialogiem między firmą  
a konsumentami, a co więcej także klientów pomiędzy sobą12. Środowisko 
mediów społecznościowych tworzy warunki komunikacji „wielu-do-wielu”. 
Interakcje nie są wyłącznie wzajemnymi relacjami pomiędzy przedsiębior-
stwem (będącym kreatorem treści), a odbiorcą (użytkownikiem, do które-
go adresowany jest przekaz), lecz także wielostronnymi sprzężeniami mię-
dzy wszystkimi uczestnikami serwisu społecznościowego13. Narzędzia za-
                                                 
12 T. Doligalski, Internet w zarządzaniu wartością klienta, Oficyna Wydawnicza Szkoła 
Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2013, s. 106.  
13 J. W. Wiktor, Komunikacja marketingowa. Modele… op. cit., s. 275. 
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implementowane w mediach społecznościowych pozwalają na wystąpienie 
sprzężenia zwrotnego w postaci informacji zwrotnej do nadawcy14. Bez 
wątpienia nie istnieje inne medium reklamowe, w którym można otrzymać 
bezpośrednią odpowiedź od grupy docelowej. Reklama telewizyjna, radio-
wa, prasowa czy też outdoor pozostawia odbiorcę w sytuacji, w której po-
zostaje sam z emocjami wywołanymi przez przekaz. Tuż po odebraniu ko-
munikatu, swoimi odczuciami może się podzielić wyłącznie z najbliższym 
otoczeniem. Nadawca przekazu nie jest w stanie określić poziomu zainte-
resowania oraz jego skuteczności. Reklama umieszczona na fanpage’u po-
zwala na uzyskanie natychmiastowej reakcji na dany komunikat. 

Nawiązywanie relacji z konsumentami poprzez media społeczno-
ściowe i dwukierunkowa komunikacja niesie za sobą zarówno szanse, jak 
i zagrożenia. Niezwykła interaktywność portali społecznościowych wyma-
ga stałego kontaktu pomiędzy marką, a konsumentem. Jest to dużym wy-
zwaniem dla przedstawicieli firm, ponieważ konsumenci oczekują błyska-
wicznej reakcji na ich pytania i wątpliwości, także poza tradycyjnymi go-
dzinami pracy danych organizacji. Niesie to za sobą pewne zagrożenia, 
gdyż  
w błyskawicznym tempie mogą się rozprzestrzeniać negatywne opinie, 
obejmując zasięgiem zarówno obecnych, jaki i przyszłych klientów. Na nie-
które komunikaty płynące z otoczenia, przedstawiciele danej marki po-
winni reagować natychmiast. Co więcej, przedsiębiorstwa nie mogą się 
dłużej skupiać wyłącznie na „komunikacji wertykalnej”, lecz muszą również 
starać się mieć wpływ na „komunikację horyzontalną” pomiędzy klienta-
mi15. Facebook jest miejscem, gdzie konsumenci chętnie wyrażają swoje 
opinie, dyskutują i dzielą się swoimi problemami. Marka natomiast powin-
na pełnić zarówno rolę twórcy, moderatora, jak i obserwatora. Konsumenci 
tak czy inaczej będą rozmawiać o danym produkcie lub usłudze, a uczest-
nictwo marki umożliwia odpowiednie reakcje.  
 Dotychczas komunikacja marketingowa dzielona była na dwie 
sprzężone ze sobą części: komunikacja formalna oraz komunikacja niefor-
malna. Pierwsza sprowadzana jest do promocji, czyli wszelkich zaplano-
wanych wcześniej akcji. Komunikacja nieformalna  to natomiast „wszystkie 
inne działania, które w sposób bezpośredni lub pośredni niosą komunikaty 

                                                 
14 P. Machura, Media społeczne w procesie komunikacji marketingowej, „Zarządzanie i Fi-
nanse” 2012, nr 1. 
15 P. Brzustewicz, Marketing 3.0 – nowe podejście do tworzenia wartości, „Marketing i Ry-
nek” 2014, nr 2.  

 

marketingowe do otoczenia rynkowego i z tego otoczenia je pobierają”16. 
Należy zauważyć, iż w mediach społecznościowych zaciera się granica po-
między pierwszym,  a drugim rodzajem komunikacji. Mimo zaplanowanego 
przekazu (np. opublikowanej reklamy) dalsza dyskusja oraz inne działania 
bądź też zaniechania ze strony firmy (np. niekompetentny pracownik 
w miejscu sprzedaży) mogą zapoczątkować komunikację nieformalną. 
Przesunięcie komunikacji w kierunku nieoficjalnym ma miejsce w przy-
padku, kiedy nabywcy przekazują innym informacje o wadach i zaletach 
danych produktów. Należy jednak pamiętać, iż obecność marki w mediach 
społecznościowych umożliwia włączenie się do dyskusji i w pewnym sen-
sie sformalizowanie jej charakteru. Nadawcy komunikatów mają również 
możliwość sprostowania, gdy zostaną one odebrane w innych sposób niż 
zamierzony. Za wzorcowe komentarze do ocen internautów uważa się ta-
kie, które są „wyważone, profesjonalne, wzbudzające zaufanie oraz poparte 
odpowiednimi argumentami racjonalnymi”17. 
 Należy mieć na uwadze, iż odbiorcami komunikacji marketingowej 
są nie tylko potencjalni konsumenci, lecz również wszyscy uczestnicy oto-
czenia rynkowego firmy. Do pozostałych współuczestników w procesie 
komunikacji można zaliczyć: pośredników, dostawców i kooperantów, śro-
dowisko branżowe, ekspertów, liderów opinii, dziennikarzy, własny per-
sonel, władze i całe społeczeństwo18. 

Niewątpliwie media społecznościowe są szczególnym kanałem ko-
munikacji i rozpowszechniania opinii wśród odbiorców, ponieważ są one 
dostępna 24 godziny na dobę w każdej szerokości geograficznej. Informa-
cje rozprzestrzeniają się wśród odbiorców w błyskawicznym tempie. Kon-
sumenci chętnie zasięgają opinii innych nabywców, dzielą się opiniami 
o markach, a także polecają lub zniechęcają korzystanie z danych produk-
tów lub usług. Przedsiębiorstwa powinny sobie zdawać sprawę, iż w bar-
dzo krótkim czasie ich wizerunek może zyskać, bądź stracić na znaczeniu. 
Nabywcy częściej dzielą się negatywnymi doświadczeniami niż pozytyw-
nymi. Mówi się, że zadowolony klient przekazuje swoją opinię dwóm oso-
bom, zaś niezadowolony aż dziesięciu. W dobie nowych technologii infor-
macyjno-komunikacyjnych te dane na pewno straciły na aktualności. Jeśli 
rozczarowany klient umieści negatywną opinię w Internecie, w bardzo 
krótkim czasie odczytają ją prawdopodobnie setki, tysiące, a w skrajnych 
                                                 
16 M. Rydel, op. cit., s. 22.  
17 J. W. Wiktor, Komunikacja marketingowa. Modele… op. cit., s. 278. 
18 M. Rydel, op. cit., s. 31.  
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przypadkach nawet miliony odbiorców. Z drugiej strony, w erze marketin-
gu wirusowego łatwo o rozpowszechnienie atrakcyjnych działań firmy.  

Za przykład może posłużyć reakcja Volvo Car Poland19 (importera 
samochodów marki Volvo) na komentarz umieszony na Facebooku przez 
jednego z internautów, który zarzucił firmie nachalne wiadomości rekla-
mowe. Tak wyglądał dialog pomiędzy użytkownikiem a marką: „-Idę w so-
botę na paintballa. -Czy to na pewno informacja przeznaczona dla nas? -Tak, 
oczywiście. Państwo wysyłacie mi maile o swoim życiu typu – mamy nowe 
Volvo jakieś tam, więc ja Państwu wysyłam o sobie.” Reakcja przedstawicieli 
firmy była błyskawiczna - w humorystyczny sposób zaproponowali auto-
rowi tekstu wypożyczenie na weekend samochodu, w celu pojechania na 
paintball. Mimo odmowy, proste i szybkie działanie marki zostało bardzo 
pozytywnie odebrane w Internecie i wielokrotnie rozpowszechnione.  

W dobie szybkiego rozprzestrzeniania się informacji i błyskawicz-
nych reakcji, zarówno marek, jak i innych konsumentów w sieci, doświad-
czenia konsumentów są związane z komunikacją marketingową. Ciągły 
kontakt pozwala na kształtowanie doświadczeń, które pozostaną na długo 
w świadomości konsumenta. Natomiast wartościowe oraz warte zapamię-
tania doświadczenia, zwiększają prawdopodobieństwo, iż klienci staną się 
ambasadorami marki i  będą aktywnie polecać firmę innym20. 
 
 
Wykorzystanie Facebooka w procesie komunikacji marke-
tingowej 

 
Dla coraz większej grupy konsumentów Facebook jest jednym z pierw-
szych źródeł zdobywania informacji o produktach lub usługach oferowa-
nych przez dane przedsiębiorstwo21. Konsumenci XXI wieku nie są skłonni 
do długiego poszukiwania informacji i oczekują bezpośrednich odpowiedzi 
na postawione przez nich pytania. Facebook z jednej strony umożliwia ko-
munikację z marką, a z drugiej zaś kontakt z innymi użytkownikami. Re-
komendacje od znajomych są uznawane za komunikaty o bardzo wysokiej 
                                                 
19 Więcej informacji o akcji: www.wirtualnemedia.pl/artykul/internauta-wykpil-spam-
reklamowy-volvo-firma-zaoferowala-mu-wypozyczenie-samochodu (online: 29.08.2015O. 
20 I. Skowronek, Marketing doświadczeń. Od doświadczenia klienta do wizerunku firmy, 
Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2012, s. 45. 
21 M. Jędrusiak, M. Mańkowski, Z. Nowak, Facebook liczy na historie, „Marketing w Prakty-
ce” 2012, nr 12. 

 

wiarygodności. Nierzadko bywają one bardziej skuteczne niż inne formy 
promocji. Marketing szeptany (ang. word of mouth) zdaniem J. Gitomera ma 
50 razy większą siłę oddziaływania na potencjalnego konsumenta niż tra-
dycyjna reklama22. Rozpowszechnianie opinii za pośrednictwem Internetu 
nazywane jest word of mouse23. Według globalnych badań przeprowadzo-
nych przez agencję badawczą AC Nielsen24 dotyczących wiarygodności 
przekazu z różnych źródeł i poziomów zaufania do poszczególnych firm 
komunikacji rekomendacje od osób znajomych uplasowały się na pierw-
szym miejscu z wynikiem 90%, zaś opinie on-line od nieznanych osób 
otrzymały aż 70% wskazań. Oznacza to, że w mediach społecznościowych 
opinie innych użytkowników odgrywają ogromne znaczenie wśród poten-
cjalnych konsumentów. Konsumenci ufają w większym stopniu sobie na-
wzajem niż przedsiębiorcom. F. Nowacki twierdzi, iż: „Zadaniem świado-
mego przedsiębiorstwa jest zapewnienie użytkownikom odpowiedniego miej-
sca dla tworzenia swojej społeczności”25. Za takie działanie można uznać 
prowadzenie przez markę fanpage’a na Facebooku.  

Media społecznościowe są powszechnie wykorzystywanym narzę-
dziem przez polskich przedsiębiorców. Aż 86% badanych26 przyznało, że 
posiada profil na Facebooku. Wyniki badania pokazują, że dla polskich firm 
główną motywacją do korzystania z mediów społecznościowych jest fakt, 
iż tego narzędzia używa konkurencja – tak twierdzi aż 62% przedstawicieli 
przedsiębiorstw. Do przeprowadzenia skutecznej komunikacji, która bę-
dzie spełniać założone cele, niezbędne jest określenie strategii. Nie cieszy 
więc fakt, iż  w 2012 roku jedynie 17% firm posiadało szczegółową strate-
gię obecności w mediach społecznościowych, która była w pełni zintegro-
waną ze strategią firmy i planami marketingowymi. Dane te pokazują jak 
wiele prowadzonych działań jest nieprzemyślanych i nieuzasadnionych. 
                                                 
22 J.H. Gitomer, Customer Satisfaction is Worthless, Customer Loyalty is Priceless, Bard Press, 
Texas 1998, s. 81.  
23 M. Gobé, Emotional Branding. The new paradigm for connecting brands to people, All-
worth Press, New York 2009, s. 269. 
24 Badanie zostało przeprowadzone na próbie 25 tys. użytkowników Internetu w 50 kra-
jach. Więcej: www.blog.nielsen.com (online: 15.07.2015). 
25 F. Nowacki, Marketing 4.0 – nowa koncepcja w obliczu przemian współczesnego konsu-
menta, „Marketing i Rynek” 2014, nr 6. 
26 Raport Deloitte, Biznes społecznościowy – nowa era w komunikacji marketingowej na 
podstawie badania „Polskie firmy na Facebooku - portale społecznościowe w komunikacji 
marketingowej polskich przedsiębiorstw, 
https://marketingowe.files.wordpress.com/2013/10/raport-biznes-spolecznosciowy.pdf 
(online: 1.07.2015). 
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Można wnioskować, iż brak strategii niekiedy wynika z niskiej 
świadomości istotności owego kanału komunikacji. Wielu menedżerów 
cały czas traktuje Facebooka jako „tylko fanpage” bądź „poboczny kanał 
reklamowy”. Krótkowzroczne działania i nie przywiązywanie wagi do tego 
kanału komunikacji mogą być niebezpieczne dla długofalowej reputacji 
przedsiębiorstwa. Dlatego za wszelkie działania na Facebooku marki po-
winna być odpowiedzialna doświadczona i świadoma osoba. Ważne jest, 
aby komunikacja w mediach społecznościowych była spójna ze strategią 
marketingową przedsiębiorstwa.  

Za przykład kryzysu, który wpłynął negatywnie na wizerunek marki 
może posłużyć opublikowany post na fanpage’u wódki Żytnia Extra27. Zdję-
cie pobitego śmiertelnie uczestnika demonstracji z lat osiemdziesiątych 
posiadało żartobliwy podpis, że to scena z wieczoru kawalerskiego, na któ-
rym wypito za dużo alkoholu. Wpis został szeroko skrytykowany przez 
internautów i specjalistów z branży, a wielu konsumentów stwierdziło, że 
już nigdy nie zdecyduje się na produkt owej marki.  

Nie wolno zapominać, iż media społecznościowe zakładają interak-
cję – zarówno pomiędzy konsumentami, jak i marką oraz konsumentami. 
Opublikowanie kreacji reklamowej mimo akceptacji działu marketingu 
może wymknąć się spod kontroli, a wtedy reakcja jest niezbędna w celu 
utrzymania dobrego wizerunku. Można również stwierdzić, iż częściowe 
działania na portalach społecznościowych mogą wyrządzić marce więcej 
szkody niż korzyści. Brak reakcji na ważne pytania postawione przez kon-
sumentów, bądź negatywne komentarze użytkowników nie powinny pozo-
stać bez odpowiedzi. Zaniechanie reakcji może wpłynąć  
na ukształtowanie negatywnego wizerunku o marce.   

Po co tak naprawdę danej firmie fanpage? Cele komunikacji powin-
ny być jasno określone zgodnie z koncepcją SMART – proste, mierzalne, 
osiągalne, realistyczne i określone w czasie. Co więcej, każde przedsiębior-
stwo powinno przyjąć własne cele, które chce osiągnąć za pomocą prowa-
dzenia komunikacji marketingowej na Facebooku. Może to być np. w przy-
padku nowej firmy osiągnięcie znajomości marki w segmencie docelowym  
na poziomie 20% w ciągu pół roku.  

                                                 
27 Więcej: www.wirtualnemedia.pl/artykul/oburzenie-na-zdjecie-ofiary-milicji-jako-
ilustracje-kaca-na-fanpage-u-wodki-zytnia-takiej-amatorszczyzny-jeszcze-nie-bylo  
(online: 30.08.2015). 

 

J. W. Wiktor przytacza podstawowe funkcje komunikacji marketin-
gowej, które znajdują również zastosowanie w nowych mediach28: 

 informacyjna (przekazywanie konkretnych informacji o firmie lub 
produkcie),  

 perswazyjna (zachęcanie, przekonywanie, nakłanianie do wywoła-
nia oraz utrwalenia zamierzonych działań i zachowań nabywców),  

 konkurencyjna (rywalizacja rynkowa i pozyskiwanie klienta). 
Podział ten w literaturze bywa także rozszerzony o funkcję przypominają-
ca (przypominanie o marce produktu). Można także wyodrębnić konkretne 
role, jakie może pełnić komunikacja marketingowa prowadzona za pomocą 
kanału jakim jest Facebook.   

Strona przedsiębiorstwa lub marki obecnej na Facebooku może 
spełniać różne cele marketingowe, które powinny zostać określone w przy-
jętej strategii działania. Autorka wyodrębnia następujące funkcje, jakie 
może pełnić komunikacja marketingowa na Facebooku:  

 informacyjna – źródło wiedzy o cechach produktów i usług, ich 
funkcjonalnościach, godzinach otwarcia firmy, danych teleadreso-
wych itp., 

 opiniotwórcza – zasięganie opinii innych nabywców, polecanie lub 
zniechęcanie do zakupu danego produktu lub usługi przez obecnych 
konsumentów, 

 wizerunkowa – ukazywanie pozytywnych działań, w które włącza 
się firma (np. sponsoring), reakcje przedsiębiorstwa na kryzysy, 
działania kreatywne,  

 obsługowa – punkt obsługi klientów online,  udzielanie informacji 
na pytania dotyczące firmy i produktów, rozwiązywanie problemów 
konsumentów, dobrze prowadzony profil jest najszybszym sposo-
bem na załatwienia danej sprawy związanej z marką , 

 reklamowa – nośnik umożliwiający prowadzenie kampanii rekla-
mowych z dotarciem do ściśle określonej grupy docelowej, 

 relacyjna – utrzymywanie relacji z obecnymi klientami, przypomi-
nanie im o marce za pomocą postów, a także nagradzanie ich lojal-
ności (np. poprzez organizowanie specjalnych konkursów czy ofe-
rowanie rabatów, 

                                                 
28 J. W. Wiktor, Komunikacja marketingowa [w:] A. Czubała (red.) Podstawy marketingu, 
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012, ss. 202-203.  
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 HR-owa – miejsce pozyskiwania potencjalnych pracowników oraz 
utrzymywanie dobrych kontaktów z osobami obecnie związanymi 
z firmą,  

 badań marketingowych – media społecznościowe są kanałem, który 
pozwala na uzyskanie ogromnej wiedzy o konsumentach, bezpo-
średnie zadawanie pytań umożliwia sprawdzanie ich preferencji 
zakupowych, reakcji na potencjalne nowe produkty, to także odpo-
wiednie miejsce do przeprowadzania ankiet internetowych, 

 sprzedażowa – odsyłanie do miejsca sprzedaży produktów lub 
usług (przycisk „kup to” kierujący użytkowników bezpośrednio do 
e-sklepów), zachęcanie do skorzystania z oferty w komunikatach, 
ostatecznie do tej funkcji powinny w pośredni sposób przyczyniać 
się pozostałe wymienione działania.  
Podstawą prowadzenia skutecznej komunikacji marketingowej jest 

przygotowanie strategii i określenie funkcji jakie ma ona pełnić. Powinna 
być ona dostosowana do specyfiki przedsiębiorstwa oraz określonych 
przez nie celów. Naturalnie nie wszystkie funkcje muszą być realizowane, 
różne może być także ich natężenie. Przedsiębiorstwa jednak nie mogą 
zapominać, iż strategia w mediach społecznościowych powinna być kom-
plementarną częścią ogólnej strategii marketingowej. Określenie oczeki-
wań względem komunikacji na danym portalu pozwala na efektywne wy-
korzystanie tego kanału. Fanpage na Facebooku nie powinien być tworzo-
ny jedynie w związku z trendem występującym na rynku. Strategia komu-
nikacji na Facebooku powinna realizować cele, które założyła sobie marka. 
Często firmy nie zdają sobie sprawy jak wiele mogą osiągnąć poprzez ak-
tywną obecność w mediach społecznościowych.  

