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Wstęp

Gospodarstwo domowe jest jednym z dwóch podstawowych typów obiek-
tów ekonomicznych według ekonomii neoklasycznej, a jednak poświęca mu się 
w teorii ekonomii niepomiernie mniej uwagi niż przedsiębiorstwom. Wynika to 
zapewne z faktu, że w podejściu neoklasycznym gospodarstwo domowe trakto-
wane było jako jednolity podmiot decyzyjny, a w związku z tym – na zasadzie 
czarnej skrzynki. Nie widziano potrzeby badania procesów zachodzących we-
wnątrz rodziny z punktu widzenia jego decyzji ekonomicznych. Tym, co dzieje 
się wewnątrz gospodarstwa domowego, ekonomia zaczęła się interesować właści-
wie dopiero od czasu prac G.S. Beckera. 

W prezentowanym zbiorze artykułów przedstawione zostały najnowsze wyni-
ki badań gospodarstw domowych w aspekcie ich działań ekonomicznych. W czę-
ści I ukazane zostały prace dotyczące zachowań gospodarstw na rynku. Część II 
poświęcona została przedstawieniu reakcji konsumentów w zetknięciu z innowa-
cyjnymi formami komunikowania się z nimi. W części III, z kolei, przedstawiono 
działania gospodarstw domowych na wybranych rynkach i wreszcie w części IV, 
ostatniej, zaprezentowane zostały wyniki badań nad czynnikami determinującymi 
zachowania konsumenckie.

Przedstawione tu artykuły mogą stanowić inspirację dla prac teoretycznych, 
konstruowania modeli formalnych zarówno funkcjonowania gospodarstw domo-
wych, jak i ich komunikowania się z otoczeniem. Mogą jednak także zaintereso-
wać praktyków życia gospodarczego, ponieważ zawierają bogaty materiał empi-
ryczny, mogący stanowić podstawę do kształtowania np. kanałów komunikacji 
z klientem, czy całych kampanii reklamowych.

prof. zw. dr hab. Stefan Forlicz
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Część I

Zachowania gospodarstw domowych
na rynku
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Grażyna Światowy
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Zmiany w zarządzaniu finansami
w gospodarstwach domowych Polaków

Streszczenie. W artykule przedstawiono zmiany w sposobach traktowania pieniądza w po-
stępowaniu polskich gospodarstw domowych. Na podstawie przeprowadzonych badań autorka 
wskazuje faktyczną wartość i miejsce pieniądza w celach, priorytetach życiowych rodziny, a także 
opisuje tendencje zmian w budżetach rodzinnych oraz aktywność gospodarstw domowych w zakre-
sie zarządzania pieniędzmi.

Słowa kluczowe: budżety gospodarstw domowych, zarządzanie finansami, wartości i prioryte-
ty życiowe, doradztwo finansowe, usługi bankowe

 

Wprowadzenie

Od lat rola i znaczenie pieniądza w życiu ludzi jest tematem wielu debat 
prowadzonych publicznie i prywatnie. Jest również przedmiotem rozważań filo-
zoficznych i badań empirycznych podejmowanych zarówno przez naukowców, 
jak i praktyków życia gospodarczego. Temat pozostaje ciągle aktualny i atrakcyj-
ny dla badawczy, praktycznie niedający się wyczerpać. Ciągle bowiem pojawiają 
się nowe okoliczności zmieniające i rozwijające kulturę pieniądza w zachowa-
niach ludzi. W warunkach gospodarki rynkowej wielkość i sposób zarządzania 
zasobami finansowymi w gospodarstwach domowych determinuje jakość życia 
i poziom zaspokajanych potrzeb.
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1. Pieniądz jako szczególna wartość 
w priorytetach życiowych Polaków 