Facebook umożliwia szerokie budowanie relacji z konsumentem. 
Zbudowanie społeczności konsumentów zrzeszających się w obrębie marki 
i zaangażowanie ich w długoterminowe relacje z marką oznacza, że kon-
sumenci darzą firmę zaufaniem29. Aż 78%30 użytkowników mediów spo-
łecznościowych przyznaje, że bycie fanem profilu konkretnej marki wpły-
wa na ich decyzje zakupowe. Oznacza to, iż komunikacja marketingowa na 
Facebooku może mieć realny wpływ na wzrost zysku firmy. 

                                                 
29 I. Skowronek, op. cit., s. 91. 
30 Badanie SocialGearts zostało przeprowadzone w 2014 roku przez Mobile Institute. Ra-
port z badania: http://mobileinstitute.eu/files/social-hearts-2014.pdf  
(online: 25.08.2015). 

 

Niewątpliwą zaletą tego kanału komunikacji jest oszczędność kosz-
tów. Na komunikację w mediach społecznościowych firmy przeznaczają 
niewielkie części budżetów reklamowych. Natomiast ogromna siła i zasięg 
są niewspółmierne do zaangażowanych środków. Co więcej, Facebook, jak 
żaden inny kanał, pozwala na dotarcie do ściśle określonej grupy odbior-
ców. Segmentacja umożliwia wybór płci, narodowości, wieku, miejsca za-
mieszkania, wykształcenia, stanu cywilnego, a także zainteresowań. Należy 
również zrozumieć sprecyzowane oczekiwania konsumentów. Większość 
osób od marek, które obserwuje oczekuje czegoś konkretnego. Mogą to być 
specjalne oferty oraz rabaty, ekskluzywne materiały z wydarzeń czy po 
prostu zwykła chęć bycia na bieżąco z ofertą firmy31. 

Marketing w epoce nowych mediów wymusza zmiany w dotychcza-
sowych działaniach, stałe śledzenie nowych trendów i ciągłe doskonalenie 
działań marketingowych. Marketing 24/7 wymaga ciągłej obserwacji moż-
liwego wpływu mediów społecznościowych na wizerunek marki. Skutecz-
ny udział marki na Facebooku  nie jest prosty i niesie za sobą określone 
wyzwania. Co więcej, Facebook jako portal społecznościowy nieustannie 
zaskakuje modyfikacjami obecnych narzędzi i nowymi rozwiązaniami. Przy 
rozważaniu obecności przedsiębiorstwa na Facebooku warto przytoczyć 
słowa J. W. Wiktora, który twierdzi: „Nie ma w zasadzie alternatywy – być 
lub nie obecnym w social media. Taka obecność jest obiektywną konieczno-
ścią, gdyż lansowanie swojego wizerunku przynosi korzyści, zarazem jednak 
wiąże się z poddaniem osądowi społecznemu internautów, w tym z krytycz-
nymi niekiedy ocenami i komentarzami”32. 
 
 
Podsumowanie 

 
Facebook stanowi znaczący krok w rozwoju kanałów komunikacji marke-
tingowej. Nadejście mediów społecznościowych w pewnym sensie wyparło 
jednostronny proces komunikacji, zastępując go dialogiem pomiędzy mar-
ką a konsumentem, a także między poszczególnymi nabywcami na rynku. 
Klasyczny model komunikacji może zostać zaadaptowany do komunikacji 
w serwisach społecznościowych. Widoczne stały się reakcje odbiorców na 
nadawane komunikaty. Co więcej informacje generowane przez konsu-
                                                 
31 S. Ślipko, Jak to robić w social mediach, „Marketing w Praktyce” 2012, nr 12. 
32 J. W. Wiktor, Komunikacja marketingowa. Modele… op. cit., ss. 272-273.  
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mentów mogą być wykorzystywane przez przedsiębiorstwo. Zasięganie 
opinii potencjalnych konsumentów może wytyczyć kierunki rozwoju pro-
duktów lub usług. 

Aby komunikacja w mediach społecznościowych była efektywne, 
musi ona współgrać z pozostałymi działaniami marketingowymi przedsię-
biorstwa. Każda firma powinna wyznaczyć sobie specyficzne cele, które 
chce osiągnąć za pomocą Facebooka. Komunikacja w mediach społeczno-
ściowych może spełniać następujące funkcje: informacyjna, opiniotwórcza, 
wizerunkowa, obsługowa, reklamowa, relacyjna, HR-owa, badań marketin-
gowych, sprzedażowa. Warto pamiętać, iż wizerunek kształtowany przez 
markę na portalach społecznościowych wpływa na postawy i decyzje za-
kupowe konsumentów.  

Obecność marki w portalu społecznościowym, jakim jest Facebook 
stwarza wielkie szanse, lecz równocześnie stawia przedsiębiorstwo w obli-
czu poważnych wyzwań. Komunikacja w mediach społecznościowych mo-
że być skutecznym modelem prowadzenia działalności pod warunkiem, że 
jest odpowiednio przygotowana. Rosnąca tendencja korzystania przez 
konsumentów z tego medium pokazuje, że warto prowadzić działania 
marketingowe z wykorzystaniem Facebooka. Powinna być one rozważane 
jako długoterminowa inwestycja. Umożliwia zwiększenie świadomości 
marki, dotarcie do grup docelowych i budowanie szerokich relacji z obec-
nymi oraz potencjalnymi konsumentami. Dostosowanie się przedsiębior-
stwa do nowych oczekiwań rynkowych pozwala na zbudowanie przewagi 
konkurencyjnej.  
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Wprowadzenie 
 
Poczynając od koncentracji na sprzedaży poprzez identyfikację potrzeb 
klientów i poprawę jakości obsługi aż po kształtowanie długotrwałych re-
lacji, marketing bankowy na przestrzeni lat ulegał licznym przeobraże-
niom. W przypadku wszystkich współczesnych podmiotów ważne jest nie 
tylko zdobywanie nowego klienta, ale przede wszystkim utrzymanie do-
tychczasowych konsumentów oraz zwiększenie ich lojalności. Dlatego też 
w ostatnich czasach na popularności zyskała rozwojowa koncepcja marke-
tingu - tzw. marketing relacji (relationship marketing), koncentrujący się na 
tworzeniu długookresowych, wzajemnie korzystnych relacji z partnerami 
podmiotu. 

W ramach marketingu relacji wyodrębnił się nowy nurt – marketing 
interesariuszy, obejmujący wszystkie grupy interesów. Koncepcja ta jest 
odpowiedzią na potrzeby prowadzenia biznesu w sposób odpowiedzialny 
i etyczny, jednocześnie dbając o korzyści podmiotów, które wpływają na 
działalność banku. 

W rozdziale została podjęta próba odpowiedzi na pytanie: czy mar-
keting interesariuszy stanowi innowacyjny kierunek rozwoju marketingu 
relacji. Ponadto w publikacji podjęto próbę oceny koncepcji z punktu wi-
dzenia różnych grup interesów. 

 
 

Ewolucja marketingu bankowego 
 

W literaturze istnieje wiele definicji marketingu, wśród podstawowych 
należy wymienić: 

 „Aktywność, która zmierza do osiągnięcia własnych celów instytucji”1. 
                                                 
1 O. C. Ferrer, W. M. Pride, za: T. Kramer, Podstawy marketingu, PWE, Warszawa 1996, 
s. 13. 

 

 „System aktywności ekonomicznej, która kreuje produkty i usługi, 
ustala ich cenę, promuje i sprzedaje dla zaspokojenia potrzeb nabyw-
ców”2. 

 „Indywidualne i zbiorowe działania ułatwiające i przyspieszające sa-
tysfakcjonującą wymianę w zmiennym otoczeniu poprzez produkcję, 
wycenę, promocję i dystrybucję dóbr, usług i idei”3. 

 „Działalność podmiotów gospodarczych mająca na celu poznanie 
i dostosowanie się do potrzeb rynku oraz oddziaływanie na popyt  
i podaż przy uwzględnieniu potrzeb, wymagań i preferencji final-
nych”4. 

 „Proces społeczno-gospodarczy mający na celu poznanie przyszłej 
struktury popytu na produkty lub usługi oraz zaspokojenie go po-
przez kreowanie podaży, przekazywanie informacji nabywcom, do-
starczanie wytworzonych dóbr w odpowiednim miejscu i czasie, 
a także ich zrealizowanie”5. 

 „Całokształt problematyki związanej zarówno z przyciąganiem klien-
teli i dążeniem do stałego powiązania jej z bankiem, jak i przystoso-
waniem tej klienteli do zmieniającej się sytuacji rynkowej i zmieniają-
cych się celów działalności banku, a także odpowiednią propagandę 
tej działalności. (…) Kompleksowa koncepcja, która obejmuje cało-
kształt stosunków banku z otoczeniem zewnętrznym oraz klientami  
w zakresie działalności kredytowej, depozytowej i usługowej"6. 

 „Przejaw działalności biznesowej, który skierowuje strumień produk-
tów i usług od producentów do konsumentów”7. 

 „Systematyczne planowanie, wdrażanie i kontrolowanie koncepcji 
produktu, dystrybucji, promocji i ceny w celu wymiany produktów, 
która może zaspokoić potrzeby stron biorących w niej udział”8. 

 „Celowy sposób postępowania na rynku, oparty na zintegrowanym 
zbiorze instrumentów i działań oraz orientacji rynkowej”9. 

                                                 
2 J. Stanton, za: T. Kramer, Podstawy marketingu, PWE, Warszawa 1996, s. 23. 
3 Ph. Kotler, Marketing, Wyd. Gebethner i S-ka, Warszawa 1994, s. 6.  
4 W. Grzegorczyk, Marketing bankowy, BMiB, Warszawa 1994, s. 7. 
5 R. Głowacki, Z. Kossut, T. Kramer, Marketing, PWN, Warszawa 1984, s. 7. 
6 W. L. Jaworski, Bankowość, Poltext, Warszawa 1995, s. 18. 
7 W. L Wilkie, E. S. Moore, What Does the Definition of Marketing Tell Us About Ourselves?, 
„Journal of Public Policy & Marketing” no 2, 2007.  
8 E. Michalski, Marketing – podręcznik akademicki, PWN, Warszawa 2003, s. 19. 
9 L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, 
PWE, Warszawa 2006, s. 29. 
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Jak można zauważyć, definicje te różnią się pomiędzy sobą zakre-
sem i stopniem szczegółowości. Z perspektywy analizy marketingu intere-
sariuszy w kontekście marketingu relacji na uwagę zasługują ujęcia bar-
dziej szczegółowe (m. in. Głowacki, Kossut, Kramer, Grzegorczyk, Jaworski 
i Michalski), które podkreślają znaczenie zaspokojenia potrzeb klienta. 

Na przestrzeni lat podejście do potrzeb konsumentów zmieniało się, 
stąd też można wyróżnić następujące fazy rozwoju marketingu bankowe-
go10: 

1. Era dystrybucyjna (sprzedażowa). 
2. Era przyjaznej atmosfery. 
3. Era nowych usług bankowych. 
4. Era pozycjonowania (plasowania) banku na rynku. 
5. Era strategii marketingowej opartej na potrzebach  klientów.  

Era dystrybucyjna charakteryzuje się przede wszystkim stosowa-
niem działań promocyjnych, w szczególności reklamy, przy czym miały one 
charakter doraźny, związany z intensywną konkurencją rynkową. Na tym 
etapie instytucje koncentrowały się przede wszystkim na zwiększeniu 
sprzedaży niż zaspokojeniu potrzeb klientów. 

Era przyjaznej atmosfery charakteryzował się kreowaniem miłej 
atmosfery wokół klienta, co było rezultatem intensywnych szkoleń pra-
cowników (zwiększenie jakości obsługi) i ocieplaniem wystroju placówek. 
Co jednak istotniejsze, na tym etapie banki opracowywały programy zo-
rientowane na potrzeby konsumentów, które miały na celu stworzenie 
otwartego i życzliwego wizerunku personelu oraz atrakcyjnego, estetycz-
nego otoczenia banku. W tej fazie instytucje finansowe zaczęły dostrzegać 
możliwość zdobycia przewagi konkurencyjnej poprzez pozyskanie lojalno-
ści klientów, jednakże wciąż nie różnicowały ich potrzeb, a także oferowa-
nych produktów. 

Era nowych usług bankowych to czas wprowadzania nowych usług 
i upraszczania procedur. Istotną rolę w tej fazie odegrał rozwój informatyki 
bankowej, a także wprowadzenie zasad segmentacji rynku. Na tym etapie 
banki dostrzegały różnice w potrzebach konsumentów, jednak ze względu 
na ich zbyt dużą zmienność i dużą konkurencję między podmiotami, oferty 
produktowe wciąż były podobne, za wyjątkiem banków-liderów, którzy 
stale dążyli do jej unowocześniania. 

                                                 
10 J. Grzywacz, Marketing w działalności banku, Centrum Doradztwa i Informacji Difin 
sp. z.o.o., Warszawa 2006, s. 32. 

 

Era pozycjonowania (plasowania) banku na rynku to czas podno-
szenia stopnia identyfikacji na rynku i zwiększania rozpoznawalności. In-
stytucje finansowe koncentrowały się na analizie konkurencji oraz popra-
wie swego wizerunku. Zaczęto przywiązywać wagę do segmentacji rynku 
i identyfikacji metod różnicowania usług. 

Era strategii marketingowej opartej na potrzebach  klientów to no-
woczesne ujęcie marketingu, charakteryzujące się ulepszaniem metod pla-
nowania działań, przeprowadzaniem analiz rynkowych i systematycznej 
kontroli rezultatów. Banki dążą do poprawy swej oferty dzięki wdrażaniu 
innowacji (produktowych, organizacyjnych i marketingowych), a także 
poprawy jakości obsługi konsumentów11. 

Inny podział znajdujemy u Langley’a, który wyróżnił12: 
 Marketing masowy – koncentracja na całym rynku i badaniu zapo-

trzebowania na określony produkt. 
 Marketing celowy – kierowanie produktów do określonego segmen-

tu klientów. 
 Marketing relacji – w centrum zainteresowania są potrzeby konsu-

mentów oraz takie kształtowanie współpracy z nimi, aby poziom ich 
satysfakcji z obsługi pozwalał na kształtowanie długoterminowych 
relacji. 
Jeszcze inny podział wprowadził w XX w. Otto, wyróżniając13: 

 Lata 60. – marketing masowy, koncentrujący się na promowaniu 
marki i sprzedaży produktu. 

 Lata 70. – marketing segmentów (kierowanie produktów do okre-
ślonych grup konsumentów). 

 Lata 80. – marketing nisz, charakteryzujący się oferowaniem usług 
specyficznej grupie konsumentów, pomijanych wcześniej ze wzglę-
du na ich niedopasowanie do standardowych segmentów klientów 
i odrzucenie jako niedochodowych. 

 Lata 90. – marketing indywidualny, skoncentrowany na potrzebach 
konkretnego klienta i zaspokojeniu jego potrzeb. 
Jak można zauważyć na podstawie przytoczonych stanowisk, mar-

keting bankowy ulegał na przestrzeni lat znacznej ewolucji, przy czym 
                                                 
11 B. Żurawik, W. Żurawik, Zarządzanie marketingowe, WUG, Gdańsk 1995, s. 16 -21, 
A. Styś, Marketing usług, WAE, Wrocław 1996, s. 27  - 38. 
12 G. Langley, BIIA Relationship Conference – Information Quality and Consumer Marketing, 
nr 5, 1997, s. 424. 
13 J. Otto, Marketing relacji. Koncepcja i zastosowanie, C. H. Beck, Warszawa 2004, s. 28-29. 
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obecnie koncentruje się on na indywidualnym podejściu do klienta, zaspo-
kojeniu jego potrzeb, jego satysfakcji i budowaniu z nim długotrwałych 
relacji. 

 
 

Społeczna odpowiedzialność biznesu i koncepcje interesa-
riuszy 
 
Społeczna odpowiedzialność biznesu posiada wiele definicji w literaturze: 

 „Koncepcja zorientowania na skutki prowadzonych działań, znale-
zienia równowagi pomiędzy efektywnością i dochodowością a szero-
ko pojętym interesem społecznym”14. 

 „Obowiązek wyboru przez kierownictwo takich decyzji i działań, któ-
re przyczyniają się zarówno do dbałości o interes własny (pomnaża-
nie zysku przedsiębiorstwa), jak i do ochrony oraz pomnażania do-
brobytu społecznego”15.  

 „Koncepcja oparta na najwyższych standardach etycznych, dzięki 
której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii dobrowolnie 
i świadomie uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, 
a także relacje z różnymi grupami interesariuszy: społeczeństwa jako 
całości, a także jego wyodrębnionych grup – właścicieli, klientów, 
pracowników, inwestorów, dostawców, akcjonariuszy, banków i in-
nych partnerów biznesowych”16.  

 „Poszanowanie interesów wszystkich różnorodnych grup odniesienia 
podczas podejmowania decyzji gospodarczych, kompensowanie 
przez kierownictwo wzajemnie sprzecznych interesów, wypracowa-
nie wystarczających zysków jako warunek prowadzenia dodatko-
wych działań socjalnych”17.   

                                                 
14 H. Mackiewicz, Misja przedsiębiorstwa jako deklaracja sposobu konkurowania, „Przed-
siębiorstwo i Region” nr 1, 2009, s. 4. 
15 A. T. Szablewski (red.), Migracja kapitału w globalnej gospodarce, Difin, Warszawa 2009, 
s. 366. 
16 B. Kos, Przesłanki społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, [w:] G. Polok (red.), 
Społeczna odpowiedzialność – aspekty teoretyczne i praktyczne, „Zeszyty naukowe” nr 64, 
Katowice 2011, s. 76. 
17 H. Kreikebaum, Strategiczne planowanie w przedsiębiorstwie,  PWN, Warszawa 1996, 
s. 209. 

 

 „Filozofia prowadzenia działalności gospodarczej, uwzględniająca 
budowanie trwałych, przejrzystych relacji ze wszystkimi zaintereso-
wanymi stronami”18. 

W przytoczonych definicjach warto zwrócić uwagę na pojęcie grup 
interesów, interesariuszy lub zainteresowanych stron. Przez pojęcie te na-
leży rozumieć grupy podmiotów, które wpływają na przedsiębiorstwo oraz 
na które ono wywiera wpływ19. Koncepcja ta była wielokrotnie podejmo-
wana i rozwijana przez autorów, przy czym jej źródeł należy szukać u ta-
kich autorów, jak: Smith, Berle i Means, Barnard, March i Simon, Cyert  
i March, Thompson oraz Preffer i Galancik20. Na przestrzeni lat wykształci-
ły się cztery perspektywy teorii interesariuszy21: 

 Perspektywa klasycznej teorii agencji, zakładającą zależność intere-
sariuszy od przedsiębiorstwa, a dokładniej jego wyników finanso-
wych. 

 Teoria instytucjonalna – interes interesariuszy ma kluczowe zna-
czenie dla realizacji celów podmiotu. 

 Konwergentna teoria interesariuszy, przyznająca prawa interesa-
riuszom jako grupie podmiotów, na które wpływa przedsiębior-
stwo. 

 Ekonomia oparta na solidarności – perspektywa ta uwzględnia inte-
resariuszy, na których wpływ może mieć podmiot w przyszłości. 
Najpowszechniejszy podział wyróżnia interesariuszy zewnętrznych 

i wewnętrznych, jednakże należy wspomnieć, że możliwe jest wystąpienie 
sytuacji, w której osoba należy do wielu grup interesów. Generalnie do 
podstawowej grupy interesów należą te podmioty, które są właścicielami 
lub w wyniku określonych umów posiadają prawa do przedsiębiorstwa.  

                                                 
18 T. Wołowiec, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa nową formułą zarządzania, 
„Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” nr 3, 2004, s. 3 – 11. 
19 M. Marcinkowska, Tworzenie wartości przedsiębiorstwa dla interesariuszy, „Zeszyty Na-
ukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” nr 639, 2011, „Finanse, Rynki, Ubezpieczenia” nr 37, 
s. 855 – 869. 
20 R. E. Freeman, Strategic Management. A Stakeholder Approach, Cambridge University 
Press, Cambridge 2010, s. 32 i nast., R. E. Freeman, Stakeholder Theory. The State of the 
Art., Cambridge University Press, Cambridge 2010, s. 32 i nast., J. Andriof, S. Waddock, 
Unfolding stakeholder engagement [in:] J. Andriof, Unfolding Stakeholder Thinking, Green-
leaf Publishing, Sheffield 2002, s. 29 i nast.  
21 J. L. Retolaza, CSR in business start-ups: an aplication metod for stakeholder engagement, 
„Corporate Social Responsibility and Environmental Management” Issue 6, Vol. 16, 2009, 
s. 324 – 336.  
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Z kolei hierarchię pozostałych podmiotów ustala się zgodnie z siłą wpływu 
wywieranego na organizację. W literaturze można również znaleźć podział 
interesariuszy na podstawowych i drugorzędnych oraz w ramach tych 
grup na społecznych i pozaspołecznych22: 

 Grupy interesów podstawowe: 
o Społeczne: 

 Społeczności lokalne, krajowe, międzynarodowe, 
 Dostawcy i partnerzy handlowi, 
 Klienci, 
 Właściciele, inwestorzy, 
 Pracownicy, 
 Kierownictwo, 
 Pożyczkodawcy. 

o Pozaspołeczne: 
 Środowisko naturalne, 
 Inne gatunki, 
 Przyszłe pokolenia. 

 Grupy interesów drugorzędne: 
o Społeczne: 

 Rząd, 
 Społeczeństwo, 
 Regulatorzy i nadzorcy rynkowi, 
 Organizacje handlowe, 
 Konkurenci, 
 Społeczne grupy nacisku, 
 Związki zawodowe, 
 Media i komentatorzy, 
 Liderzy opinii, ośrodki badawcze i naukowe, 
 Instytucje pozarządowe, 
 Organizacje środowiskowe. 

o Pozaspołeczne: 
 Organizacje ekologiczne. 

                                                 
22 M. Marcinkowska, Tworzenie wartości…, op. cit., s. 855 – 869 na podstawie: D. Wheeler, 
M. Sillanpää, The Stakeholder Corporation. A blueprint for maximizing stakeholder value, 
Pitman Publishing, London 1997, s. 5. 

 

Z kolei klasyfikacja według charakteru relacji między bankiem a in-
teresariuszami wyróżnia następujące grupy interesów23: 

 Interesariusze substanowiący – kluczowi dla egzystencji banku, 
gdyż wnoszą w jego funkcjonowanie pracę, wiedzę, kompetencje 
i doświadczenie (m. in. akcjonariusze, właściciele, pracownicy i kie-
rownictwo). 

 Interesariusze kontraktowi – powiązani z bankiem określonym 
formalnym kontraktem (m. in. klienci, dostawcy, podwykonawcy, 
pożyczkodawcy). 

 Interesariusze kontraktowi – kluczowi dla budowania i uzyskania 
wiarygodności banku (m. in. społeczeństwo, społeczności lokalne, 
instytucje społeczne i państwowe). 
W świetle powyższych rozważań zasadny wydaje się podział intere-

sariuszy banku na: 
 Wewnętrznych (kierownictwo, pracownicy), 
 Zewnętrznych bliższych:  

o Klienci,  
o Wierzyciele,  
o Właściciele (strategiczni, mniejszościowi, inwestorzy),  
o Rada nadzorcza,  
o Nadzór (KNF, NBP, BFG, UOKiK),  
o Dostawcy,  
o Kooperanci,  
o Konkurenci. 

 Zewnętrznych dalszych: 
o Makrootoczenie społeczne, 
o Makrootoczenie kulturowe, 
o Makrootoczenie religijne, 
o Makrootoczenie edukacyjne, 
o Makrootoczenie demograficzne, 
o Makrootoczenie ekonomiczne, 
o Makrootoczenie przyrodnicze,  
o Makrootoczenie techniczno-technologiczne, 
o Makrootoczenie prawne i regulacyjne, 

                                                 
23 M. A. Rodriguez, Sustainable development and the sustainability of competitive advanta-
ge: a dynamic sustainable view of the Firm, „Creativity&Innovation Management” Issue 3, 
Vol. 11, 2002, s. 135 – 146, A. Paliwoda-Matiolańska, Odpowiedzialność społeczna w proce-
sie zarządzania przedsiębiorstwem, C. H. Beck, Warszawa 2009, s. 59. 
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o Makrootoczenie międzynarodowe, globalne, 
o Makrootoczenie polityczne, 
o Struktura Systemu Finansowego.  

Główne kategorie interesariuszy banków przedstawia rysunek 1. 
 

 
Rysunek 7. Otoczenie i interesariusze banków 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Marcinkowska, Wymogi stawiane bankom 
przez ich otoczenie, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Eko-
nomicznego w Katowicach” nr 105, 2012, s. 165 – 172. 
 
 
Miejsce marketingu interesariuszy w marketingu relacji 

 
W przytoczonej wcześniej ewolucji marketingu można zauważyć, że pod-
mioty w ostatnich latach koncentrują swoją działalność na indywidualnym 
podejściu do klienta oraz kształtowaniu pozytywnych relacji z nimi. Stąd 
też marketing relacji, rozumiany jako proces tworzenia, utrzymywania 
oraz umacniania relacji z partnerami podmiotu24 stanowi nurt, który jest 
                                                 
24 Ph. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong, Marketing. Podręcznik europejski, PWE, 
Warszawa 2002, s. 531. 

 

obecnie najczęściej wykorzystywany w praktyce. Ze względu na fakt, że 
wzrasta wrażliwość konsumentów na kwestie etyczne oraz rola społeczne-
go wymiaru marketingu społecznego, w ramach głównego nurtu wykształ-
ciła się koncepcja marketingu interesariuszy, którego istota sprowadza się 
do tego, że działania marketingowe mają służyć wszystkim podmiotom, 
które mają wpływ na działalność organizacji (a zatem stanowią grupę inte-
resów, zgodnie z przytoczoną we wcześniej części rozdziału klasyfikacją).  

Najogólniej definiując marketing interesariuszy można powiedzieć, 
że są to działania w ramach systemu instytucji i procesów ułatwiających 
i zachowujących wartości poprzez relacji wymiany z wieloma podmiotami 
społecznymi25. Co istotne, działania marketingowe mają być skierowane do 
wszystkich, a nie tylko wybranych grup interesariuszy, co jest szczególnie 
istotne wziąwszy pod uwagę, że wszystkie te podmioty mają wpływ na 
działalność organizacji, a także na strategię marketingową. Ponadto w nur-
cie tym bada się także związki pomiędzy poszczególnymi interesariuszami 
oraz uwzględnia w podjętych działaniach ich interesy, a często także wy-
stępujące pomiędzy nimi konflikty. Należy przy tym wskazać, że marketing 
interesariuszy nie powinien być sprzeczny z interesami akcjonariuszy26. 

W polskiej literaturze marketing interesariuszy jest badany stosun-
kowo od niedawna, można nawet powiedzieć, że jest to innowacyjny 
i przełomowy kierunek rozwoju marketingu relacji ze względu na fakt, że 
skierowania działań marketingowych do wszystkich grup interesów wy-
wołuje korzyści nie tylko ekonomiczne, ale również społeczne, ekonomicz-
ne, a także wpływa na poprawę wizerunku podmiotu i jego reputacji. 
W literaturze zagranicznej badania nad tym tematem są prowadzone już 
od kilkunastu lat. Jednym z przykładów autorów zajmujących się tą tema-
tyką są G. Tomas, M. Hult, J. A. Mena, O. C. Ferrell i L. Ferrell27, którzy 
w swej publikacji zbadali, jakie grupy interesów (pierwszego stopnia) były 
wskazywane w badaniach marketingowych w Stanach Zjednoczonych (to-
powe naukowe czasopisma z branży marketingowej) jako najistotniejsze  
                                                 
25 S. L. Vargo, R. L. Lusch, Evolving to a new dominant logic for marketing, „Journal of Mar-
keting” nr 68, 2004, s. 1 – 17, J. N. Sheth, C. Uslay, Implication of the revised definitione of 
marketing: From exchange to value creation, „Journal of Public Policy&Marketing” 2007, nr 
26, s. 302 - 307. 
26 N. C. Smith, G. Palazzo, C. B. Bhattacharya, Marketing Consequences: Stakeholder Marke-
ting and Supply Chain Corporate Social Responsibility Issues, „Business Ethics Quarterly” 
2010, nr 4, vol. 20, 2010, s. 627-628.  
27 G. Tomas, M. Hult, J. A. Mena, O. C. Ferrell, L. Ferrell, Stakeholder marketing: a definition 
and conceptual framework, „AMS Review”  2011, nr 1, s. 44 – 65. 
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w kształtowaniu długookresowego sukcesu podmiotów na przestrzeni lat 
1985 – 2009 (tabela 1). 

 
 

Tabela 1. Wyodrębnione w publikacjach z tematyki marketingowej 
najistotniejsze w działalności marketingowej grupy interesów w la-
tach 1985 - 2009 

AUTOR BADAŃ GRUPA INTERESÓW 
1 2 

Kohli (1985) Pracownicy 
Hutt (1986) Regulatorzy 

Garrett (1987) Społeczeństwo 
Day i Fahey (1988) Akcjonariusze 

Varadarajan i Menon (1988) Społeczeństwo 
Kohli i Jaworski (1990) Klienci, pracownicy 
Narver i Slater (1990) Klienci, pracownicy 

Jaworski i Kohli (1991) Pracownicy 
Buchanan (1992) Dostawcy 

Skinner (1992) Dostawcy 
Webster (1992) Klienci, dostawcy 

Deshpande (1993) Klienci 
Jaworski i Kohli (1993) Klienci, pracownicy 

Day (1994) Klienci, dostawcy 
Bloch (1995) Regulatorzy, klienci 

Drumwright (1996) Społeczeństwo 

Bhattacharya i Korschun (2008) 
Klienci, dostawcy, pracownicy, 
akcjonariusze, społeczeństwo, 

regulatorzy 
Brown i Lam (2008) Pracownicy, klienci 

Darke (2008) Regulatorzy, klienci 
Fang (2008) Dostawcy, klienci 
Jones (2008) Pracownicy, klienci 

Kumar (2008) Klienci 
Maxham (2008) Pracownicy, klienci 

McFarland (2008) Dostawcy 
Rao (2008) Akcjonariusze, klienci 

Frazier (2009) Dostawcy 

 

1 2 
Homburg (2009) Pracownicy, klienci 

Joshi (2009) Dostawcy 
Luo i Bhattacharya (2009) Klienci, dostawcy, pracownicy, 

akcjonariusze, społeczeństwo, 
regulatorzy 

Kwortnik (2009) Pracownicy, klienci 
Srinivasan (2009) Akcjonariusze 

Wentzel (2009) Pracownicy, klienci 
Wieseke (2009) Pracownicy 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: G. Tomas, M. Hult, J. A. Mena, O. C. Ferrell, L. Fer-
rell, Stakeholder marketing: a definition and conceptual framework, „AMS Review” 2011, nr 
1, s. 44- 65. 
 
 

Przeprowadzony przez autorów przegląd badań naukowych poka-
zuje, że w większości publikacje skoncentrowane są wokół wybranych 
grup interesów, a nie na relacjach ze wszystkimi interesariuszami. Jest to 
istotny wniosek, ponieważ pokazuje, że korzyści płynące z marketingu in-
teresariuszy nie są w pełni dostrzegane, a następnie rekomendowane do 
praktycznego zastosowania przez podmioty gospodarcze. W największym 
zakresie publikacje naukowe dotyczyły relacji z klientami jako kluczowym 
interesariuszem podmiotów, zaś w najmniejszym regulatorów, społeczeń-
stwa i akcjonariuszy.  

 
 

Podsumowanie 
 
Marketing interesariuszy stanowi innowacyjne połączenie marketingu 
i społecznej odpowiedzialności biznesu i jest koncepcją, którą powinny 
kierować się instytucje finansowe ze względu na uwzględnianie w swej 
działalności wymiaru ekonomicznego, społecznego i etycznego. Marketing 
nie jest zatem tylko instrumentem docierania do klientów i pozyskiwaniem 
ich, ale narzędziem umożliwiającym komunikację ze wszystkimi grupami 
interesów, a w konsekwencji budowanie pozytywnego wizerunku 
i wszechstronnego przekazu odzwierciedlającego wartości reprezentowa-
ne przez firmę. 
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 Ponadto należy stwierdzić, że marketing interesariuszy stanowi 
nowy i dynamiczny kierunek rozwoju marketingu relacji ze względu na 
fakt, że uwzględnia wszystkie grupy interesów podmiotów, a nie jak do-
tychczas, tylko wybraną (zwykle klientów). Koncentracja na budowania 
długoterminowych relacji z nabywcami przynosiła organizacji korzyści 
oparte na ich zaufaniu i pozytywnej ocenie dotychczasowej współpracy, 
podczas gdy dotarcie do wielu partnerów stanowi swoistą multiplikację 
tych efektów. 

Dotychczas prowadzone badania pokazują, że choć marketing inte-
resariuszy jest właściwym kierunkiem działalności marketingowej ban-
ków, to w praktyce często ogranicza się wyłącznie do wybranych grup in-
teresów. Konieczne jest zatem bardziej holistyczne podejście do zagadnie-
nia marketingu interesariuszy, bo tylko ono gwarantuje powodzenie tych 
działań. 
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ZNACZENIE SILNEJ MARKI W TWORZENIU  
PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA 

 
mgr Bartosz Zdunek 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
 
 
Definicja marki 
 
Według Jacka Kalla marka jest to: „kombinacja produktu fizycznego, nazwy 
marki, opakowania, reklamy oraz towarzyszących im działań z zakresu 
dystrybucji i ceny, kombinacja, która odróżniając ofertę danego marketera 
od ofert konkurencyjnych, dostarcza konsumentowi wyróżniających ko-
rzyści funkcjonalnych i/lub symbolicznych, dzięki czemu tworzy lojalne 
grono nabywców i umożliwia tym samym osiągnięcie wiodącej pozycji na 
rynku"1. Można uznać że główną cechą marki jest według tej definicji wy-
różnienie jej na rynku, a przy tym dostarczenie konsumentowi pewnych 
korzyści. 

Nieco inną definicję można znaleźć w książce Macieja Tesławskiego, 
uważa on że marka to: „suma doświadczeń jej klientów, mająca charakter 
symboliczny i jako semantyczny konglomerat znaczeń tworzy się ją przy 
pomocy procesów komunikacji”. Autor dodaje że „marka jest strategicznie 
projektowanym, unikalnym światem przeżyć, pozwalającym odróżnić ją od 
innych marek na rynku”2. Istotnym elementem tej definicji są doświadcze-
nia klienta, powstałe w czasie kontaktu z marką i ich przełożenie na obraz 
danej marki w umyśle konsumenta. Kolejnym ważnym aspektem jest także 
unikalność świata marki, powstała na skutek strategicznego podejścia do 
budowania marki na rynku. Jak dodaje autor, podkreślając konieczność 
strategicznego podejścia do kreowania marki: „bez niej [strategii] nie po-
wstanie marka, nawet słaba”3. 
 Współcześnie marka odgrywa znacznie większą rolę niż kiedykol-
wiek wcześniej. Wynikać to może z faktu istnienia bardzo dużej konkuren-
cji w większości branż. Z tym faktem łączy się to, że żyjemy w społeczeń-

                                                 
1 J. Kall, Silna marka. Istota i kreowanie, PWE, Warszawa 2001, s. 12. 
2 M. Tesławski (red.), Strategia marketingowa, instrukcja budowy silnej marki, Słowa i my-
śli, Lublin 2015, s. 31. 
3 Ibidem, s. 43. 

 

stwie informacyjnym, w którym produkuje się znacznie więcej informacji 
niż w przeszłości. W związku z tym człowiek nie jest w stanie zapamiętać,  
a nawet przetworzyć wszystkich przekazów informacyjnych, w tym rekla-
mowych, jakie do niego na co dzień docierają. 
 W opinii autora rozdziału silna marka może stać się istotnym czyn-
nikiem sprzyjającym sukcesowi rynkowemu przedsiębiorstwa. Może to się 
uwidaczniać między innymi poprzez skuteczniejsze docieranie do świado-
mości konsumentów z przekazem marki i lepszą zapamiętywalność prze-
kazów marketingowych. Taka sytuacja w połączeniu z zapewnieniem stałej 
wysokiej jakości produktów i profesjonalnej obsługi klienta może sprzyjać 
w dłuższym okresie również budowaniu trudnej do imitacji przewagi kon-
kurencyjnej w postaci silnej marki. 
 
 
Cechy silnej marki 
 
Opierając się na opinii ekspertów wchodzących w skład Rady Marek Su-
perbrands, na podstawie artykułu „Co to znaczy „silna marka”?” można 
wskazać kilka istotnych aspektów wyróżniających taką markę. 

Według Jacka Kalla silna marka charakteryzuje się tym, że ma 
wpływ na decyzje zakupowe konsumentów, a także na wrażenia z kon-
sumpcji produktu danej marki. Eksperci wskazują również na to, że taka 
marka tworzy wartość dodaną dla organizacji, a także „składa atrakcyjną 
obietnicę konsumentom”, z której zawsze się wywiązuje, często zaskakując 
przy tym pozytywnie nabywców. Silna marka to również taka, która po-
mimo ciągle zmieniającego się rynku, trendów i potrzeb konsumentów po-
trafi stale się odnawiać i być aktualną dla nabywców. Łączy się z tym umie-
jętność poprawiania jakości życia konsumentów i pozostawanie stale po-
trzebną na rynku, poprzez przekonanie klientów, że dana marka jest dla 
nich odpowiednia. Innymi atrybutami silnej marki mogą być zaufanie kon-
sumentów i przełamywanie schematów, a przez to wskazywanie kierunku 
rozwoju danej branży. Silna marka w opinii ekspertów Rady Marek Super-
brands również charakteryzuje się tym, że jej nieodłącznym aspektem jest 
wysoka jakość, profesjonalizm działania i potencjał innowacyjny. Kolejną 
cechą wyróżniającą taką markę jest to, że jest pożądana przez konsumen-
tów i ciesząca się ich sympatią, nawet w sytuacji kiedy ostatecznie nie za-
kupią produktów oznaczonych tą marką. Jak dodaje inny z ekspertów mar-
ka taka ma również wielu lojalnych klientów i zwolenników, którzy aspiru-
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ją do tego aby być takimi jak lojalni nabywcy danej marki. Również co pod-
kreślają eksperci silna marka potrafi skutecznie odnosić się do wieloletniej 
tradycji budując na niej wiarygodność i zaufanie, nie zaniedbując przy tym 
korzystania z nowych technologii. Maciej Tesławski dodaje przy tym, że 
taka marka jest w stanie konsekwentnie budować swój spójny wizerunek4. 
 Warto dokładniej omówić niektóre z wypisanych powyżej aspektów 
silnej marki.  
 Część przytoczonych powyżej opinii ekspertów wskazywała na to, 
że silna marka jest „stale potrzebna” i aktualna dla nabywców, a ponadto 
ma zdolność przekonywania klientów, że jest dla nich odpowiednia. Przy-
datność marki bezpośrednio wynika także z tego w jakim stopniu dana 
marka spełnia oczekiwania segmentu docelowego. Ponadto z aspektem 
przydatności łączy się też to czy marka potrafi być ciągle aktualna, współ-
czesna. Tą cechę marka może zapewnić sobie poprzez częste dostosowy-
wanie się do zmieniających się potrzeb i pragnień nabywców. Bardzo istot-
ne jest tutaj monitorowanie sytuacji danej marki, pod kątem tego w jaki 
sposób to co oferuje marka wpływa na docelowych odbiorców. Jacek Pogo-
rzelski w swoim artykule „Stanowiska marketingowe” wskazuje, że w celu 
monitorowania czy marka pozostaje nadal aktualna i nie straciła „wyczucia 
rynku” warto byłoby w  niektórych organizacjach utworzyć osobne stano-
wisko marketingowe o nazwie „Customer Ethnography Manager” lub „Con-
sumer Insight Manager”. Ponadto w zakres obowiązków takiej osoby mo-
głoby wchodzić poszukiwanie nowych dróg rozwoju marki5. Ten aspekt 
jest niezwykle istotny jeśli przedsiębiorstwo myśli poważnie o wykreowa-
niu liczącej się marki. 
 Kolejną ważną kwestią, którą poruszyli eksperci jest obietnica, któ-
rej dostarcza silna marka. Obietnica może łączyć się z innymi aspektami 
silnej marki takimi jak oferowana wysoka jakość i profesjonalizm działania. 
Warto dodać tutaj także opinię Marcina Zaborowskiego, który podkreślając 
istotną rolę obietnicy, zdefiniował markę jako obietnicę i opowieść mającą 
za zadanie kreować wyobrażenia konsumentów6. Również Paweł Tkaczyk 
określił markę jako obietnicę, którą daje się klientowi. Stwierdza on przy 
tym, że bardzo istotną kwestią jest w tym przypadku dokładne określenie 
                                                 
4 Co to znaczy "silna marka"?, Nowy Marketing, www.nowymarketing.pl, 
ne:  4.02.2016 r.) 
5 J. Pogorzelski, „Stanowiska marketingowe”, http://jacekpogorzelski.pl, 
 (online: 4.02.2016 r.) 
6 M. Tesławski (red.), Praktyka Brandingu, wyd. Słowa i Myśli, Lublin 2015, s. 82. 