 
Obecne nastawienie Polaków do pieniądza kształtowało się w dużej mierze 

w procesie restrukturalizacji naszej gospodarki. W ciągu ostatniego dwudziesto-
lecia nastąpiły radykalne zmiany. Wcześniej w warunkach planowej gospodarki, 
powszechnej reglamentacji i niedoborów oraz ograniczonej wymienialności na-
szej waluty polski złoty raczej nie mieścił się w priorytetach ogólnie uznawanych 
wartości. Szacunek dla polskiego złotego wzrastał sukcesywnie wraz z poprawą 
zaopatrzenia rynku i wskutek restrykcyjnej polityki finansowej rządu RP, zwłasz-
cza wprowadzenia denominacji i wymienialności złotego. Poznanie istoty tych 
zmian i faktycznych relacji społeczeństwa polskiego do pieniądza wymaga wni-
kliwych obserwacji i dogłębnych badań wykorzystujących nie tylko dane ilościo-
we rejestrujące ciągłość zmian w dochodach i wydatkach ludności, ale także dane 
jakościowe uzyskiwane w badaniach bezpośrednich, które zwykle mają charakter 
incydentalny i dotyczą pewnych wybranych przez autorów aspektów badanej 
rzeczywistości. 

W maju 2006 r. autorka przeprowadziła badania ankietowe wśród 1900 go-
spodarstw domowych. Celem badań było poznanie, jakie nastawienie mają Pola-
cy do pieniądza i jak gospodarują pieniędzmi1. W treści tego artykułu wykorzy-
stano niektóre, wcześniej niepublikowane a ciągle jeszcze aktualne, wyniki badań 
ilustrujące dokładniej sposób traktowania pieniądza w postępowaniu polskich 
gospodarstw domowych.

Nastawienie ludzi odzwierciedla się w deklarowanych opiniach, dlatego też 
w badaniu poproszono respondentów o wyrażenie własnego zdania o słuszności 
powszechnie wypowiadanych sądów o znaczeniu pieniądza. W odpowiedziach 
zastosowano pięciostopniową skalę zgodności Likerta, patrz tabela 1.

Jak widać zdecydowana większość respondentów zgodziła się ze zdaniami: 
„Pieniądz rządzi światem” – 76%, „Pieniądz kosztuje często zbyt wiele” – 66%, 
„Pieniądz jest efektem włożonej pracy” – 66%, „Pieniądz jest źródłem satysfakcji” 
– 64%, „Nie szata zdobi człowieka” – 65%, jednocześnie też nie zgodziła się ze 
stwierdzeniem, że „Pieniądz jest dla mnie najważniejszy” i „Człowiek znaczy tyle, 
ile ma na koncie”. Połowa badanych uznała, że pieniądze szczęścia nie dają, a tyl-
ko 37% nie zgodziła się z tym, 23% respondentów uplasowało pieniądz w swoich 
priorytetach życiowych, zgadzając się ze zdaniem, że „Pieniądz jest dla mnie naj-
ważniejszy”, a 14% stwierdziło, że człowiek znaczy tyle, ile ma na koncie.

1  Więcej szczegółowych informacji o metodyce i zakresie merytorycznym ujęto w raporcie 
– por. Jak Polacy gospodarują pieniędzmi? Raport z badań, red. G. Światowy, Wyższa Szkoła 
Bankowa we Wrocławiu, Wrocław 2006, maszynopis.
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Kolejne pytanie odnosiło się do priorytetów życiowych – realizowanych ce-

lów i wartości. Rozkład procentowy odpowiedzi przedstawia tabela 2.

Tabela 1. Deklarowana wiarygodność powszechnych opinii o pieniądzu (%)

Wyszczególnienie Zupełnie się 
zgadzam Zgadzam się Nie mam 

zdania

Nie 
zgadzam 

się

Zupełnie się 
nie zgadzam

Pieniądze szczęścia 
nie dają

20 31 12 28 9

Pieniądz rządzi 
światem

37 39 14 7 3

Pieniądz kosztuje 
często zbyt wiele

19 47 24 8 3

Pieniądz jest efektem 
włożonej pracy

18 48 14 16 4

Pieniądz jest źródłem 
satysfakcji

15 49 21 13 2

Pieniądz jest dla mnie 
najważniejszy

5 18 17 46 15

Człowiek znaczy tyle, 
ile ma na koncie

5 9 15 36 35

Nie szata zdobi 
człowieka

22 43 14 15 6

 Ź r ó d ł o: badania własne.