 

i doprecyzowanie elementów obietnicy, takich jak przykładowo dobra ja-
kość czy obsługa klienta. Autor podkreśla, że tylko dzięki rozważnemu po-
dejściu do opracowania konkretnych parametrów i jednostek miary dobrej 
obsługi czy wysokiej jakości, możliwe jest uniknięcie późniejszych proble-
mów związanych z niezadowolonymi klientami, a także w dłuższym okre-
sie budowanie silnej marki. Główną przyczyną potencjalnych nieporozu-
mień z nabywcami mogą stać się tutaj rozbieżne wyobrażenia właściciela 
marki i klientów na przykład na temat standardów wysokiej jakości i pro-
fesjonalnej obsługi. Stąd bardzo istotne jest odpowiednie dopracowanie 
wspomnianych parametrów, tak aby w przyszłości uniknąć potencjalnych 
nieporozumień7.  

W opinii autora rozdziału, z obietnicą marki, może łączyć się także 
pozytywne zaskakiwanie klientów i przełamywaniem schematów w danej 
branży. Bardzo dobrym przykładem silnej marki, która postępuje w ten 
sposób w różnych branżach jest Virgin. Jako przykład takiego działania 
warto przytoczyć stworzenie w 1995 roku Virgin Money, firmy oferującej 
usługi finansowe, z którymi do tej pory firma Richarda Bransona nie miała 
do czynienia. Jak stwierdza właściciel Virgin Group w swojej biografii 
„Podświadomie czułem, że świat usług finansowych spowija mgła tajemni-
cy okrywająca regularne zdzieranie ludzi z ludzi pieniędzy i że z pewnością 
znajdzie się w nim miejsce dla Virgin, by mogła zaoferować ludziom swoją 
ofertę: przedstawioną normalnym językiem, a nie żargonem, którego nikt 
nie rozumie, ofertę bez ukrytych pułapek”8. Między innymi poprzez działa-
nie nastawione na przełamywanie schematów i pozytywne zaskakiwanie 
swoich klientów, połączone z wyczuciem rynku firma Richarda Bransona 
odniosła duży sukces. Potwierdza to autor wspomnianej autobiografii do-
dając na temat całej Grupy Virgin „odnosimy sukcesy bo polegamy na wy-
wrotowcach”9. Obecnie Grupa Virgin posiada w przybliżeniu 500 przedsię-
biorstw w różnych branżach w tym około 200 do 300 działających pod 
marką Virgin.10 Firma zatrudnia około 50 000 ludzi w ponad 50 krajach, 
osiągając przychody na poziomie 24 miliardów dolarów.11 Warto jako cie-

                                                 
7 P. Tkaczyk, Jednostki jakości, http://paweltkaczyk.com/ (online: 4.02.2016 r.) 
8 R. Branson, Kroki w nieznane, czyli jak przetrwałem, jak się bawiłem i jak zarobiłem fortu-
nę, prowadząc biznes na swój sposób, wyd. Natalis, Warszawa 2015, s. 378. 
9 Ibidem, s. 379. 
10 R. Feloni, Why Richard Branson is so successfull, http://www.businessinsider.com/ 
(online: 4.02.2016 r.) 
11 About Us, https://www.virgin.com (online: 4.02.2016 r.) 
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kawostkę przytoczyć tu także wyniki badań „Customer Experience” prze-
prowadzone przez ABC Rynek i Opinia. W badaniach tych konsumenci 
wskazywali między innymi obszary w jakich mieli pozytywne doświadcze-
nia z markami z których korzystają. Oprócz wysokiej jakości obsługi (48% 
wskazań) i sprawnego procesu reklamacji (24%), najczęściej typowane 
było wychodzenie poza oczekiwania klienta (13%)12. 
 Silna marka może również znacząco wpłynąć na decyzje zakupowe 
nabywców. Konsument dokonując wyborów często posługuje się marką 
aby uprościć swój proces decyzyjny. Klient mając określone preferencje  
w stosunku do danej marki nie rozważa większej liczby wariantów, dzięki 
czemu łatwiej podejmuje decyzje, minimalizując wysiłek związany 
z zakupem13. Według niektórych badań decyzje zakupowe nabywcy doty-
czące produktów codziennego użytku są podejmowane w ciągu jedynie 
kilku sekund. Uwaga klienta jest wtedy przede wszystkim skupiona na 
produktach będących na wysokości wzroku. Wśród atrybutów jakie zwra-
cają uwagę nabywców można wymienić cenę, kształt, kolor, opakowanie 
i markę. W procesie zakupu decydujące jest pierwsze pięć sekund. W tym 
krótkim czasie marka odgrywa bardzo istotną rolę, uruchamiając w umyśle 
klienta skojarzenia związane z atrybutami produktu i firmą14. W tej sytua-
cji silna marka mająca ugruntowaną pozycję w umyśle klienta, może stać 
się niezwykle pomocna, aktywując w bardzo krótkim czasie kluczowe sko-
jarzenia związane z marką danego produktu. W tym przypadku wpływ 
marki może okazać się decydujący dla zastanawiającego się klienta. 
 Kolejnymi aspektami silnej marki wskazanymi przez ekspertów są 
sympatia i zaufanie do marki. Jak bardzo są to istotne aspekty silnej marki 
pokazuje badanie przeprowadzone przez firmę Homo Homini dla agencji 
PR Clear Communication Group. Firma ta przeprowadziła badanie dotyczą-
ce banków, z którego wynika, że najważniejsza dla klienta banku nie jest 
oferta ale to czy wzbudza jego zaufanie. W związku z tym można uznać, że 
banki względnie często korzystają z usług celebrytów darzonych szacun-
kiem, sympatią, zaufaniem po to aby wzmocnić te cechy w swoim wizerun-
                                                 
12 R. Stępowski, Promocja marki, poradnik dobrych praktyk, wyd. Słowa i Myśli, Lublin 
2014, s. 19. 
13 G. Adamczyk, Postrzeganie marki produktu i jej wpływ na decyzje rynkowe młodych kon-
sumentów, [w:]  Zarządzanie produktem, kreowanie marki (Zeszyty naukowe 154), red. 
nauk. J. Kall, B. Sojkin, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 
2010, s. 172. 
14 K. Liczmańska, Silna marka jako źródło przewagi konkurencyjnej w momencie zakupu, 
http://www.kpsw.edu.pl, (online: 4.02.2016 r.) 

 

ku. Jako przykład można tu wskazać bank ING – Marek Kondrat, PKO BP - 
Szymon Majewski15. 
 Z sympatią i zaufaniem wobec marki wiąże się posiadanie przez 
markę lojalnych klientów. Silna marka posiadając wielu lojalnych nabyw-
ców zyskuje kolejne źródło konkurencyjności wynikające z możliwości 
zmniejszenia kosztów marketingowych, zwiększenia odporności na kryzy-
sy jak również poprawy efektywności handlowej. Kolejną korzyścią wyni-
kającą z posiadania lojalnych odbiorców jest to, że marka uzyskuje wtedy 
możliwość skuteczniejszego przyciągania nowych klientów16. Dodatkowo 
konsumenci często kupujący produkty danej marki zazwyczaj chętnie re-
komendują ją swoim znajomym17. Warto przytoczyć tutaj kilka zasad, we-
dług których firma powinna postępować aby zapewnić swojej marce (nie-
zależnie od wielkości firmy) sympatię i grono lojalnych klientów. Zasady te 
zostały opracowane przez agencję brandingową Dragon Rouge. Wśród nich 
można wymienić: szczere intencje i pasja; jasna i atrakcyjna dla nabywców 
wizja; wyrazisty punkt widzenia na kategorię; dobry produkt; wyrazisty, 
personalny i relacyjny styl komunikacji (nastawiony na rozmowę); party-
cypacja (umiejętność włączania się w życie społeczeństwa)18. 

Innym elementem charakteryzującym silną markę jest to, że potrafi 
ona tworzyć wartość dodaną. Wartość jaką wnosi marka do produktu może 
mieć zarówno charakter wymierny (ekonomiczny) jak i niewymierny (psy-
chologiczny)19. Wartość dodana płynąca z silnej marki przekłada się na 
wiele korzyści dla przedsiębiorstwa jak i konsumentów. Wśród korzyści 
dla  organizacji wynikających z posiadania takiej marki można wymienić na 
przykład: stabilizowanie sytuacji rynkowej, lepszą możliwość wyróżnienia 
produktu, a także korzyści wynikające z odpowiedniejszego przygotowania 
oferty dla obsługiwanych segmentów rynkowych. Posiadanie silnej marki 
umożliwia również firmie ustalanie wyższych cen za produkt, ułatwia 
wprowadzanie nowych produktów na rynek, a także sprzyja osiągnięciu 
przewagi konkurencyjnej. Konsumenci także odnoszą korzyści z kupowa-
nia produktów oznaczonych taką marką. Wśród tych profitów można wy-
                                                 
15 M. Samcik, Zaufanie do banku ważniejsze, niż dobra oferta? Klienci banków o wartościach, 
http://samcik.blox.pl/ (online: 4.02.2016 r.) 
16 E. Głuszek, Zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa, Wydawnictwo 
Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2004, s. 177. 
17 Rola marki we wzmożonej konkurencji, Zarządzanie na Świecie, nr 1/2006 (styczeń-luty) 
18 Autentyczność w świecie marek, http://www.fpiec.pl/ (online: 4.02.2016 r.) 
19 G. Sobczyk, Marketing na rynku dóbr i usług, Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe 
Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Lublin 2013, s. 55. 
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mienić między innymi: gwarancję stałego poziomu jakości, minimalizowa-
nie ryzyka związanego z zakupem, skrócenie procesu poszukiwania infor-
macji o produkcie i zwiększenie prestiżu nabywcy w jego otoczeniu. Do-
datkowymi korzyściami jakie odnosi konsument są możliwość kreowania 
własnego wizerunku, a także zwiększenie satysfakcji z posiadania produk-
tu danej marki20. 

 
 

Przewaga konkurencyjna 
 
Osiągnięcie przewagi konkurencyjnej przez organizację w swojej branz y 
jest moz liwe w dwo ch przypadkach, firma ma pozycję monopolisty lub 
posiada jakąs  przewagę nad konkurencją21. Będąc monopolistą 
przedsiębiorstwo nie ma konkurento w na rynku, więc ma bardzo duz ą 
swobodę w narzucania warunko w prowadzenia sprzedaz y. W sytuacji 
posiadania przewagi konkurencyjnej firma posiada „to cos ” co powoduje, 
z e nabywcy mimo, z e istnieje wiele marek danego produktu, wolą kupowac  
produkty tego przedsiębiorstwa. 
 Przewagę konkurencyjną zdefiniowac  moz na jako zdolnos c  
organizacji do „osiągania przewagi w dostarczaniu nabywcom szczego lnej 
mieszanki wartos ci w długim okresie”. Kluczowym elementem tej definicji 
jest dostarczanie wartos ci konsumentom, dzięki czemu, w opinii autora, 
moz liwe jest wyro z nianie się firmy na rynku. Wyro z nianie to następuje 
poprzez oferowanie wspomnianej wartos ci podczas zaspokajania 
niezaspokojonych potrzeb kliento w lub zaspokajaniu istniejących potrzeb 
w sposo b inny niz  konkurencja. W przypadku tego podejs cia do przewagi 
konkurencyjnej istotna jest ro wniez  kwestia czasu w jakim organizacja jest 
w stanie utrzymac  swoją przewagę. Aby moz na było mo wic  o przewadze 
konkurencyjnej to koniecznym warunkiem jest dłuz szy horyzont czasowy 
w jakim firma utrzymuje swoją przewagę nad konkurencją22. Bardzo 
podobną definicję przewagi konkurencyjnej moz na przeczytac  w ksiąz ce 
Grzegorza Urbanka, definiuje on to pojęcie jako „zdolnos c  przedsiębiorstwa 
do trwałego lepszego niz  konkurenci zaspokajania potrzeb kliento w oraz 
uzyskiwania w efekcie ponadprzeciętnej rentownos ci”. Według tego autora 
samo skupienie się na potrzebach konsumenta nie wystarczy aby mo wic  
                                                 
20 M. Dębski, Kreowanie silnej marki, PWE, Warszawa 2009, s. 25. 
21 G. Urbanek, Zarządzanie marką, PWE, Warszawa 2002, s. 70. 
22 J. Pogorzelski, Pozycjonowanie produktu, PWE, Warszawa 2008, s. 49. 

 

o przewadze konkurencyjnej. Kluczowe jest ro wniez  to aby w dłuz szym 
okresie przedsiębiorstwo uzyskiwało wyz sze dochody niz  przeciętne 
w swojej branz y. To czy firmie uda się utrzymac  przewagę nad konkurencją 
w dłuz szym horyzoncie czasowym zalez y gło wnie od jej zasobo w, 
determinacji konkurento w, zaangaz owania w realizację strategii, a takz e od 
tego jak łatwa jest do skopiowania jej przewaga23. Biorąc pod uwagę 
powyz sze aspekty warto uwaz niej przyjrzec  się kwestii budowania silnej 
marki jako inwestycji w zaso b przedsiębiorstwa trudny do imitacji  przez 
konkurencję. 
 Przedsiębiorstwo moz e zbudowac  swoją przewagę konkurencyjną 
na przykład dzięki zajmowaniu wyjątkowych pozycji przeoczonych przez 
konkurencję, lub tych kto re pozostawili, a takz e tych powstałych w wyniku 
zmian rynkowych (nowe technologie, nowe potrzeby i grupy kliento w). 
Aby zając  tego typu pozycje i zbudowac  swoją przewagę firma musi 
posiadac  odpowiednie zasoby, dzięki kto rym będzie mogła dostarczac  
nabywcom dodatkową wartos c . Wartos c  taka moz e byc  dostarczana 
zaro wno w sposo b bezpos redni (między innymi: lepsza obsługa, 
wyro z niająca się na rynku marka), a takz e w sposo b pos redni (na przykład: 
poprzez skuteczną kontrolę koszto w). Kolejną waz ną cechą jest 
unikatowos c  zasobo w, kto ra moz e przyczynic  się do zapewnienia 
skutecznej wyro z nialnos ci na rynku. Z tą cechą łączy się trudnos c  nabycia 
i imitacji tego typu zasobo w przez konkurento w. Obecnie niewiele zasobo w 
moz e byc  skutecznie chronionych przed skopiowaniem, a najtrudniejszym 
do imitacji przez konkurencję jest wyro z niająca się i silna marka24. 

Moz na wyro z nic  trzy rodzaje przewagi konkurencyjnej 
przedsiębiorstwa: posiadanie pozycji lidera kosztowego, zro z nicowanie 
oferty w stosunku do konkurencji, a takz e koncentracja na wąskim 
segmencie rynku25. W kaz dej z tych kategorii silna marka umoz liwia 
osiąganie znaczących korzys ci. 

Dzięki silnej marce znacznie łatwiejsze moz e stac  się osiągnięcie 
pozycji lidera kosztowego, dzięki temu, z e taka marka sprzyja obniz eniu 
koszto w marketingu i sprzedaz y. Ma to miejsce poprzez moz liwos c  obniz ki 
koszto w związanych z nakładami na promocję, obniz enie koszto w przy 
wprowadzaniu produktu na rynek, lepsze opanowanie nowych kanało w 
dystrybucji, a takz e zwiększenie moz liwos ci skutecznego rozszerzenia 
                                                 
23 G. Urbanek, Zarządzanie..., op. cit, s. 71. 
24 J. Pogorzelski, Pozycjonowanie..., op. cit., s. 49. 
25 M. Dębski, Kreowanie..., op. cit., s. 28. 
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marki na nowe produkty26. W przypadku rozszerzenia marki moz e miec  
miejsce tak zwany „efekt halo” polegający na tym, z e nabywca przenosi 
opinie, dos wiadczenia i zadowolenie z uz ytkowania jednego produktu 
danej marki na inny27. Taka sytuacja jest korzystna tylko w przypadku gdy 
konsument był zadowolony z poprzedniego produktu danej marki, 
w przeciwnym razie ro wniez  negatywne dos wiadczenia mogą się przenies c  
na nowy produkt, wpływając tym samym negatywnie na jego sprzedaz . 

Silna marka ma wpływ takz e na poprawę skutecznos ci 
zro z nicowania oferty rynkowej względem konkurencji. W tej sytuacji 
przedsiębiorstwo, kto re oferuje wyz szą wartos c  w ramach danego 
produktu, przykładowo mogą to byc  lepszy serwis lub wyz sza 
innowacyjnos c , dzięki dobrze rozpoznawalnej marce posiada ro wniez  
dodatkowy atut. Tym atutem jest umoz liwienie klientom przetwarzania 
znacznie większej ilos ci informacji o danym produkcie. W takim przypadku 
znacznie łatwiejsze staje się spotęgowanie wraz enia unikalnos ci oferty 
firmy i zwiększenie zaufania ws ro d konsumento w. Dodatkowo przekaz 
marki, dzięki wykreowaniu odpowiednich skojarzen  ws ro d konsumento w, 
moz e ro wniez  wpływac  na postrzeganą jakos c  marki. Ogo lnie moz na 
stwierdzic , z e silna marka wpływa na poprawę zadowolenia konsumento w 
z uz ytkowania danych produkto w, a co za tym idzie takz e na zwiększenie 
powtarzalnos ci zakupu i lojalnos ci wobec firmy lub produktu danej 
marki.28 Jak widac  w tym przypadku marka moz e dawac  organizacji istotne 
korzys ci. Pierwszą z nich jest łatwiejsza integracja informacji informacji 
jakie ma nabywca na temat przedsiębiorstwa i jego produktu, a to z kolei 
wpływa na skuteczniejsze dodarcie do klienta z  komunikacją 
marketingową. Następną korzys cią jest to, z e silna marka tworzy 
dodatkową wartos c  do produktu dzięki czemu firma moz e jeszcze lepiej 
ro z nicowac  swo j produkt na rynku. 

Trzecia kategoria przewagi konkurencyjnej to koncentracja firmy na 
wąskim segmencie rynku. W tej sytuacji organizacja skupia się na lepszym 
zaspokojeniu potrzeb danego segmentu rynkowego niz  jej konkurencja. 
Dzięki wyspecjalizowaniu się w obsłudze konkretnej grupy nabywco w, 
często mniejszej, firma ma szansę osiągnąc  przywo dztwo kosztowe. Inną 
zaletą tego typu podejs cia jest skuteczniejsze wyro z nianie się w danym 
segmencie poprzez lepsze zaspokojenie potrzeb nabywco w w poro wnaniu 
                                                 
26 Ibidem. 
27 G. Adamczyk, Postrzeganie..., op. cit., s. 172. 
28 M. Dębski, Kreowanie …, op. cit, s. 29. 

 

do firm działających w większej skali29. Taka sytuacja sprzyja ro wniez  
skuteczniejszemu kreowaniu odpowiednich skojarzen  z marką. Pozwala to 
wzmocnic  wyro z nialnos c  firmy w danym segmencie, jak ro wniez  
umoz liwia zwiększenie grona lojalnych nabywco w30. 

W odniesieniu do silnej marki jako z ro dła przewagi konkurencyjnej 
dodatkowo warto wspomniec  o wynikach badan  na temat zakupu 
produkto w codziennego uz ytku. Na pytanie dotyczące tego czym kierują się 
konsumenci kupując tego typu produkty marka zajęła piąte miejsce (48% 
wskazan ). Przed marką uplasowały się jakos c  (84%), własne 
dos wiadczenie (73%), cena (64%) i promocje cenowe (63%). W kolejnym 
pytaniu dotyczącym tego, kto re czynniki są bardzo waz ne, zdecydowanie 
najwięcej wskazan  miały jakos c  (74%) i dos wiadczenie własne nabywcy 
(70%), po z niej była cena (40%), a marka była waz na dla niemal co piątego 
respondenta (19%). Badani stwierdzili ro wniez , z e produkty markowe 
charakteryzują się między innymi znanym producentem (74%) i wysoką 
jakos cią (73%).31 Odpowiedzi badanych pokazują, z e cena nie jest tak samo 
waz na jak postrzegana jakos c  i dos wiadczenia własne klienta. Moz na 
uznac , z e dos wiadczenia własne konsumenta łączą się z postrzeganą 
jakos cią produktu markowego. Dzieje się tak poniewaz  wysoka 
postrzegana jakos c  moz e wpłynąc  pozytywnie na zadowolenie klienta, 
wpisując się tym samym w jego pozytywne dos wiadczenia z marką. Warto 
dodac , z e marka moz e miec  kluczową rolę w integrowaniu wszystkich 
dos wiadczen  nabywcy z produktem danej marki. Jednak jak wskazują 
wyniki badan , same inwestycje w markę nie wystarczą. Silna marka 
powinna byc  podparta niezakło conym dostarczaniem przez 
przedsiębiorstwo produktu na okres lonym poziomie jakos ci. Gdy tego 
zabraknie to moz na uznac , z e obietnica marki dotycząca okres lonej jakos ci 
nie została dotrzymana, wpływając tym samym negatywnie na 
dos wiadczenia klienta i postrzeganą jakos c  danej marki. Moz e skutkowac  
to osłabieniem siły marki, a co za tym idzie negatywnie wpłynąc  na 
sprzedaz  produkto w oznaczonych daną marką. 
 

                                                 
29 Ibidem, s. 30. 
30 G. Urbanek, Zarządzanie..., op. cit, s. 76. 
31 Badanie „Co Polacy sądzą o marce?” przeprowadzone we wrześniu 2009 r. na zlecenie 
Stowarzyszenia ProMarka przez  MASMI, [w:] P. Maj, Marka – chronić, czy nie chronić – 
czyli o tym czy warto dbać o własne marki, Stowarzyszenie ProMarka, Gdynia 2010, 
http://www.patentnawlasnosc.pl/ (online: 6.02.2016 r.) 
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Podsumowanie 
 
Można stwierdzić, że silna marka umożliwia osiągnięcie wielu korzyści 
przedsiębiorstwu w obszarze klasycznych kategorii przewag konkurencyj-
nych, takich jak bycie liderem kosztowym, zróżnicowanie oferty względem 
konkurencji i koncentracja na wąskim segmencie rynkowym. Silna marka 
może być również sama w sobie przewagą konkurencyjną gdyż sprzyja, 
podobnie jak klasyczne formy przewagi konkurencyjnej, lepszemu funk-
cjonowaniu firmy na rynku. Może mieć to miejsce przykładowo w sytuacji 
gdy firma korzystając z wartości dodanej swojej silnej marki, ustala wyższe 
ceny, podnosząc tym samym swoją rentowność. Również silna marka może 
ułatwiać wprowadzanie nowych produktów na rynek, a także umożliwiać 
skuteczniejsze rozszerzenie marki. Taka sytuacja przekłada się na możli-
wość obniżenia kosztów organizacji, a w związku z tym także na zwiększe-
nie zysków.  
 Maciej Tesławski stwierdził że „wszystko kupujemy, kierując się 
emocjami do marki, nie do produktu”32. Podążając za tą tezą można uznać, 
że współcześnie kluczowego znaczenia nabiera kreowanie silnej, budzącej 
pozytywne emocje marki. Wydatki na jej kreowanie można przy tym uznać 
za inwestycję w rozwijanie ważnej, trudnej do skopiowania przewagi kon-
kurencyjnej. Można stwierdzić, że celem takiej inwestycji oprócz wykreo-
wania silniejszej marki, jest także wyższa rentowność organizacji, wynika-
jąca z korzyści jakie przynosi firmie silna marka. 

Jednak należy pamiętać, że kwestią podstawową w sytuacji budo-
wania marki na rynku jest jej przydatność dla konsumenta. W związku z 
tym do skutecznego wprowadzenia nowej marki na rynek nie wystarczą 
tylko nakłady finansowe, taka marka musi „mieć jakiś sens dla konsumen-
ta”.33  Grzegorz Kosson napisał, że tworząc wielką markę trzeba przestać 
myśleć o niej jak o produkcie, z jego wszystkimi fizycznymi cechami. Za-
miast tego autor wskazuje, że warto zadać sobie pytanie jakie wartości ma 
wnosić nowa marka w życie konsumentów, jak może „..wzbogacić ich życie. 
Uczynić je pełniejszym. Bardziej inspirującym”34. Podobną opinię wyraża 

                                                 
32 M. Tesławski (red.), Strategia..., op. cit, s.37 
33 Ibidem, s. 247. 
34 G. Kosson, Złam konwencję czyli jak stworzyć wielką markę, wyd. Słowa i Myśli, Lublin 
2013, s. 14. 

 

Jacek Kotarbiński uznając że dzięki budowaniu biznesu na konkretnych 
wartościach można również wykreować silną i wiarygodną markę35. 
 Również istotną kwestią w budowie silnej, wielkiej marki, jest wizja 
marki, czyli to co właściciel marki chce zmienić w otaczającym świecie. Jest 
to w opinii autora nieodłączny element wielkich marek, które mają sprecy-
zowaną wizję tego co chcą zmienić i co ważniejsze, konsekwentnie ją reali-
zują36.  
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Wprowadzenie 
 

„Żadna organizacja czy instytucja nie może uniknąć w swej działalności 
marketingu” [Kotler, Levy 1969] 

 
Powyższa teza Ph. Kotlera i S. Levy’ego, doprowadziła pod koniec XX wieku  
do wzmożonego zainteresowania problematyką marketingu nie tylko 
przez przedsiębiorstwa komercyjne, ale także przez samorządy terytorial-
ne. Głównym celem niniejszego rozdziału jest ukazanie, że marketing tery-
torialny współcześnie odgrywa istotną rolę w konkurowaniu jednostek 
gospodarczych i terytorialnych. W rozdziale przedstawiono kluczowe pa-
radygmaty i narzędzia współczesnego marketingu, wykorzystywane                                               
w strategiach rozwoju gospodarczego, i skonfrontowano je z koncepcją 
realizowaną w wybranej gminie. Dokonano również próby oceny efektów 
podejmowanych działań. Badania zostały przeprowadzone w oparciu  
o kwestionariusze osobowe. Rozdział oparto również się o analizę pi-
śmiennictwa krajowego i zagranicznego z zakresu współczesnego marke-
tingu w kontekście jego wpływu na konkurencyjność regionów i podregio-
nów oraz własne obserwacje.  

Komunikacja marketingowa pomiędzy właścicielem, a konsumen-
tem to podstawa współczesnego marketingu. Nowe technologie decydują  
o tym, jakie są reakcje konsumentów na realizację strategii marketingowej. 
Wszystkie działania zintegrowanej komunikacji marketingowej skierowa-
ne są na konsumenta i jego potrzeb. Można stwierdzić, że obszar marketin-
gu terytorialnego to bardzo specyficzny i coraz bardziej istotny obszar we 
współczesnym postrzeganiu turystki i promocji miast i regionów. 

Prezentowany rozdział jest zarówno istotnym ogniwem procesu 
dydaktycznego, jak również może stanowić inspirację do działań, których 

 

celem jest umiejętne wykorzystanie współczesnych wyzwań rozwojowych 
na rzecz budowania sukcesu nowoczesnych miast i gmin w Polsce. 

Rosnąca liczba turystów na świecie to już niezaprzeczalny fakt. 
Wzrost udziału turystyki w produkcie globalnym to szansa na rozwój  
w skali kraju, ale przede wszystkim to ogromne znaczenie dla regionów  
i podregionów. Rozwój w skali makro napędza intensyfikację w skali mi-
kro. Promocją produktu turystycznego zajmują się komórki czy też oddzia-
ły, które są odpowiedzialne za marketing terytorialny w danym regionie.                       

Celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie postrzegania przez 
mieszkańców wybranej Gminy i Miasta wybranych współczesnych działań 
marketingowych, za pomocą metody kwestionariusza osobowego. Dla po-
trzeb badań wykorzystano literaturę krajową i zagraniczną, publikacje in-
ternetowe, różnego rodzaju opracowania oraz dane z urzędów statystycz-
nych.  
 
 
Współczesny świat ocen z perspektywy klienta 
 
Gdy umieszcza się „coś” zabawnego na Facebook’u, towarzyszy temu pra-
gnienie wywołania u innych uśmiechu. Gdy dodaje się kolejne tzw.  „selfie” 
do profilu, użytkownik oczekuje dużej liczby „laików”. Poprzez dodawanie 
kolejnych filmów na portalach społecznościowych prezentuje się zaintere-
sowania, licząc, że „zalinkują nasi znajomi”. 9 na 10 internautów odwiedzi-
ło portal społecznościowy w każdym miesiącu w roku 2010. Na każde  
8 minut w Internecie 1 minutę spędzamy na Facebooku.  

Standardem stały się już komentarze po udanym, bądź też nieuda-
nym zakupie. Zbyt duża ilość negatywnych komentarzy spowoduje, że po 
prostu zignorujemy daną ofertę w Internecie, ponieważ dla klientów, któ-
rzy już byli w danym miejscu, oferta lub pobyt nie jest wystarczająco atrak-
cyjny. Każdy w tym momencie powinien zadać sobie pytanie, czy odwiedzę 
miejsce naznaczone negatywnymi komentarzami? Nie zamawia się w In-
ternecie jedzenia, jeśli np. kuchnia zostanie nisko oceniona, będą mało 
atrakcyjne rabaty, kosztowna dostawa do domu. Jeśli użytkownicy portalu 
booking.com ocenili ogólnie niską atrakcyjność danego hotelu, to najpraw-
dopodobniej i inni użytkownicy zastanowią się dwa razy zanim dokonają 
zakupu. 

Jest mnóstwo dostępnych aplikacji do oceny prawie wszystkiego. Po 
każdej wizycie w miejscu pobytu/noclegu i wystawieniu komentarza, napi-
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saniu o tym na profilu na Facebooku powinno się mieć świadomość, że mo-
że to zepsuć reputację przedsiębiorcy. Warto zastanowić się w jakim stop-
niu i, czy między tymi zachowaniami zajdzie zależność przyczynowo-
skutkowa.  

Osoby, które „zlinkowały” aktywność internetową z Facebookiem to 
tylko programiści. W dobie rozwoju marketingu, ich rola każdego roku 
wzrasta. Wskazuje na to przykładowo postawa Barack Obamy, który pod-
niósł pomysł obowiązkowych zajęć programistycznych. „Nie kupujcie no-
wej gry komputerowej, zaprojektujcie ją. Nikt nie urodził się programistą, 
ale przy odrobinie pracy, matematyki i nauki każdy może się nim stać" - 
mówi prezydent USA. Kiedy właśnie ogląda się stronę danego nocle-
gu/pobytu, można spodziewać się dużej ilości reklam, idealnie dobranych 
do naszych aktualnych potrzeb. To właśnie programiści tworzą algorytmy, 
które ingerują w nasze życie. A z upływem lat będą coraz to bardziej inge-
rować w nasz codzienny świat, np. inbound marketing (marketing przy-
chodzący). Content marketing to jedno z narzędzi inbound marketingu,  
w którym klient sam decyduje czy chce odebrać przekaz marketingowy. 
Firma zabiega o klienta przekazując mu wartościowe treści. Jeśli treść bę-
dzie ciekawa, to od razu klient zainteresuje się tematyką. 

Każda osoba, do której dociera komunikat za pomocą marketingu 
treści, musi się interesować tematyką, której ta treść dotyczy. Zaintereso-
wanie nie oznacza jeszcze potencjału zakupowego, ale jedna osoba, która  
z własnej woli zasubskrybuje blog hotelu jest cenniejszym leadem niż 100 
odbiorców mailingu. Jeśli zaś nasi odbiorcy regularnie zapoznają się z tre-
ściami, które udostępniamy, w ich oczach rysuje się opinia o nas, jako  
o ekspertach i innowatorach w danej branży. Często to decyduje o decyzji 
zakupowej. Dodatkowym zyskiem jest zasięg spowodowany marketingiem 
szeptanym. Jeśli ktoś regularnie uczestniczy w webinariach przez nas or-
ganizowanych, prędzej czy później pochwali się znajomym. Czy możliwe 
jest, że nasz odbiorca mailingu, czy też rozdawanej ulotki będzie naszym 
ambasadorem?1. 

Wiele zależy od subiektywnego spojrzenia na dane sprawy. Ogląda-
jąc jedno zdjęcie danego obiektu, bądź miejsca - nie jesteśmy w stanie oce-
nić jak wygląda w całej perspektywie, widzimy jedynie pewny wycinek 
całości. Czy opiekuńczy gospodarze gospodarstwa domowego lub agrotu-
rystyki będą uznani za przyjaznych  i pomocnych, czy wręcz przeciwnie 
                                                 
1 J. Dobaj, Podręcznik do Content Marketingu - Proste sposoby na zmianę twojego podejścia 
do marketingu, Cmex, Warszawa 2015, s. 23. 

 

turyści będą oczekiwać ciszy i spokoju, nie chcąc słuchać porad i zaleceń 
drugiej strony. Czy odległość mierzona w metrach od morza, jeziora, głów-
nej atrakcji wynosząca dziesięć,  sto, a może tysiąc metrów jest odległa? 
Każdy z nas ma inną opinię o drugiej osobie i zanim wydamy osąd warto 
czasem poznać lepiej drugiego człowieka, jaki tak naprawdę jest. Dzisiaj 
wybierając miejsce noclegowe, decyduje, nie tylko całkowity koszt podróży 
i potencjalne atrakcje, coraz więcej uwagi zwracamy  na ,,panujący klimat’’. 
Zwrot ,,panujący klimat’’ rozumiany jest przeze mnie, jako klimat danego 
miejsca. Czy wybrane miejsce jest zanieczyszczone od spalin, ciche, spo-
kojne, przyjazne dla środowiska. Środowiskowy aspekt pobytu, coraz to 
bardziej nabiera na znaczeniu. Oczekujemy od miejsca pobytu, że spełni 
nasze z góry założone oczekiwania i potrafi właśnie te potrzeby rozpoznać  
i zastosować odpowiednie elementy marketingu mix. Efektywne podejście 
do działań marketingu obejmuje strategię 13P (Rysunek 1).  Warunkiem 
egzystencji każdej organizacji jest przedkładanie potrzeb klienta nad cechy 
produktu. Zorientowany na klienta sposób myślenia pomaga wdrażać me-
tody, techniki i narzędzia do diagnozy potrzeb marketingowych. Działania 
kosztowne i nie efektywne jak reklamy prasowe, drukowane broszury nie 
przyczynią się do zwiększenia innowacyjności i efektywności. 
 
 

 
Rysunek 1. Koncepcja Marketingu 13P 
 Źródło: G. Bonsib, The New 13 P’S Of Marketing, 
http://www.slideshare.net/channelinstincts/13-ps-of-marketing 
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J.C. Holloway i C. Robinson do turystycznego promotion – mix zali-

czają: reklamę, sprzedaż osobistą, promocję sprzedaży, i public relations. 
Autorzy S. Bosiacki i J. Sikora do wymienionych instrumentów dodają mar-
keting bezpośredni. J. Altkorn marketing bezpośredni zastępuje sponsorin-
giem i mecenatem. Największą liczbę instrumentów promotion – mix po-
stuluje T. Segler, który zalicza do niej aż 10 elementów np. komunikację 
multimedialną, product placement, public relations. 
 
 
Optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych (SEO) 
 
Powszechnie znany w branży informatycznej termin SEO rozumiany jest 
jako działania mające na celu taki wpływ na mechanizmy wyszukiwania 
treści w Internecie, aby internauci jak najczęściej trafiali na treści przez nas 
przygotowane. Największym osiągnięciem wydaje się być sytuacja, w któ-
rej potencjalny konsument wpisując w wyszukiwarce Google nazwę swojej 
branży lub zagadnienie z nią związane, dostaje wyniki, w których to nasza 
strona WWW jest na pierwszym miejscu, oczywiście na pierwszej stronie. 
We współczesnych czasach globalnej konkurencji w każdym sektorze  
w tym także usług turystycznych, jest to niebywale trudne.  

Istnieje wiele mitów na temat tego, jak właściwe programowanie 
strony WWW może pomóc, lecz jest zupełnie na odwrót. To niewłaściwe 
przygotowanie serwisu WWW bardzo szkodzi, a właściwe – pomaga. Od-
powiednie działania SEO dają dobrą pozycję startową do osiągnięcia do-
skonałych wyników, ale te zależą od treści. Słowa kluczowe, metadane, 
sprawnie i czysto napisany kod są przyjazne dla robotów, których zada-
niem jest ocena przydatności strony, ale to nie załatwia kluczowej sprawy. 
Roboty wysoko indeksują te strony, które mogą się pochwalić dobrą tre-
ścią. Jak to robią? Automatycznie analizują to, co jest na stronie. Nie mogąc 
merytorycznie ocenić wartości treści, sprawdzają czy osoby odwiedzające 
nasz serwis referują jego treść dalej (np. poprzez umieszczenie linka na 
forum tematycznym czy w mediach społecznościowych). Dzięki marketin-
gowi treści, który przecież opiera się na tworzeniu i publikowaniu cieka-
wych treści, statyczna strona firmowa może nabrać życia i znacząco pod-

 

nieść swój indeks2 Różnicę między tradycyjnym marketingiem, a marke-
tingiem treści ukazuje Rysunek 2. 
 
 
 

 
Rysunek 2. Różnice między marketingiem tradycyjnym, a marketin-
giem treści 
Źródło: R. Lieb, „Content Marketing: Think Like a Publisher – How to Use Content to Market 
Online and in Social Media“, QUE, Indianapolis, 2011 
 
 

Content marketing to przeciwieństwo reklamy. Angażuje te osoby, 
które chcą się zaangażować w daną sprawę, treści. Z drugiej strony pozy-
skuje się tych klientów, których tak naprawdę chcemy. Najlepszym opisem 
tego, czym jest content marketing, niech będą słowa specjalistów ds. me-
diów społecznościowych oraz marketingu Heidi Cohen oraz Rebecci Lieb. 
Marketing ten uosabia podstawowe elementy marki w organizacji. Wyko-
rzystuje różnorodność form nośników, jak np. tekst, film, fotografie, nagra-
nia, prezentacje, e-booki oraz infografiki do opowiadania historii twojej 
marki lub firmy. Może być odbierany na różnych urządzeniach, w tym 
komputerach, tabletach, smartfonach itp. Jego dystrybucja odbywa się po-
przez platformy własne, należące do osób trzecich oraz media społeczno-
ściowe. On sam dostarcza mierzalnych wyników poprzez wykorzystanie 
odpowiednich wezwań do działania (call to action) oraz kodów promocyj-
nych. Content marketing nie jest marketingiem nacisku, w którym grupy 
konsumentów są zalewane komunikatami. Przeciwnie, jest to marketing 
przyciągania – marketing przykuwania uwagi. Jest tam, gdzie potrzebują 
cię konsumenci szukający informacji istotnych, uczących, pomocnych, 
przekonujących, absorbujących, a czasem także zabawnych3. 