Tabela 2. Deklarowane wartości w priorytetach życiowych polskich gospodarstw (%)

Priorytety wartości/cele życiowe Najważniejsze Ważne Nieważne

Zdrowie moje i mojej rodziny 80 18 2
Rodzina – udane życie rodzinne 77 20 3
Praca – źródło utrzymania 50 46 4
Pieniądze 33 61 6
Nauka i pogłębianie kwalifikacji 25 60 15
Kariera – spełnienie zawodowe 29 56 14
Życie towarzyskie – rozrywki 26 57 18
Sport i rekreacja 19 56 26
Życie i praktyki religijne 19 44 37

 Ź r ó d ł o: badania własne.
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Dla badanej grupy respondentów w hierarchii najważniejszych wartości do-
minujące były przede wszystkim: zdrowie moje i mojej rodziny (80%) oraz rodzi-
na – udane życie rodzinne (78%), a następnie praca jako źródło utrzymania – 50% 
respondentów umieściło pracę w grupie najważniejszych, a 45% w grupie waż-
nych wartości. Okazuje się, że wśród wartości ważnych najczęściej wskazywano 
pieniądze (61%), naukę i pogłębianie kwalifikacji (60%), karierę zawodową oraz 
życie towarzyskie – rozrywkę i spotkania z przyjaciółmi (po 58%), trochę rzadziej 
sport i rekreację (55%) oraz życie i praktyki religijne (44%), które w deklaracjach 
37% respondentów zostały potraktowane jako nieważne. W grupie odrzucanych 
wartości znalazły się też sport i rekreacja (25%), rozrywka (18%), nauka i kariera 
zawodowa (po 15%), 5% respondentów umieściło tu również pieniądze. 

W konkluzji przyznać trzeba, że priorytety życiowe Polaków skupiają 
się przede wszystkim na życiu rodzinnym, dbałości o zdrowie i pracę, natomiast 
pieniądz plasowany jest w grupie celów/wartości najważniejszych dla 34% re-
spondentów, ważnych dla 61% i nieważnych – 5%. Deklarowane wartości i cele 
znajdują swoje potwierdzenie w faktycznie realizowanych stylach życia i groma-
dzonych doświadczeniach, w pewnym stopniu są też zdeterminowane kondycją 
ekonomiczną, wielkością uzyskiwanych dochodów, umiejętnością racjonalnego 
gospodarowania nimi oraz strukturą wydatków ponoszonych na zaspokojenie 
potrzeb konsumpcyjnych.

 

2. Tendencje zmian w budżetach 
polskich gospodarstw domowych

Opis tendencji zmian wymaga ujęcia dynamicznego w długim przedziale cza-
sowym. Przełom roku 1989/90 i następujący po nim czas transformacji polskiej 
gospodarki zapoczątkowały istotne zmiany rozwojowe. Sukcesywnie z roku na 
rok rosła wielkość dochodu narodowego oraz zmieniały się proporcje jego po-
działu, co również pozytywnie wpływało na warunki bytu ludności2. Znaczącą 
poprawę zaczęto notować dopiero po opanowaniu inflacji i umocnieniu kursu 
złotego. Warto przypomnieć, że 1 stycznia 1995 r. wprowadzono denominację 
złotego polskiego. Od tego czasu wielkość wynagrodzeń dość szybko rosła. 

Przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 1995 wynosiło 662,44 PLN, a w I kwar-
tale 2011 r. 3466,33 PLN. W latach 1995-2011 wynagrodzenia nominalne wzrosły 
ponad pięciokrotnie, przy czym wskaźniki wzrostu były najwyższe w połowie 

2  G. Światowy, Zmiany w budżetach gospodarstw domowych na tle rozwoju gospodarczego 
Polski, w: Konsumpcja a wzrost gospodarczy, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, 
Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2007, s. 103-110. 

Grażyna Światowy
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lat 90. (ok. 30%), do roku 2000 utrzymywały się jeszcze powyżej 11%, a następnie 
wyraźnie malały. Pewne załamanie nastąpiło w 2002 r., kiedy przyrost przeciętnych 
wynagrodzeń nominalnych wyniósł 2,6%, a realnych – tylko 0,7%. W kolejnych 
latach notowano ciągły, bardziej ustabilizowany przyrost wynagrodzeń od 2,5 do 
4% rocznie.

Utrzymująca się dobra koniunktura gospodarcza dawała szansę na popra-
wę warunków bytu. W wyniku wprowadzania głębokich reform systemowych 
zmieniały się prawne i finansowe zasady organizacji życia społecznego kre-
owane decyzjami władzy ustawodawczej i wykonawczej. Do tych warunków 
społeczeństwo polskie musiało się przystosować. Proces przystosowania się do 
nowych warunków gospodarki rynkowej przebiegał niejednakowo w różnych 
grupach społecznych. Osoby, które w tych zmianach potrafiły dostrzec szansę dla 
siebie, szybko reagowały, wyzwalając własną kreatywność i przedsiębiorczość, 
tworzą teraz grupę ludzi sukcesu i swoją pracą przyczyniają się do wzrostu PKB. 
Na przeciwległym biegunie znajdą się grupy osób niezaradnych, które z różnych 
powodów nie potrafiły się odnaleźć w nowych warunkach, biernie oczekiwały na 
pomoc z zewnątrz i obwiniały innych (rządzących i polityków) za swoje niepowo-
dzenia, marny los, dziś stanowią grupę ludzi zagrożonych ubóstwem. Najbardziej 
liczna grupa przeciętnych Polaków jest niejednorodna w sposobach postępowania 
i wykorzystywania potencjalnych szans, czy też unikania zagrożeń pojawiających 
się w otoczeniu gospodarczym, zwłaszcza na rynku pracy i rynkach różnych to-
warów i usług konsumpcyjnych. Porównując się z innymi grupami odniesienia, 
często przejmują ich wzorce postępowania i dla poprawy własnego bytu starają 
się naśladować tych, którym wiedzie się lepiej. 

Źródłem szczegółowych informacji o warunkach bytu i realnych wzorach 
konsumpcji polskich rodzin są ciągłe badania budżetów gospodarstw domowych 
prowadzone przez GUS. Raporty z badań, publikowane corocznie w serii Infor-
macje i opracowania statystyczne, odzwierciedlają aspekty ilościowe i jakościowe 
w gospodarowaniu budżetami rodzinnymi. Dotyczą różnych grup i przekrojów 
społecznych3 oraz pozwalają na porównania tendencji rozwojowych w dłuższych 
przedziałach czasowych. 

Dla dokładnego poznania skali zmian w jakości życia polskich gospodarstw 
domowych przeanalizowano szczegółowo struktury ich przychodów i wydatków 
w latach 1995, 2005 i 2010. Ograniczone ramy tej publikacji nie pozwalają na ich 
pełne odzwierciedlenie, jednakże celowe jest przedstawienie wniosków ukazują-
cych ogólne tendencje i trendy rozwojowe: 

1.  W ciągu ostatnich 15 lat we wszystkich grupach społecznych znacząco 
rosły zarówno dochody, jak i wydatki. 

3  Por. Budżety gospodarstw domowych w 2010 r., seria „Informacje i opracowania statys-
tyczne”, GUS, Warszawa.
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2.  W 2010 r. w gospodarstwach domowych ogółem przeciętny miesięczny 
dochód rozporządzalny na osobę kształtował się na poziomie około 1193 PLN 
i był realnie wyższy o 4,3% od dochodu z roku 2009. 

3.  Dynamika wzrostu dochodów: w gospodarstwach domowych pracowników, 
które osiągały średni dochód w 1995 r. – 301,26 PLN, 2005 r. – 770,00 PLN, 2010 
– 1199,22 PLN, była najwyższa – wzrost 398%; następnie w gospodarstwach pra-
cujących na własny rachunek – wzrost 380,3% przy stosunkowo najwyższych do-
chodach w 1995 r. – 386,13 PLN, 2005 r. – 977,10 PLN, 2010 – 1468,38 PLN; na 
kolejnym miejscu uplasowały się gospodarstwa rolników z dochodem na 1 osobę 
w 1995 r. – 282,35 PLN, 2005 r. – 606,17 PLN, 2010 – 1024,53 PLN, które osiągnę-
ły wzrost 362,9%; słabiej ze wzrostem 290,8% wypadły gospodarstwa emerytów 
i rencistów (1995 r. – 319,68 PLN, 2005 r. – 800,25 PLN, 2010 – 925,63 PLN). 