                                                 
2  R. Tuzimek, Rynek walutowy [w:] K. Marecki (red.), Podstawy finansów, PWE, Warszawa 
2008, ss. 219-223. 
3  R. Lieb, „Content Marketing: Think Like a Publisher – How to Use Content to Market Online 
and in Social Media“, QUE, Indianapolis, 2011. 
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Content Marketing 
 
Wszystkie definicje kontent marketingu sprowadzają się do pojęcia, że jest  
to zachęcenie klienta do tego, żeby sam następny raz przyszedł po ponow-
ny zakup. Doprecyzowując to pojęcie jest to: ,,Content marketing to techni-
ka marketingowa polegająca na tworzeniu i rozpowszechnianiu istotnych  
i cennych treści dążąca do przyciągnięcia, pozyskania i zaangażowania ja-
sno zdefiniowanej grupy odbiorców docelowych – w celu zmotywowania 
klienta do działań przynoszących zysk” Powyższa definicja została sformu-
łowana przez Instytut Content marketingu i jest uznawana przez społecz-
ność międzynarodowych ekspertów ds. marketingu. 

Nie potrzeba tutaj stosować nachalnych reklam, banerów na stro-
nach reklamowych. Według Content Marketing Institute najlepsi markete-
rzy przeznaczają obecnie 32% swojego budżetu właśnie na content marke-
ting, a 60% z nich zamierza zwiększyć wydatki z nim związane w przeciągu 
najbliższych 12 miesięcy. Najważniejsza różnica między tradycyjną formą 
przekazu a content marketingiem jest relacja polegająca na publikacji tre-
ści, w której klienci widzą wartość rozrywkową bądź też edukacyjną np. 
blogi, klipy video. Zawsze na pierwszym miejscu będą potrzeby klienta, 
ujawnienie u naszych odbiorców docelowych potrzeb to klucz do sukcesu. 
Dzięki rozwojowi mediów społecznościowych, staje się to łatwiejsze. 

Przykładem wykorzystującym content marketing może być firma 
Nike. W 1996r. Bill Bowerman, założyciel firmy obserwując klub joggingo-
wy w Nowej Zelandii, zaczął rozumieć wartość joggingu jako pewnej trady-
cji dbania o dobrą formę. Opublikował więc ulotkę i zatytułował Jogging. 
Została napisana przez Bowermana oraz doświadczonego kardiologa, aby 
pomóc przeciętnemu Amerykaninowi osiągnąć sprawność fizyczną po-
przez bieganie,  a nie po to, żeby sprzedawać buty. W miarę jak Bowerman 
współpracował także z profesjonalnymi sportowcami, jego działania przy-
czyniły się do wielkiego boomu na bieganie w latach 70, na czym firma Ni-
ke oczywiście bardzo skorzystała. Broszura ani razu nie wspomniała o bu-
tach Nike. Nie musiała. Świetny tekst sam w sobie staje się inspiracją do 
poważnego działania. Treść generuje działanie, ponieważ skupia się na 
rozpowszechnianiu pomysłów i zmienianiu zachowań konsumenta. Strate-
gia firmy Nike opierała się na zauważaniu zapotrzebowania. Na początku 
to zapotrzebowanie nie dotyczyło butów do biegania, ale samego biegania. 
A kiedy trend został już zakorzeniony, potrzeba zmieniła obiekt, którym 
stało się obuwie. Pierwotnym celem Bowermana była promocja sportu, 

 

idea, w którą wierzył. Firma Nike pewnie nie byłaby tym, czym jest dzisiaj, 
gdyby nie content marketing4. 

 
 

Narzędzia marketingu terytorialnego 
 
Zwykłe techniki promocyjne stają się coraz mniej skuteczne, odbiorcy zaś 
stają się coraz bardziej odporni na zapewnienia i obietnice emitentów. Za-
tem współcześnie,  chcąc skutecznie działać w obszarze marketingu, należy 
wyjść poza tradycyjne schematy i dostosować swoją ofertę do zmieniają-
cych się potrzeb odbiorców. Zgodnie z najnowszymi trendami gospodarki 
światowej nowym wyzwaniem dla marketingu terytorialnego jest przede 
wszystkim troska o zrównoważony rozwój terytorium, zwłaszcza o jego 
aspekty ekologiczne, co ma odzwierciedlenie w dynamicznie rozwijającej 
się koncepcji Eko - marketingu, zwanej także marketingiem środowisko-
wym czy zielonym.  

Ogólną definicję marketingu ekologicznego, którą można zaimple-
mentować na grunt marketingu jednostek terytorialnych, przyjął J. Leśniak. 
W jego opinii jest to proces zarządzania mający na celu rozpoznanie i pro-
gnozowanie potrzeb konsumentów w zakresie proekologicznych produk-
tów/ usług oraz zaspokajanie ich poprzez kreowanie podaży produk-
tów/usług przyjaznych dla środowiska naturalnego, jak również informo-
wanie konsumentów i producentów o ekologicznych cechach produktów.5 

Oznacza to, że na władzach jednostek terytorialnych spoczywa ob-
owiązek prowadzenia badań marketingowych, a następnie kampanii in-
formacyjno-promocyjnej w odniesieniu do konsumentów, turystów czy 
inwestorów, dotyczącej unikatowej oferty danego miejsca ze względu na 
np. unikatowe walory przyrodnicze czy występowanie lokalnych ekolo-
gicznych produktów czy usług. Za rozpowszechnianiem działań na rzecz 
marketingu zielonego przez jednostki terytorialne przemawiają także sta-
tystyki. Badania pokazują, że powiększa się grono konsumentów zaintere-
sowanych problemami ekologii i zrównoważonego rozwoju. Ich konsump-

                                                 
4  G. Moon, How To Follow Nike’s Marketing Strategy Secrets For Success. 
http://coschedule.com/blog/nike-marketing-strategy/ (online: 09.01.2016 r.) 
5  J. Leśniak, Rola instrumentów marketingu ekologicznego we wdrażaniu rozwoju zrówno-
ważonego na przykładzie Szwecji, (w:) Ekonomia a zrównoważony rozwój, t. 2, F. Piontek 
(red.), Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2001. 
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cja przybiera charakter jakościowy, a nie ilościowy oraz, co ważne, nie kie-
rują się wyłącznie ceną przy dokonywaniu zakupów.  

Już na początku XXI wieku aż 7 na 10 konsumentów amerykańskich 
uważało,  że rozwój ekonomiczny powinien przyczyniać się do osiągnięcia 
równowagi ekologicznej, 36% kupowało produkty „bio”, a 25% chciałoby 
spędzić swoje wakacje „ekoturystycznie”.6 Podobne badania przeprowa-
dzono we Francji. Wynika z nich, że dla 15-25% społeczeństwa decyzje 
zakupu są uzależnione od kryterium poszanowania środowiska i kryteriów 
etycznych firmy7. 

W Polsce badania prowadzone przez Konsumencki Instytut Jakości 
oraz Instytut na rzecz Ekorozwoju pokazują, że poziom świadomości eko-
logicznej konsumentów nie jest jeszcze tak wysoki, jak w krajach zachod-
nich, ale zaczyna odgrywać coraz większą rolę8. Wobec tego działania na 
rzecz marketingu zielonego powinny koncentrować się przede wszystkim 
na podnoszeniu świadomości i wiedzy ekologicznej, promowaniu ekolo-
gicznych miejsc oraz tworzeniu popytu na ekologiczny styl życia. Populary-
zacja ekologicznego trybu życia czy dbałość o jakość środowiska natural-
nego jest obecnie standardem w większości rozwiniętych krajów, co ozna-
cza konieczność uwzględniania postulatów zielonego marketingu w strate-
giach rozwoju terytorialnego w Polsce, zwłaszcza w tych jednostkach tery-
torialnych, które posiadają unikatowe walory przyrodnicze. Kolejnym wy-
zwaniem dla marketingu terytorialnego jest marketing docelowy, aby  
w efekcie mógł powstać odpowiedni przekaz komunikacyjny. 

Kolejnym wyzwaniem dla marketingu terytorialnego jest marketing 
wirtualny, określony często jako e-marketing lub „marketing terytorialny 
2.0”. Dzięki niemu niewielkim kosztem można dotrzeć do milionów poten-
cjalnych odbiorców, którzy są zainteresowani prowadzeniem działalności 
gospodarczej na terenie danej jednostki terytorialnej, nabywaniem pro-
duktów czy usług lokalnych lub też uczestniczeniem w lokalnych eventach. 

Badania wykazały, że w ostatnich latach to właśnie Internet stał się 
kluczowym narzędziem w marketingu terytorialnym.9 Niestety mimo, iż 
                                                 
6 S.R. Anderson, L’emergence des Créatifs Culturels – Enquête sur les acteurs d’un chan- ge-
ment de société, Yves Michel, Barret-le-Bas 2001, s. 25-26, s. 488-489. 
7  S. Lauer., La distribution est désemparée face aux alterconsommateurs , ,,Le Monde”, 
14.07.2004. 
8  S. Zaremba-Warnke (red.), Marketing ekologiczny, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, 
Wrocław 2009, s. 61. 
9  E. Avraham,  (2009). Marketing and managing nation branding during prolonged crisis: 
The case of  Israel. Place Branding and Public Diplomacy, 5(3), ss. 202-212. 

 

liczba użytkowników Internetu w Polsce stale się powiększa, narzędzie to 
jest obecnie tylko w niewielkim stopniu wykorzystywane do promocji 
przez jednostki terytorialne w naszym kraju10. 

Wynika to chociażby z faktu, że warunkiem skutecznego wykorzy-
stania tej formy aktywności jest stworzenie atrakcyjnej strony interneto-
wej (najlepiej w różnych wersjach językowych), która powinna być aktua-
lizowana na bieżąco, opatrzona logotypem, hasłem przewodnim i mapą 
terytorium, co z kolei stanowi wyzwanie do opracowania spójnego syste-
mu identyfikacji wizualnej jednostek terytorialnych. Istotne jest także zde-
finiowanie rynku docelowego. 
 
 
Etapy budowania specjalizacji 
 
Głównym celem specjalizacji jest odróżnienie się jednych regionów od in-
nych,  bądź też w skali makro krajów. Jeśli mówimy o konkurencyjności to 
od razu przychodzą nam do głowy high –tech. Jednocześnie dywersyfikacja 
odnosi się do możliwości stworzenia kilku specjalizacji na tym samym ob-
szarze terytorialnym, najczęściej w zakresie powiązanym ze sobą funkcjo-
nalnie. Dla przykładu – w kontekście regionów posiadających złoża natu-
ralne specjalizacją będzie nie tylko ich wydobycie, ale również przetwór-
stwo oraz badania w tym zakresie. 

Autorki M. Grzesiak i A. Richert-Kaźmierska definiują proces budo-
wania inteligentnej specjalizacji jako czteroetapowy. Etapem pierwszym 
jest poznanie innowacji społecznych oraz uwzględnienie ich, jako elementu 
rozwojowego. Jest to element niezbędny, ponieważ z perspektywy rozwoju 
regionalnego kapitał społeczny gwarantuje stabilność. W dalszej części 
niezbędne jest określenie priorytetów rozwojowych, na podstawie zdefi-
niowanych innowacji społecznych oraz – jako etap trzeci – zrealizowanie 
pogłębionych badań, analiz i zdefiniowanie ścieżek rozwojowych. Ostatnim 
krokiem jest rozwinięcie specjalizacji regionalnej i wprowadzenie planu jej 
wdrożenia. Dalsze etapy (5-10) odnoszą się do samego procesu budowania 
i wzmacniania innowacji społecznych, tak więc  jednym z podstawowych 

                                                 
10  B. Gregor, B. Gotwald-Feja, Potencjał E - marketingu w kreowaniu wizerunku regionu,  
[w:] Marketing terytorialny - konkurencyjność regionów, przedsiębiorstw a ochrona środo-
wiska, red. W. Deluga, J. Dyczkowska, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 
2011, ss. 59-78. 
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kryteriów, których zaistnienie gwarantuje skuteczny i stabilny rozwój11.  
Są to poglądy prezentowane również przez Komisję Europejską i wyrażone 
w dokumencie „Guide to Social Innovation”12, dlatego mogą być uznane za 
źródło wartościowe. 

Bycie w top10 wyszukiwarki Google jednak nie zawsze oznacza 
efektywną sprzedaż lub ruch na stronie. Warto także mieć na uwadze to, że 
PageRank nie jest najlepszą cechą mówiącą o tym co Google uważa na te-
mat naszego serwisu, co jest mylnie myślane przez wielu internautów – Na 
PageRank wpływ ma naprawdę wiele czynników. Wszystko to sprowadza 
się tak naprawdę do SEO, czyli optymalizacji witryny internetowej pod ką-
tem wyszukiwarek. Działanie te albo mogą ulepszyć naszą witrynę albo 
zaszkodzić naszej reputacji. Trafność naszej strony jest określana na pod-
stawie ponad 200 czynników – jednym z nich jest właśnie PageRank. Zaw-
sze pod uwagę trzeba wziąć praktyki niedozwolone, oraz tworzyć witryny, 
z których użytkownicy będą chcieli korzystać i które będą chcieli udostęp-
niać. Strony te muszą być. Przystępując do tworzenia zawartości, upewnij 
się, że witryna jest: 

 przydatna i informacyjna,  
 wiarygodna, 
 wysokiej jakości,  
 zachęcająca13. 

Roboty Google  ,,wchodzą’’ na strony i korzystają ze znajdujących się 
tam linków oraz przeglądają sieć. Wędrując od linku do linku i przesyłają 
dane o stronach internetowych na serwery Google. Proces pobierania za-
czyna się od listy adresów internetowych utworzonej podczas poprzednich 
indeksowań i map witryn dostarczonych przez ich właścicieli. Roboty 
wchodzą na strony i szukają linków do kolejnych stron. Programy kompu-
terowe wybierają witryny do pobierania oraz określają, ile stron pobierać  
z każdej z nich i jak często to robić14. 

Internet jest jak stale powiększająca się biblioteka publiczna z miliar-
dami zasobów   bez centralnego systemu danych. Google po prostu groma-

                                                 
11  M. Grzesiak, A. Richert-Kaźmierska, Civilizational changes and the competitiveness of 
modern enterprises, Baltic Sea Academy, Hamburg 2014, s. 70 
12  Komisja Europejska, Guide to Social Innovation, Bruksela 2013, s. 59-70. 
13  https://support.google.com/webmasters/answer/6001093?hl=pl&ref_topic=4631146 
(online:06.01.2016 r.) 
14  http://www.google.com/intl/pl/insidesearch/howsearchworks/crawling-
indexing.html (online: 06.01.2016 r.) 

 

dzi strony, po czym tworzy indeks,  który pozwala na łatwe znajdowanie 
danych. 

 
 

Współczesne postrzeganie środków masowego przekazu –  
podejście stronnicze 
 
Każda reklama w środkach masowego przekazu ma jeden cel, zaszokować i 
pozostawić przy uwadze potencjalnego odbiorcę. Reklamy te mają pokazać 
nam jak mamy myśleć i na co zwracać uwagę każdego dnia. Coraz to więk-
szość ludzi sądzi, że jesteśmy ciągle podatni oraz zasypywani dużą ilością 
informacji. Nie jest ważne czy treści płynące z tych środków są pozytywne 
czy negatywne, ważne jest to, że odpowiadają decyzjom podejmowanym 
przez konsumentów. Wymaga to podjęcie takich działań marketingowych, 
które przyczynią się do sukcesu przedsiębiorstwa i umożliwią przetrwanie 
na rynku. 
 
 
Geneza i przyszłość marketingu terytorialnego 
 
Od zarania dziejów dobór narzędzi marketingowych powinien być dosto-
sowany  do końcowego odbiorcy. Zastosowanie marketingu mix w prakty-
ce to całościowa i optymalna struktura decydująca o skuteczności. Nie będę 
przytaczał tutaj znanych koncepcji marketingu 4P ponieważ, obecnie mo-
del ten uległ znacznym przeobrażeniom. 

Ciągle rozwijający się rynek powoduje, że obecnie stosuje się dodat-
kowe narzędzia marketingowe tzw. usług (7P). Do klasycznego modelu 
marketingu mix dochodzą: ludzie, cechy fizyczne oraz procesy.  

Marketing terytorialny polega na traktowaniu podmiotów jako spe-
cyficznych klientów, o których należy zabiegać. Z. Frankowski określa mar-
keting terytorialny jako pewien system aktywności samorządu lokalnego, 
który umożliwia korzystna wymianę produktów w mieście, jak również  
w jej otoczeniu, w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców15. 

 
 

                                                 
15  Z. Frankowski, Działalność marketingowa gmin, Wyższa Szkoła Humanistyczna, Instytut 
Marketingu i Reklamy, Ciechanów 2000, s. 11. 
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Marketing MIX 
 

Nowoczesny marketing funkcjonuje na zasadzie pełnej integracji wszyst-
kich instrumentów i czynności marketingowych związanych z wytwarza-
niem produktów, oddziaływaniem na rynek i procesem wymiany. Jest 
strukturą, na którą oprócz czynników instrumentalno-czynnościowych 
składa się również sfera badawcza. Potrzebne jest zbadanie potrzeby 
mieszkańców, co oni oczekują w zakresie marketingu, tak aby dostosować 
cel końcowy (Rysunek 2). Dla określenia podstawowej kompozycji elemen-
tów marketingu warto przyjrzeć się, począwszy od pierwszej propozycji 
wprowadzonej przez N. Bordena16, nazwie marketingu-mix. 

Konkurencyjna w stosunku do produktów innych firm na tych sa-
mych rynkach. Zależność marketing-mix, jako konstrukcji tworzonej z ele-
mentów kontrolowanych i kształtowanych przez przedsiębiorstwo, od 
elementów zależnych i niezależnych od niego, wyraża nowa formuła „4 
C”(Rysunek 3): Customers – nabywcy, Competitors – konkurenci, Capabili-
ties – zdolności, Company – przedsiębiorstwo.  
 
 

 
Rysunek 3. Strategia Marketingowa 4C 
Źródło: R. McClean, 4 C’s versus 4 P’s of Marketing. 
http://www.customfitfocus.com/marketing-1.htm 
 
 

                                                 
16  N.H. Borden, The concept of the marketing mix, Journal of Advertising Research, Vol.4, 
pp.2-7, 1964. 

 

Formuła ta wskazuje na strategię budowania marketing-mix, a więc 
na konieczność dostosowywania produktu, ceny, dystrybucji i promocji do 
wymagań nabywców, siły i zagrożeń ze strony konkurentów, posiadanych 
zdolności wytwarzania produktów o wysokiej jakości, przy niskich kosz-
tach umożliwiających konkurencyjne ceny i pozyskiwanie atrakcyjnych 
kanałów dystrybucji17. 

Na pojęcie marketingu terytorialnego, poza tradycyjnymi narzę-
dziami, składają się  ludzie oznaczający zatrudnienie, szkolenie i motywo-
wanie najlepszych i najbardziej odpowiednich osób, które dostarczają pro-
dukt y i usługi danego terytorium. Kolejnym instrumentem jest wygląd 
fizyczny, wykorzystujący wizualne aspekty, odzwierciedlający wizerunek, 
którego region próbuje komunikować. Ostatnim jest proces zarządzania, 
czyli zapewnienie, że korzystający z produktów i usług danego terytorium                     
są traktowani w sposób, który jest zgodny z wizerunkiem terytorium18. 