4.  Ogólne wydatki gospodarstw domowych plasowały się na poziomie bardzo 
zbliżonym do wielkości uzyskiwanych dochodów. Jednakże w roku 1995 różnice 
między nimi były najmniejsze, a z czasem powoli się zwiększały. W gospodar-
stwach emerytów i rencistów poniesione wydatki pochłonęły w 1995 – 97%, 
a w 2005 – 93%, w 2010 – 93,6% uzyskanych dochodów, w gospodarstwach pra-
cowniczych odpowiednio; 91% i 88%, 81,6%, podobnie u pracujących na własny 
rachunek: 93%, 87% i 82,2%. Skłonność do wydatków na zaspokojenie potrzeb 
konsumpcyjnych jest mniejsza w gospodarstwach rolników, wynosiła w 1995 
i w 2005 – 83%, a w 2010 – 73,9%, zapewne pozostałą część dochodu rolnicy 
przeznaczają na inwestycje. Z tego wynika, że mimo szybko rosnących docho-
dów sytuacja finansowa polskich gospodarstw domowych poprawia się powoli 
i nie wszystkim jednakowo pozwala na gromadzenie funduszu swobodnej decyzji 
i oszczędności.

5.  Wielkość wydatków zwiększała się we wszystkich pozycjach, ciągle 
utrzymuje się wysoka skłonność polskich gospodarstw domowych do ponosze-
nia wydatków na zaspokojenie potrzeb konsumpcyjnych, co świadczy nie tylko 
o rozbudzeniu ich potrzeb i szybkim nadrabianiu zaległości z okresu długo utrzy-
mywanych niedoborów na rynku, lecz także o życiu w warunkach niedostatku.

6.  Zgodnie z prawem Engla procentowy udział wydatków na żywność malał, 
w badanym 15-leciu w gospodarstwach pracowników zmniejszył się o 14 punk-
tów, rolników – aż o 16 punktów (spadek z 47% do 31%) oraz emerytów i ren-
cistów – o 13 punktów (spadek z 41% do 28%), natomiast u pracujących na 
własny rachunek o 11 punktów (spadek z 32% do 21%). Świadczy to o znaczącej 
poprawie poziomu życia i skutecznym nadrabianiu dystansu do krajów wyżej 
rozwiniętych. 

7.  Nastąpił znaczący wzrost wydatków na transport i łączność: do ok. 16% 
w gospodarstwach pracowników, rolników i pracujących na własny rachunek 
oraz 10% u emerytów i rencistów. Do zwiększenia wydatków w tej grupie przy-
czynia się permanentny wzrost cen benzyny i olejów napędowych oraz poprawia-
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jące się wyposażenie gospodarstw domowych w samochody osobowe. W 2005 r. 
samochód osobowy posiadało 83%, w 2010 r. – 91,7% pracujących na własny 
rachunek. Największe zmiany w posiadaniu samochodów wykazali rolnicy od 
56% w 1995 r., 80% w 2005 r. do 90,7% w 2010 r. W badanym okresie stan po-
siadania samochodów zwiększyło 23,4% gospodarstw pracowniczych (średnie 
nasycenie w 2005 r. sięga 50%, w 2010 – 73,4% ) oraz 9% emerytów i rencistów 
(średni wskaźnik w tej grupie 29%, 34,4% w 2010 r.). Ponadto wzrost wydatków 
na transport i łączność zawiera w sobie koszty upowszechniania się telefonii tak 
w połączeniach stacjonarnych, jak i komórkowych oraz internetowych. W tym 
zakresie polskie gospodarstwa domowe nadrabiają szybko zaległości, podążając 
za krajami wyżej rozwiniętymi.

8.  Bardzo duże zmiany notuje się w zakresie poprawy warunków mieszka-
niowych i wyposażenia w dobra trwałe, pod tym względem wiele grup polskich 
gospodarstw domowych osiągnęło standardy europejskie krajów wysoko rozwi-
niętych. 

Podsumowując, ogólny trend zmiany jakości i stylów życia stwierdzić trze-
ba, że polskie gospodarstwa domowe nadrabiają szybko zaległości, podążając 
za krajami wyżej rozwiniętymi. W konkluzji przyznać też trzeba, że tendencje 
zmian w budżetach domowych są właściwe, wskazują ciągłą poprawę warunków 
i jakości życia. Konsekwentnie z roku na rok notuje się wzrost ilościowy w mia-
rach konsumpcji, a także pozytywne przemiany jakościowe, niemniej zmiany 
te nie dotyczą wszystkich w równym stopniu. Tempo zmian nie jest jednakowe 
w poszczególnych grupach społecznych, uzależnia się bowiem od indywidualnej 
zaradności i gospodarności. Pomiędzy tymi, którzy radzą sobie lepiej lub gorzej 
pogłębia się zróżnicowanie społeczne. Polskie gospodarstwa domowe starają się 
nadrobić szybko zaległości, podążając za krajami wyżej rozwiniętymi, o czym 
świadczy też wysoka skłonność polskich gospodarstw do ponoszenia wydatków. 

3. Aktywność polskich gospodarstw w zarządzaniu pieniędzmi
 
Poznanie aktywności gospodarstw domowych w zarządzaniu pieniędzmi wy-

maga przeprowadzenia badań bezpośrednich, dlatego w omawianiu tych kwestii 
wykorzystano niepublikowane dotąd wyniki wspomnianych wcześniej badań 
ankietowych „Jak Polacy gospodarują pieniędzmi?”. Wyniki tych badań można 
w dużej mierze uznać za reprezentatywne, ponieważ w zastosowanym losowo 
doborze respondentów przebadano 1900 osób. 

Wywiady prowadzono głównie na terenie Dolnego Śląska – 87%, reszta wo-
jewództw stanowiła mały odsetek – 13% (opolskie – 4%, wielkopolskie – 4%, lu-
buskie – 2%, śląskie – 2%, pomorskie – 1%, łódzkie – 1%, mazowieckie – 0,4%, 
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kujawsko-pomorskie – 0,11%, lubelskie – 0,05%). Prawie połowa badań (49%) 
miała miejsce w aglomeracjach miejskich powyżej 100 tys. mieszkańców. Ana-
lizowani respondenci składali się w 54% z mężczyzn i 46% z kobiet. Najlicz-
niejszą, bo 39% grupę stanowiły osoby poniżej 25 roku życia. Kolejną liczną 
zbiorowością (33%) były osoby w wieku 26-40, następnie (24%) reprezentanci 
przedziału wiekowego 41-60 lat, najmniej liczną grupą – osoby powyżej 61 roku 
życia (5%). Podział ze względu na wykształcenie przedstawiał się następująco: 
60% ankietowanych – średnie, 35% – wyższe, 5% – podstawowe. Najczęściej 
występujące grupy dochodowe oscylowały wokół średniej krajowej: przedział 
501-1000 PLN na 1 osobę wskazało 35% respondentów, 1001-2000 PLN – 32%, 
2001-3000 PLN – 14%, powyżej 3001 PLN – 8%, w najniższej grupie dochodo-
wej poniżej 500 PLN znalazło się 11% badanych. 

Wielkość uzyskiwanych dochodów jest odzwierciedleniem aktywności 
i przedsiębiorczości członków gospodarstwa domowego, determinuje też poten-
cjalny poziom życia. Zarządzanie pieniędzmi w budżecie domowym w praktyce 
jest swoistą sztuką kompromisu przystosowania skali wydatków, a dokładniej 
rzecz ujmując zakresu zaspokajanych potrzeb do możliwości finansowych. Do-
chód rozporządzalny jest ciągle konfrontowany z pilnością odczuwanych potrzeb, 
wskutek czego wykształcają się indywidualne, subiektywne odczucia satysfakcji 
życiowej, które to, zgodnie z hipotezą dochodu względnego, w dalszym ciągu 
są porównywane z sytuacją sąsiadów i grup odniesienia. W odpowiedzi na ujęte 
w badaniu pytanie o samoocenę własnej kondycji w porównaniu z sytuacją finan-
sową bliskich, sąsiadów uzyskano następujące wyniki:

–  znakomita, pieniędzy starcza na wszystko bez koniecznego oszczędzania 
– 5%,

–  bardzo dobra, mogę odłożyć pewną kwotę na „wszelki wypadek” – 16%,
–  dobra, starcza mi na utrzymanie i rozrywki, lecz muszę się kontrolować 

– 44%, 
–  zadowalająca, starcza mi na zaspokojenie podstawowych potrzeb – 24%, 
–  niezadowalająca, muszę mocno kontrolować wydatki, ledwie starcza 