Jeszcze nowszym jest podejście 7P. Wyróżnia się w tym podejściu 
producenta,   czyli nadawcę przekazu, następnie są to obywatele i produkt, 
czyli projekt zagospodarowania przestrzeni, który jest poddany ocenie da-
nej społeczności. Niektórzy obserwatorzy zauważają także coraz to więk-
szy nacisk aspektu środowiskowego, związanego z ochroną środowiska 
naturalnego. W wymiarach lokalnych i regionalnych jest to problem zwią-
zany z emisją szkodliwych pyłów i gazów powstałych w wyniku spalania 
paliw w przedsiębiorstwach jak i gospodarstwach domowych. Element 
środowiskowy można scharakteryzować np. jako gospodarkę niskoemisyj-
ną oraz w sytuacjach zdegradowanych terenów, przywrócenie wartości 
użytkowej gruntów w celu skierowania na poprawę jakości życia lokalnej 
społeczności, jak i turystów. Do niedawna samorządy terytorialne nie do-
strzegały problemów wysokiej emisji. W dzisiejszych czasach potrzebne są 
kompleksowe opracowania strategiczne w zakresie lokalnej gospodarki 
elektrycznej oraz środowiskowej. Ekoinnowacyjność to wyzwanie cywili-
zacyjne, które stymuluje rozwój gospodarki. Ekoinnowacyjność rozumiana 
jest jako współczesne narzędzie marketingu, który powoduje różnice                                 
w konkurencyjności poszczególnych rejonów. Działania w tym zakresie 
niewątpliwie podnoszą jakość produktów lub usług.  

                                                 
17 J. Penc, Placet, 1997, Leksykon Biznesu 
http://www.placet.pl/?mod=Leksykon&hs=%20marketing-mix&act=View&r=2  
(online: 07.01.2016 r.) 
18  M. Florek, Podstawy Marketingu Terytorialnego, UE Poznań, 2013, s. 9-11. 
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Ciągle poszukuje się nowych instrumentów marketingu, a z drugiej 
strony coraz dokładniej poznaje się te już istniejące. Wcześniej wspomnia-
na struktura obejmująca 4 elementy marketingu już od dawna nie jest zna-
cząco wystarczająca. Klient wybierając podróż do danego miejsca podróży 
ocenia ją według własnego systemu ocen, jak on postrzega dane miejsce 
albo zakwaterowanie. O ile rola mega produktu i promocji jest niepodwa-
żalna, to cena często powiązana jest tutaj z jakością. W przypadku tak spe-
cyficznej kategorii usług jak podróże, cena często nie bywa tutaj decydują-
ca. Z wielu ocen, które możemy znaleźć w literaturze to cena ma najmniej-
sze znaczenie dla marketingu terytorialnego.  Nieoceniony jest także 
aspekt wizerunkowy, który nie jest on fizycznie widoczny, ale stanowi 
,,coś’’ co wyróżnia dany region od drugiego. Można ująć to słowem ,,marka’’ 
która jest nową koncepcją marketingu mix.  

 
 

Kotler – Orientacja holistyczna 
 
Nowoczesny marketing, przez wielu rozmówców to nie tylko marketing 
mix 4P. Konsument mający do wyboru parę milionów stron internetowych, 
setki kanałów telewizyjnych oraz kanałów na YouTube, sam decyduje jakie 
formy komunikacji będzie odbierał. Jak możemy przeczytać w najnowszej 
książce Kotlera specjaliści od spraw marketingu o orientacji holistycznej 
łączą ze sobą przekazy marketingowe. Kreatywne wykorzystanie jedno-
cześnie różnych form komunikacji musi być odpowiednio zastosowane.  
W przypadku stosowania różnych marek dla produktów, zawsze komuni-
kacja marketingowa musi odpowiadać danej marce. Dla potrzeb tego roz-
działu, uściślając terminologię pojęć, komunikacja jest rozumiana jako bu-
dowanie relacji z klientami, jest to odpowiednie ,zastosowanie wizerunku 
marki do grupy odbiorców. W wielu definicjach pojawiają się często trzy 
składowe: informowanie, przekonanie i przypominanie o produktach  
i markach.  

Globalizujący się świat, rozwijające się nowe technologie, dostęp do 
szybkiego szeroko pasmowego Internetu, i można by tak wymieniać bez 
końca - przyczynia się  do gwałtownej rewolucji na rynku, którym to od-
biorca decyduje co i jak chce oglądać. Najlepszym tego przykładem jest 
chyba potwierdzenie w telewizji, w 2009 r. szacowano bowiem na podsta-
wie nagrywarek cyfrowych, które znajdowały się w 34% amerykańskich 

 

domów, że spośród ich użytkowników 60-70% przewijało reklamy, a pozo-
stali po prostu, albo lubią, albo im nie przeszkadzają19. 

Reklama zawsze była ważna i nie można podważać jej sensu, ale 
specjaliści do spraw marketingu traktują ją jako jeden z elementów komu-
nikacji marketingowej. Wielowymiarowa kampania marketingowa to 
współcześnie oceny stosowane przez miernik CPM oraz audyty komunika-
cyjne, Wiele firm inwestuje obecnie także w reklamę w Internecie oraz 
marketing doznań. Kampanie wykorzystujące najnowsze techniki komuni-
kacji to już codzienność, są to taki kampanie na: Facebook, Twitter, Gmail+, 
MySpace. Od grudnia 2003 roku do czerwca 2004 roku liczba internautów 
wzrosła o milion osób, osiągając wielkość 7,45 mln osób20. Wzrost ten wią-
że się ze spadkiem czasu poświęconego innym mediom, zwłaszcza telewi-
zji. Internautów w Polsce jest coraz więcej, według badania Gemius w 2015 
r. z Internetu korzysta już 70 proc. Polaków, czyli aż 24,82 milionów 
osób21. 

 
 

Marketing Interaktywny 
 
Jedną z rozmaitych płaszczyzn komunikacji jest marketing bezpośredni  
i interaktywny,  do tej płaszczyzny komunikacji w literaturze wlicza się: 

 katalogi, 
 mailing, 
 telemarketing, 
 zakupy w Internecie, 
 telezakupy, 
 faks, 
 e-mail, 
 poczta głosowa, 
 blogi firmowe, 
 strony internetowe. 

                                                 
19  A. O’cConnel, Advertisers, Learn to Love the DVR, ,,Harvard Business Review’’, kwiecień 
2010, s. 22. 
20  Raport Polski, Rynek Internetowy Po II Kwartałach, IAB Polska 
21  Megapanel PBI/Gemius, Internauci w wieku 7+, 2005-2015;GUS, Baza Demografia;  
demografia.stat.gov.pl. 
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Marketing interaktywny kojarzy się przede wszystkim z kanałami 
elektronicznymi. Każdy ma jakiś ulubiony kanał tematyczny, który ogląda i 
śledzi od razu jak pojawiają się nowe odcinki, które często są bardzo wyso-
ko na liście filmów na samym szczycie oglądalności. Specjaliści od marke-
tingu stosując liczne metody i analizy ilościowe: wiedzą jak dużo osób klik-
nęło w dany link albo ile osób powrotem wróciło na daną stronę. Ta forma 
marketingu pozwala podejść w sposób indywidualny do klienta. Marketin-
gowiec i programista pozna jakie klient ma potrzeby, czego oczekuje   
i w odpowiedni sposób dostosuje reklamy do takiej osoby. Wszelkiego ro-
dzaju portale społecznościowe oraz Gmail+ za pośrednictwem firm, wie 
jakimi ofertami jesteśmy zainteresowani. Roznoszenie tradycyjnych ulotek 
albo liczni agenci dobijający się do naszych domów to nie są już skuteczne 
metody poprawiające wyniki sprzedażowe oraz budujące komunikacje. 
Główne formy marketingu interaktywnego to: strony internetowe, reklamy 
w wyszukiwarkach, banery oraz e-maile.  

Obecnie podział na ATL i BTL jest umowny, bowiem niektóre dzia-
łania marketingu bezpośredniego mogą pochłaniać tak duże budżety jak 
reklama masowa i nie mogą być rejestrowane łącznie z innymi wydatkami. 
Jeden z amerykańskich praktyków uważa marketing bezpośredni za ofe-
rowanie produktów, usług lub informacji docelowemu audytorium za po-
mocą reklamy bezpośredniego odzewu (direct response), a także śledzenie 
pragnień, potrzeb i postaw klientów w marketingowej bazie danych (data-
base marketing)22. System marketingu bezpośredniego stanowi kompletna, 
alternatywną w stosunku do tradycyjnej - metodę analizy, planowania, 
wdrażania i kontroli marketingu23. 

Komunikacja w ujęciu marketingu terytorialnego to przede wszyst-
kim społeczny aspekt tego produktu. To budowanie relacji obywateli, mie-
szańców, klientów, interesariuszy. W dzisiejszym czasach żaden pojedyn-
czy instrument komunikacji nie jest w stanie przyczynić cię do realizacji 
celów organizacji, wszystkie ulegają przemianom, Internet zmienił trady-
cyjne pojmowanie poszczególnych instrumentów komunikacyjnych.  

Pojęcie Zintegrowanego Systemu Komunikacji Marketingowej we-
dług Amerykańskiego Stowarzyszenia Agencji Reklamowych to: 
,,Koncepcja marketingowa komunikacji w zakresie planowania i rozpo-
znawania wartości dodanej – całościowego planu, który ocenia strategicz-
ną rolę różnych komunikacyjnych instrumentów (…). Wartość ta nie jest 
                                                 
22  P. Passavnt, What’s Ahead In Thc I990, Direct Marketing, 1989, nr 12, s. 16. 
23  A. Tapp, Prmciples of Direct and Database Marketing, Londyn 1998, s. 25. 

 

prostą sumą wartością dodaną na poszczególnych etapach tworzenia war-
tości dodanej mikro. Jest to powiększona wartość dodana w skali makro, 
która ma na celu otrzymanie maksymalnego efektu końcowego. Każdy re-
gion musi się rozwijać, inwestować. Wybierając daną inwestycje zawsze 
trzeba mieć na uwadze politykę komunikacji. Inwestowanie do podnosze-
nie wartości wizerunkowych, to coś, co wyróżnia jeden region od drugiego. 
Zanim rozpocznie się dana inwestycja potrzeba jest konkretna i jasna in-
formacja dotycząca infrastruktury, krajobrazu, ochrony środowiska. V. Gal-
lain stworzył ,,metodę’’ analizy oferty terytorium, pierwsze litery pozwala-
ją poznać skład tego modelu. Jest to metoda CERISE REVAITR. Metoda ta 
ocenia dane terytorium pod kątem słabych i mocnych stron, ale także i wo-
bec konkurencji. Jako składowe oferty wchodzą: kapitał ludzki, przedsię-
biorstwa, cieki i węzły, infrastruktura, usługi, wydarzenia zawodowe, ba-
dania i rozwój, przedsiębiorstwa obsługujące, walory i tożsamość teryto-
rialna, wspólne działania strukturyzacyjne, wizerunek na zewnątrz, zasoby 
naturalne i fizyczne. 

Internet daje możliwość ciągłego uaktualniania informacji. Za po-
mocą formularza dostępnego na stronie można zadać pytanie właścicielo-
wi, dokonać rezerwacji, zakupić produkt bądź usługę, wyrażać opinię  
o miejscu pobytu, regionie i jego atrakcjach.  To właśnie pierwszy kontakt  
z profilem na Facebooku ma uświadomić naszą potrzebę, pozwolić nam 
wybrać taką ofertę, która by zaspokoiła świadomie bądź też nie świadomie 
nasze potrzeby. Walory danego regionu, cisza, spokój, czyste środowisko 
naturalne stają się czymś ważniejszym podczas podróży niż baza noclego-
wa. 

Pomijając już tak oczywiste rzeczy jak wyboru wersji językowej 
oraz efektu wizualnego strony, najważniejsze pytanie jakie się tu narzuca, 
to jak powiadomić konsumentów o istnieniu strony. Ważnym aspektem 
jest także mapka na stronie gdzie znajdują się dane miejsca noclegowego 
raz informacje o granicach regionów i podregionów. Celem takiego załą-
czania mapy na stronie internetowej jest spełnienie trzech funkcji: 

 informacja dla turysty, że właśnie przekroczył granicę regionu, 
 informacja podróżnego przyjeżdżającego tranzytem, że jest taki re-

gion, o którego istnieniu i walorach turystycznych mógł dotąd nie 
wiedzieć, 

 informacja dla turysty podróżującego po regionie, że znalazł się  
w jego części oferującej określone walory turystyczne, usługi i infra-
strukturę. 
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Marketing a turystyka 
 
Według badania Google/Ipsos Media CT nawet 70% ludzi nie wie, gdzie 
chce pojechać, kiedy zaczyna planować podróż. Grupa docelowa potencjal-
nych klientów, których możemy wykorzystać do działania, jest więc ideal-
na. Skoro 7 osób na 10-sięć nie wie, gdzie jeszcze pojedzie, to głównym 
zadaniem jest zachęcenie konsumentów do naszej oferty. Według Google 
osoby podróżujące odwiedzają 22 różne strony internetowe, wykonując 
średnio 9,5 sesji, zanim dokonają rezerwacji.  Jest to jednak pewne ograni-
czenie, ponieważ klienci ci dokonują dokładnego przeglądu stron i wybie-
rają tylko najlepsze oferty. Podczas planowania podróży – zarówno w kwe-
stii wyboru miejsca, jak również zakwaterowania i spędzania czasu – do-
cieramy do konsumenta na wszystkich etapach procesu decyzyjnego i za-
kupowego. Dla konsumenta najważniejsze jest przeżywanie i dzielenie się 
tym z innymi. Branża turystyczna charakteryzuje się jednością świadczenia 
i konsumowania usług, najpierw dokonujemy rezerwacji potem planujemy 
wyjazd, co charakteryzuje się wieloma szansami dotarcia do konsumenta. 
Turyści, czytają komentarze. Według Chase Card Services ponad 95% 
użytkowników czyta opinie zanim dokona rezerwacji. Z kolei z badań Niel-
sena wynika, że opinie publikowane w Internecie cieszą się największym 
zaufaniem wśród użytkowników. Potencjalny turysta planuje miejsce po-
bytu długo zanim wyjedzie  w taką podróż. Tak wybierając podróż pozosta-
je do wyboru tylko: strona WWW,  ustne informacje, rzadziej natomiast już 
materiał reklamowy. Ważne jest również to,  że w Internecie prawie takim 
samym zaufaniem cieszą się komentarze anonimowe, jak te podpisywane 
imieniem i nazwiskiem.  

Największy amerykański sprzedawca detaliczny Amazon pozywa 
ponad tysiąc osób, które pisały fałszywe opinie do produktów sprzedawa-
nych na jego stronie. Amazon zarzuca oskarżonym, do czasu ich identyfika-
cji niewymienionym z imienia i nazwiska, wystawianie fałszywych opinii 
za 5 dol. i żąda, by zaprzestali praktyki, a także ujawnili, kto korzystał z ich 
usług. Internauci korzystając z fałszywych kont na Amazonie i używając nie 
prawdziwych adresów IP, umieszczali opinie na stronie Amazona. Szacuje 
się, że od 15 do 20 proc. opinii zamieszczanych w sieci na temat produktów 
jest fałszywych, w tym 10–15 proc. w samym w mediach społecznościo-
wych – wynika z danych firmy Gartner24. 
                                                 
24http://dziennikzwiazkowy.com/ameryka/amazon-walczy-z-falszywymi-recenzjami-
produktow/(online: 05.01.2016 r.) 

 

Z badań opinii wynika, że Internet jest znakomitym uwiarygodnie-
niem dla informacji ustnej, lub innych najczęściej drukowanych materia-
łów. Rzadko kiedy bywa samodzielnym narzędziem przyspieszającym 
sprzedaż. Warto także podkreślić znaczącą rolę kartki pocztowej. Oprócz 
walorów związanych z treścią, dodatkowym walorem jest sama kartka, 
jako element fizyczny, namacalny. Pocztówka to tylko jeden z elementów 
gadżetów, jakie można zaoferować do potencjalnych klientów. Gadżet wy-
konany z drewna, gliny, produkt rolny to oryginalny pomysł na ,,wpisanie 
się’’ danego narzędzia do sposobu reprezentowania danej marki regio-
nu/miasta. Jak pisze w swojej książce ,,Marketing usług turystycznych” Ad-
am Oleksiuk należy pamiętać o jasnej i rzetelnej sile wypowiedzi, co daje 
pierwszeństwo przed pseudo oryginalnością. Trzeba wykorzystywać roz-
poznawalność, wizerunek miasta/regionu. Strona tytułowa zawsze prze-
kazuje pierwsze wrażenie. Trzeba operować na uczuciach odbiorcy. War-
tości emocjonalne informacji są odbierane w 80%, a tylko w 20% rozumo-
wo. Mowa tutaj o zasadzie Pareto. Jeżeli nasza strona kierowana jest do 
obcokrajowców, należy pamiętać, że reprezentują oni odmienne poglądy               
i kulturę.  

Podsumowując wszystko do czterech kolejno uporządkowanych 
elementów: 

1. Główna korzyść, potem inne ważne elementy, 
2. Uzasadnienie w niewielu słowach korzyści,  
3. Opis atmosfery jaka towarzyszy ofercie, 
4. Przedstawienie stopki adresowej w tym wytłuszczenie adresu in-

ternetowego tak,  aby był najbardziej widoczny.  
 
 

Pojęcie marketingu terytorialnego w ujęciu marketingu miasta 
 
Podobnie, jak w przypadku ogólnego pojęcia marketingu interaktywnego, 
również i w przypadku marketingu terytorialnego wśród specjalistów brak 
jest jednomyślności, chociaż różnice między poszczególnymi ujęciami defi-
nicyjnymi są niewielkie, a w pozostałych przypadkach wynikają głównie  
z kategorii „marketing”. Współczesne podejścia definicyjne marketingu 
różnią się tym od podejść wcześniejszych, uznawanych już za tradycyjne, 
że akcentują i określają szczególnie szeroko przedmiot jego zainteresowań. 
Według  Ph.  Kotlera marketing występuje wszędzie tam, gdzie ma miejsce 
proces wymiany odpowiednich wartości między jednostkami czy grupa-
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mi25. W tym ujęciu marketing jest to proces społeczny i kierowniczy, dzięki 
któremu jednostki oraz grupy otrzymują to, czego potrzebują i pragną 
przez tworzenie, oferowanie i wymianę określonych wartości. 

Marketing jednostki terytorialnej leży w gestii odpowiednich władz 
samorządowych i ich organów.  
Z tego oczywistego stwierdzenia wynika, że władze te: 

a. formułują strategię marketingową swojej jednostki, 
b. inicjują przedsięwzięcia marketingowe w ramach ustalonego 

planu, 
c. organizują i finansują kampanie i środki reklamowe, 
d. współpracują z wyspecjalizowanymi biurami i agendami marke-

tingowymi, 
e. uczestniczą w opracowaniu koncepcji środków marketingo-

wych, 
f. prowadzą analizy marketingowe, 
g. prowadzą i koordynują badania marketingowe, 
h. gromadzą i opracowują informacje marketingowe, oceniają sku-

teczność i efektywność działalności marketingowej26. 
To władze samorządowe odpowiedzialne są za realizacje działań marke-
tingowych na terenie swojej Gminy, począwszy od fazy przygotowania do 
fazy kontroli i nadzoru.   Czy gmina jednak w kolokwialnie ujęty sposób 
,,zostaje sama sobie’’, a może włącza się   w to lokalna społeczność ich opi-
nia i działanie? 

Promocję miasta czy regionu łatwo ocenić za pomocą gotowych 
rankingów: wykorzystanie środków unijnych, jakość życia w danym mie-
ście, statystyki. Wyniki te mają pokazać jak efektywnie promujemy dane 
miasto i jak się żyje w danym mieście. Tematyka marketingu terytorialnego 
jest coraz bardziej powszechna w mediach masowych, z powodu możliwo-
ści pozyskania potencjonalnego turysty albo poprawienia standardów ży-
cia tych mieszkańców, których na stałe mieszkają już w mieście. Na pozio-
mie miasta powstają odpowiednie jednostki, których zadaniem jest spraw-
na koordynacja z zakresu promocji nie tylko turystyki ale też i kultury, 
sztuki, nauki. Jednostki te są zależne od wielkości miasta nazywane są ko-
mórkami bądź departamentami Trzeba liczyć na to, że środki                                    
                                                 
25  Ph. Kotler, Marketing – analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Prentice Hall, Gebeth-
ner, Warszawa 1994, s. 8-11. 
26  A. Szromik, Marketing terytorialny, Oficyna Wolters Kluwer business, Kraków 2008,  
s. 35. 