– 9%,
–  zła, pieniędzy często brakuje na utrzymanie i podstawowe potrzeby – 2%. 
W tych ocenach odzwierciedlają się też skutki sposobu zarządzania budżetem 

domowym. W odpowiedzi na pytanie o sposób gospodarowania pieniędzmi 37% 
respondentów stwierdziło, że planuje tylko większe wydatki, 36% planuje każdy 
wydatek, ale jeśli nadarzy się okazja nadzwyczajnej promocji, to z niej korzysta, 
11% uważa, że nie musi planować, ponieważ pieniędzy wystarcza im na wszyst-
ko, 10 % kupuje zgodnie „z kartką” – tylko to co zaplanowane, a 5% responden-
tów ogranicza wydatki nawet na najpotrzebniejsze produkty i nie ulega pokusom 
promocji sprzedaży towarów nie zawsze pilnych. 
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Dla ponad połowy respondentów (53%) gospodarowanie budżetem domo-
wym nie stwarza problemów, 9% uważa nawet, że jest to zadanie łatwe i przyjem-
ne, natomiast 31% respondentów stwierdziło, że gospodarowanie pieniędzmi jest 
trudne, a dla 7% jest ono wyjątkowo uciążliwe i łączy się z konfliktami w rodzi-
nie. Niewątpliwie takie zgłoszenia powinny być wyzwaniem do wszczęcia eduka-
cji w zakresie racjonalnego zarządzania budżetem domowym. W odpowiedzi na 
pytanie, kto miałby się tym zająć, 65% respondentów uznało, że gospodarowania 
pieniędzmi powinni nauczyć rodzice, 37% procent stwierdza, że powinno być to 
powierzone szkole, natomiast tylko 14% uważa, że edukacją powinny zająć się 
banki.

W opisie aktywności gospodarstw domowych w zarządzaniu pieniędzmi 
ważnym zagadnieniem staje się wskazanie, kto i z jakich źródeł wnosi wkład 
finansowy do budżetu domowego. Praktyka życia codziennego pokazuje, że bud-
żet domowy tworzy się z dochodów uzyskiwanych przez wszystkich członków 
rodziny, aczkolwiek ich wkład we wspólne utrzymanie jest bardzo zróżnicowany 
i zindywidualizowany według możliwości i potrzeb poszczególnych osób. Z re-
guły podstawowe koszty utrzymania finansuje głowa rodziny – mąż, a w polskiej 
tradycji również żona, co też sprowadza się do pojęcia wspólnoty majątkowej 
w małżeństwie. Na ogół mężczyźni więcej zarabiają i wnoszą większy wkład 
finansowy do budżetu domowego. W przeprowadzonych badaniach respondenci 
określili źródła uzyskiwanych dochodów. Według tych deklaracji dochody męż-
czyzn pochodziły w 40% z pracy na własny rachunek, 28% – z pracy najemnej 
zarobkowej, 4% – z pracy okazjonalnej, 6% – to alimenty, renty, emerytury a naj-
mniejszy odsetek 1-2% stanowiły stypendia oraz darowizny i wygrane. Żony 
najczęściej 35% otrzymywały wynagrodzenie za pracę najemną zarobkową, 
rzadziej z tytułu pracy na własny rachunek 23%, mniej popularne były alimenty, 
renty, emerytury 7%, praca okazjonalna 6%, stypendia 2%, darowizny, wygrane 
i odsetki od kapitału – 1%. Jak widać mężczyźni są bardziej skłonni do podjęcia 
ryzyka, z jakim łączy się otwarcie własnej działalności gospodarczej. Natomiast 
kobiety chętniej podejmują pracę najemną, która nie wiąże się ze zbyt dużymi 
nakładami czasu (normowany czas pracy). Wkład finansowy dzieci stanowiły: 
stypendia 18%, praca okazjonalna 15% oraz praca najemna zarobkowa 11%. Ba-
dani respondenci w wieku do 25 roku życia, osoby uczące potwierdzały gotowość 
pomocy materialnej wsparcia budżetu rodziców swoimi pieniędzmi.