 

te zainwestowane w jakiś obiekt zwrócą się i zarobią na siebie. Często dzia-
łania te są ograniczone przez budżet Gminy przeznaczony na promocję. 
Jeśli chodzi o miasta to: efekt wizualny w postaci loga oraz portal miasta są 
tutaj decydujące. Nie zawsze władze lokalne zdają sobie sprawę, że potrze-
ba promocji jest bardzo duża, a jeszcze większe mogą mieć z tego korzyści. 
Ogłaszane są przetargi, konkursy na przygotowanie systemu identyfikacji 
wizualnej i hasło reklamowe. Z kilkunastu propozycji osoby odpowiedzial-
ne wybierają tę, która ich zdaniem jest najciekawsza, najbardziej oddaje 
charakter miasta. 
 
 
Strategiczne planowanie działań marketingu interaktywnego 
 
Badanie dotyczyło agencji zajmujących się marketingiem w Internecie 
uwzględniające różne rodzaje firm: agencje interaktywne, SEO/SEM, buzz 
marketingowe, e-mail marketingowe. Badanie przedstawia analizę, pod 
względem zatrudnienia,  jakiej poddano 14 liderów z 6 województw. Licz-
ba firm z danego województwa obrazuje jego udział w rynku ogólnopol-
skim. Dane te są aktualne na dzień 24 stycznia 2011 r. Z zestawienia wyło-
nił się obraz Polski scentralizowanej z Warszawą jako głównym ośrodkiem 
w kraju – gdzie siedzibę ma 47% firm z branży. Nie jest źle, co nie dziwi 
zważywszy na branżę. Wszystkie firmy, co jest oczywiste, mają serwis 
WWW, intensywnie działają w mediach społecznościowych. Ich serwisy są 
dobrze pozycjonowane, jedynym ich minusem jest praktyczny brak wersji 
mobilnej – posiada ją tylko jedna na 14 analizowanych agencji.                                  
9 na 14 agencji prowadzi bloga, połowa przygotowała narzędzia dedyko-
wane dla dziennikarzy. Co ważne, 10 z nich działa w organizacjach bran-
żowych – IAB Polska (9) i SAR (2)27. 
Wyróżniamy dwie grupy produktów, które prowadzą aktywność marke-
tingową w Internecie: 

 Produkty, których nie można kupić w Internecie (produkty FMCG) 
np. dedykowana mikrostrona może zawierać funkcje wpisywania 
kodów z opakowań, albo być platformą do przeprowadzenia kon-
kursu, a jednocześnie miejscem, w którym znajduje się regulamin, 
wyjaśnienie zasad. 

                                                 
27  http://blog.goldensubmarine.com/2011/02/marketing-internetowy-w-polsce/ (onli-
ne: 02.01.2016 r.). 
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 Produkty, których zakup możliwy jest przez Internet28. 
Niezwykle trudno jest, aby bez działań wizerunkowych nawiązać 

komunikację on-line. Konsument oprócz wizyty w sklepie, powinien zau-
ważać naszą aktywność marki  w Internecie. W jakim stopniu aktywność ta 
powinna być kreowana, na pewno na tyle,  aby ponownie odwiedził ten 
sam sklep w którym już kiedyś był.  W momencie, gdy klient ogląda nasz 
wizerunek marketingowy w Internecie, powinien mieć takie skojarzenia 
jak np. możliwości kredytowania zakupu - takie same jak w jednostce sta-
cjonarnej. Przykładem tego może być właśnie metoda 360 interactive, któ-
ra pozwala określić, kiedy budujemy obszary wizerunkowe, a kiedy sprze-
dażowe. Wiele obszarów tej metody oczywiście pozwala osiągnąć kilka 
celów naraz. Od nas jednak zależy co ma być szczególnie ważne przy 
sprzedaży naszych produktów, czy obszar sprzedażowy, a może obszar 
wizerunkowy. 
 
 

 
Rysunek 4. Powody niekorzystania z zakupów w Internecie 
Źródło: Raport e-commerce Polska: E-Commerce w Polsce 2012 w oczach internautów. 
 
 
Jak wynika z Rysunku 4 główne bariery kupowania online stanowią obawy, 
co do braku możliwości przetestowania bezpośrednio jakości produktu. 
Wciąż znaczącą przeszkodą jest brak zaufania wobec sprzedawców.  

                                                 
28http://blog.goldensubmarine.com/2011/08/360-interactive-w-praktyce-strategiczne-
planowanie-dzialan-marketingu-interaktywnego-czesc-iii/ (online: 03.01.2016 r.) 

 

W ostatnim czasie mniejszego znaczenia nabrały obawy o problemy z re-
klamacją lub gwarancją oraz o nieotrzymanie zamówionego towaru29. 
 
 
Strategie SEO/SEM 
 
W roku 2012 grupa Google znajdowała się na pierwszym miejscu 1 w TOP 
10 przeglądanych stron. W badaniu można było zauważyć znaczący trend 
portali społecznościowych. To właśnie w 2012 roku Facebook po raz 
pierwszy odnotował wyższy wynik niż NK w kategorii lidera i nowego gra-
cza. 

Podobnie jak większość rzeczy, w szczególności rzeczy związane  
z zaawansowaną technologią i Internetem, taktyką i strategią SEO / SEM 
zmieniają się w czasie. Wszystko przesuwa się w stronę mediów społecz-
nościowych. Powód tego jest prosty. Szybki rozwój Internetu. Nie wszyscy 
jednak wykorzystują potencjał SEO. Facebook, na przykład, ma wiele pro-
gramów, zwykle za niewielką opłatą, które promują swoją stronę i mogą 
znacznie zwiększyć liczbę osób odwiedzających stronę oraz zaangażowa-
nie odwiedzających osób30.  

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez agencję VMG PR we 
współpracy   z ośrodkiem badawczym SW Research - Polacy świadomie 
podejmują decyzje dotyczące planów urlopowych. Niski procent ankieto-
wanych, którzy czerpią inspiracje na podstawie opinii na portalach po-
dróżniczych lub korzystają z pomocy biur podróży pokazuje bardzo wy-
raźny trend - chcemy podejmować indywidualne decyzje, które odpowia-
dają naszym potrzebom31. 

Wyniki badania SW Research (2014)32 wyraźnie wskazują kierunek, 
w jakim powinien rozwijać się marketing miejsc. Przewaga (56 proc.) cie-
kawych atrakcji  do zwiedzania na liście inspiracji nie dziwi, miasta oraz 
regiony o bogatym dziedzictwie kulturowym i naturalnym zawsze będą  
w uprzywilejowanej sytuacji - podkreśla   Zuzanna Mojska z agencji VMG 
PR. Pytani zwracali uwagę na takie motywacje jak: atrakcyjna oferta  
                                                 
29  Raport e-commerce Polska: E-Commerce w Polsce 2012 w oczach internautów 
30  http://uparrowconsulting.com/new-wave-seosem/(online: 05.01.2016 r.). 
31 http://www.portalsamorzadowy.pl/komunikacja-spoleczna/marketing-miejsc-co-
najbardziej-przyciaga-polskich-turystow,69116.html(online: 06.01.2016 r.).      
32 Polska na wakacjach, czyli o promocji miejsca oczami turystów, SW Research, VMG PR: 
2014 
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(35 proc.), możliwość realizacji pasji, zainteresowań (33 proc.), ciekawe 
wydarzenia (18 proc.). Znając potrzeby podróżujących Polaków, jesteśmy 
w stanie wykreować produkt turystyczny – stworzyć przestrzeń, ofertę lub 
wydarzenie, które staną się celem bądź pretekstem do odwiedzin. Oczywi-
ście wypracowanie produktu turystycznego, który będzie sprzyjał promo-
cji musi zostać poprzedzone drobiazgową analizą potencjału miejsca. Nale-
ży wziąć pod uwagę kwestie geograficzne oraz kulturowe, poznać tradycję                     
i koloryt regionu – kontynuuje autorka Zuzanna Mojska. 

 
 

Egzemplifikacja koncepcji realizowanej w wybranej Gminie 
i Mieście 
 
Wnioski końcowe dla Miasta i Gminy 
 

 Za główną zaletę Gminy i Miasta uważa się małomiasteczkowość 
oraz bogactwo jezior i na to powinna być zwrócona największa 
uwaga w działaniach promocyjnych Władz Gminy i Miasta. Jako 
miasto posiadające swój wyjątkowy klimat z turystyką związaną  
z wykorzystaniem jezior. 

 Największy nacisk powinno się wywierać na formy promocji w In-
ternecie,  w mniejszym stopniu w mediach. 

 Główna atrakcja w Gminie powinna być lepiej oznaczona pod kątem 
dojazdu,  tablic informacyjnych, powinno się także zbudować lepszą 
kampanię internetową tego miejsca. 

 Istnieje problem ze stwierdzeniem czy miasto jest skutecznie re-
klamowane w Internecie, większość osób uważa, że jest skutecznie 
promowana, ale prawie tyle samo osób nie ma zdania. 

 Dużą zaletą jest to, że prawie wszyscy mieszkańcy znają stronę Mia-
sta i Gminy, a wadą to, że ponad połowa nie zna oficjalnych symboli. 

 Mieszkańcy sądzą, że Miasto i Gmina są raczej dobrze promowane  
w Internecie   i spotkali się z takimi formami promocji, ale duża 
grupa miała problem z odpowiedzią na to pytanie. 
 

 
 
 
  

 

Wnioski końcowe ogólne 
 
 Zdecydowana większość osób twierdzi, że czyste i naturalne środo-

wisko przyciąga turystów. 
 Połowa osób odwiedza stronę internetową miejsc, do których chcą 

pojechać,  jak również strona ta w zdecydowanej większości zachę-
ciła tą grupę osób do odwiedzenia danego miejsca. 

 Trochę mniej niż połowa osób odwiedza profil na Facebooku miej-
sca pobytu lub noclegu i profil ten w zdecydowanej większości za-
chęca ich do odwiedzenia danego miejsca 

 Osoby, które już oglądały stronę lub profil na Facebooku danego 
miejsca pobytu lub noclegu wybierają już to miejsce. 

 Zdecydowana większość twierdzi, że reklama usług turystycznych 
w Internecie jest skuteczniejsza, ale co 3 nie zna pojęcia marketingu 
interaktywnego. 

 9 na 10 osób wie gdzie chce pojechać w momencie planowania po-
dróży. 

 7 na 10 osób dokonuje rezerwacji i czyta komentarze w Internecie 
 Ponad 8 osób na 10 sądzi, że nie wszystkie komentarze w Internecie 

są prawdziwe. 
 Prawie nikt w miejscu pobytu, noclegu nie dostaje podarunków. 

 
 

Badania własne 
 

Badania zostały przeprowadzone w oparciu o kwestionariusze oso-
bowe, przebadano 50 mieszkańców wybranej Gminy i Miasta. Główny pro-
blem dotyczył tego, czy wybrana Gmina wykorzystuje elementy marketin-
gu Internetowego. Badanie trwało jeden tydzień. Zebrane informacje mogą 
służyć ukazaniu, jak na podstawie zebranych informacji można zbudować 
nowoczesne i dobrze promowane miasto i gminę w Polsce. Wyniki mogą 
pokazać czy zadania marketingowe postawione władzą gminy są właściwie 
realizowane. Pod kątem metodologicznym oceniam, że dobór metody i na-
rzędzia badania był słuszny.  Dobrana sytuacja i sposób obserwacji, był 
słuszny i dobrze przeprowadzony. 

Przedstawiając profil przebadanych osób, nadmieniam, że były to  
w większości kobiety (78%). Najczęściej badane były osoby w wieku od 25 
do 35 lat oraz od 46 do 60 lat. 62% respondentów była wykształcenia 
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średniego, 20% osób posiadało wykształcenie wyższe, 14% zarodowe. 
Pierwsze pytanie dotyczyło tego, czy respondent jest mieszkańcem Gminy, 
ponieważ osoby, które nie były mieszkańcem nie zostały uwzględnione  
w badaniu, dlatego też łączna ilość przebadanych osób wynosiła 50. Więk-
szość przebadanych osób to mieszkańcy, którzy mieszkają powyżej 15 lat 
(82%) i łączy ich z Gminą i Miastem miejsce pracy. Ankietowani zostali 
zapytani o to, czy czyste środowisko naturalne może przyciągnąć turystów 
do danego miejsca, 88% osób twierdziło, że tak, tylko 12 % osób było prze-
ciwnego zdania. Pytanie to można porównać z pytaniem, jaka jest najwięk-
sza atrakcja turystyczna Gminy, ale nie jako obiekt tylko pod kątem, co mo-
że wyróżnić Gminę. 58% ankietowanych stwierdziło, że małomiasteczko-
wość, a 46% że bogactwo jezior. Prawie na równi 22% i 20% badanych 
twierdziło, że kolejno możliwość ciekawego spędzania czasu oraz ciszę  
i spokój Ankietowani są prawie po równo podzieleni, jeśli chodzi o to, czy 
przed wyjazdem do danego miejsca pobytu/noclegu odwiedzają stronę 
miasta bądź też hotelu, robi to 52%, nie odwiedza strony 48%. Ankietowa-
ni, którzy odwiedzili daną stronę zostali zapytani o jeszcze jedno pytanie, 
czy strona danego miasta wpłynęła na to, że pojechali do danego miasta. 
Zdecydowana większość osób uważa, że strona wpłynęła na to, że akurat to 
miejsce wybrali, było to 20 na 26 osób, 5 osób nie zgadzało się, jedna osoba 
nie miała zdania. 44% ankietowanych przed wyjazdem do danego miejsca 
pobytu lub noclegu odwiedza profil na Facebooku. Z tych 44% osób zdecy-
dowana większość 16 na 22 osoby odpowiedziała, że profil na Facebooku 
wpłynął na to, że pojechali do tego miejsca. 78% ankietowanych stwierdzi-
ła, że reklama usług turystycznych w Internecie jest skuteczniejsza od re-
klamy w mediach masowych. 30% ankietowanych nie wie, co to jest mar-
keting interaktywny, a połowa rozumie to pojęcie jako strona internetowa,  
po 20% ankietowanych jako zakupy w Internecie i portale społecznościo-
we, 16% blogi internetowe, 10% telemarketing (było to pytanie wielokrot-
nego wyboru).  

90% respondentów w momencie planowania podróży wie gdzie 
chce pojechać,  70% ankietowanych dokonuje rezerwacji miejsca pobytu 
przed wyjazdem i tyle samo osób czyta komentarze przed wyjazdem, ale 
42 osoby na 50 sądzi, że nie wszystkie komentarze użytkowników za-
mieszczone w Internecie są prawdziwe. Tylko 8 % osób dostaje jakikol-
wiek podarunek w miejscu pobytu lub noclegu. Jeśli chodzi o wybraną 
Gminę to 9 na 10 osób zna stronę Miasta i Gminy i 40% osób twierdzi, że 
Miasto i Gmina są skutecznie reklamowane w Internecie, 28% osób jest 

 

przeciwnego zdania,  duża liczba osób 32% nie ma zdania. 40% osób wie 
jakie jest oficjalne logo i herb miasta, reszta ankietowanych źle opisała po-
dane symbole, albo nie wiedziała. Jeśli chodzi o dostępność do informacji  
o Gminie, było to pytanie wielokrotnego wyboru 64% osób korzysta z ga-
zet informacyjnych, ulotek, tablic. 60% osób z głównej strony Miasta  
i Gminy, 28% informacje od władz Gminy i Miasta, resztę odpowiedzi za-
znaczało mało osób np. media lokalne, inne strony poza główną. Najwięcej 
uwag podczas przeprowadzania danej ankiety dotyczyło głównej atrakcji 
tego miasta.  

Na pytanie, czy główna atrakcja jako miejsce jest odpowiednio re-
klamowana tylko 34% osób odpowiedziało, że tak, przeciwnego zdania 
było 56% osób, 10 % osób nawet nie wiedziało co to jest za atrakcja. Naj-
większa wadą tego miejsca jest brak informacji jak w ogóle do tego miejsca 
dojechać (tablice informacyjne, dojazdowe na drogach, plakaty w rejonie, 
billboardach, mało widoczne miejsce z drogi) oraz to, że jest za mało albo 
w ogóle nie jest reklamowane w Internecie. Odpowiedzi na to, że główna 
atrakcja jest dobrze reklamowana dotyczyły ogólnie, tematyki, że jest gło-
śno o tym miejscu ale tylko w najbliższym rejonie oraz jest bardzo atrak-
cyjne. W pytaniu ankietowani mieli do wyboru 3 warianty odpowiedzi (tak, 
nie, nie wiem) mieszkańcy najczęściej spotykali się z formami promocji  
w postaci wydarzeń np. festyny, dni miasta, było to 94% osób, na drugim 
miejscu 64% informacje w Internecie, 24% uczestnictwo w konkursach. 
18% osób nie spotkało się  z informacją w Internecie, 4% z wydarzeniami 
w mieście, 46% osób najwięcej o uczestnictwie miasta w konkursach. 

 
 

Podsumowanie 
 
Na podstawie przeprowadzonej analizy nalezy uznać, że problematyka 
marketingu terytorialnego jest dynamicznie rozwijającą się koncepcją, zy-
skującą coraz większe uznanie w świecie zarówno teorii, jak i praktyki. 
Istotą marketingu terytorialnego jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców 
poprzez poprawę jakości produktów/usług publicznych, wykreowanie po-
zytywnego wizerunku, a w konsekwencji – poprawę atrakcyjności i konku-
rencyjności danej jednostki terytorialnej. Wykorzystuje się w tym celu naj-
nowsze narzędzia i techniki marketingowe oraz public relations, związane 
z koncepcją rozszerzone. Współcześnie miejsca (kraje, miasta, regiony, 
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gminy) są traktowane jako specyficzne dobra, które mogą generować wy-
mierne zyski, jeśli tylko są odpowiednio zarządzane33. 

Analiza specyficznych uwarunkowań marketingu wybranej gminy  
i miasta opisanego w niniejszym rozdziale, poszerzona o wywiady indywi-
dualne, pozwoliła na sformułowanie wniosków dotyczących: wykorzysta-
nia współczesnych instrumentów marketingowych, postrzegania miesz-
kańców do których kierowany jest przekaz marketingowy, wpływu po-
strzegania mieszkańca na politykę promocji i analizy efektywności działań 
promocyjnych. 

Wybrana Gmina i Miasto korzysta z szerokiej gamy instrumentów 
promocji,  spośród których najczęściej organizuje się wydarzenia np. dni 
miasta, festyny.  Zakres wykorzystywanych instrumentów promocji jest 
wystarczający na potrzeby lokalnych mieszkańców. Położenie badanego 
miasta w pobliskiej odległości od autostrady, niewątpliwie powinno wpły-
nąć na politykę promocji gminy i miasta. Wybrana gmina i miasto powinna 
kłaść większy nacisk na działania marketingowe głównej atrakcji oraz sa-
mej gminy i miasta.  

Potrzeby potencjalnych turystów i lokalnego społeczeństwa zmie-
niają się,  dlatego produkt turystyczny i pojęcia marketingu internetowego 
ciągle się rozwijają. Rosnący proces globalizacji i umiędzynarodowienia 
rynków, zmusza nas do odkrywania coraz to nowych form marketingo-
wych. Konkurencja wymusza wzrost nakładów  i intensywności działań 
prowadzonych w Internecie. Z drugiej strony wymagane jest współdziała-
nie poprzez grupy miast lub inne instytucje, inwestorów. Co najważniejsze 
jednak dla osób zajmujących się lokalnym marketingiem terytorialnym, 
jest to,  że oprócz standardowych działań związanych z zachowaniem mar-
ketingowym, muszą oni potrafić tak modyfikować dostępne instrumenty 
marketingu mix, aby odpowiadały turystom i mieszkańcom. 
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