Zarządzanie pieniędzmi w obecnych warunkach rozwiniętej gospodarki ryn-
kowej łączy się z możliwościami korzystania z bogatej oferty usług instytucji fi-
nansowych, szczególnie banków, które są bardzo aktywne w pozyskiwaniu klien-
tów, zachęcają do otwierania rachunków bankowych, płatności bezgotówkowych 
– przelewami, kartami płatniczymi i kredytowymi, jak również do podejmowania 
rozmaitych kredytów, zakładania lokat oszczędnościowych i inwestycji kapitało-
wych.
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Z badania wynika, że 71% respondentów posiada własne konto w banku, 10% 
ma konto wspólne z innymi członkami rodziny, a 19% nie otworzyło rachunku 
w banku. W grupie respondentów nieposiadających konta 27% jako główny 
powód podaje brak zainteresowania tą instytucją, twierdząc w uzasadnieniu, że 
konto nie jest im potrzebne, 14% zakłada, że bank nie będzie nimi zainteresowa-
ny, ponieważ posiadają mało pieniędzy, 16% nie ufa tym instytucjom, uważa, że 
działają one tylko po to, żeby okradać i oszukiwać ludzi, 12% nie potrafi wybrać 
sobie odpowiedniej oferty banku, a 11% woli trzymać pieniądze w przysłowiowej 
„skarpecie”.

W badanej populacji najwięcej osób było klientami Banku Zachodniego 
WBK (32%), banku PKO BP (31%) oraz PKO SA (15%). Następne w rankingu 
popularności to mBank (7%), Ing Bank Śląski i BPH (po 5%), Lukas Bank i Mil-
lenium (po 4%), BGŻ, Bank Spółdzielczy i Kredyt Bank (po 3%).

Jeśli chodzi o zakres korzystania z oferowanych usług bankowych, to zde-
cydowanie najczęściej wskazuje się prowadzenie rachunku bieżącego, używanie 
karty kredytowej, natomiast najrzadziej rachunek maklerski oraz fundusz inwe-
stycyjny (por. tab. 3).

Rozliczenia finansowe na rachunku bieżącym w banku można zatem trakto-
wać jako swego rodzaju konieczność i standard w procesie zarządzania pieniędz-
mi, tym bardziej, że pracownicy banków obiecują swoim klientom profesjonalną 
pomoc w rozliczeniach, w pomnażaniu powierzonych pieniędzy i udostępnianiu 
dodatkowych kredytów. Gwarantują też bezpieczeństwo powierzonych środków, 
co jest niezmiernie ważne dla wszystkich klientów. W opinii zdecydowanej więk-
szości respondentów idealny bank powinien być bezpieczny i budzić zaufanie, 
być zawsze dostępny i autentycznie troszczyć się o interesy swoich klientów, po-
magać im w odpowiednim gospodarowaniu pieniędzmi. Ponadto klienci oczekują 
od banku korzystnej oferty i sprawnej, kompetentnej obsługi. 

Tabela 3. Popularność korzystania z usług bankowych (%)

Usługi bankowe Zawsze Rzadko Nigdy

Rachunek bieżący 88 9 3
Rachunek walutowy 8 23 69
Lokata 14 27 59
Kredyt 11 37 53
Karta kredytowa 30 19 51
Rachunek maklerski 5 12 83
Fundusze inwestycyjne 7 14 79

 Ź r ó d ł o: badania własne.
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W praktyce korzystania z usług bankowych 53% respondentów preferuje 
tradycyjny sposób bezpośredniego kontaktowania się z pracownikiem banku 
„przy okienku”, 39% woli kontaktować się z bankiem i obsługiwać własne konto 
za pośrednictwem Internetu, natomiast mniejszym powodzeniem (8% wskazań) 
cieszy się „bank przez telefon”. Dla 69% badanych wizyta w banku nie jest uciąż-
liwa, natomiast 31% twierdzi, że tak, i że jest to spowodowane dużą stratą czasu 
przeważnie z powodu kolejki oczekujących i dość opieszałego załatwiania spraw. 
Oceniając jakość obsługi i faktyczną troskę pracowników banku o klienta, re-
spondenci na podstawie własnych doświadczeń twierdzili, że doradca finansowy 
kieruje się przede wszystkim dobrem banku – 48% wskazań. Zdaniem 42% re-
spondentów doradca stara się łączyć interes klienta z interesem banku, natomiast 
tylko10% wyraża przekonanie, że kieruje się on przede wszystkim dobrem klien-
ta. Taki rozkład odpowiedzi sygnalizuje utrzymujący się ciągle jeszcze pewien 
niedosyt zaufania do zawodu doradcy finansowego klienta w bankach. Zawód 
ten funkcjonuje na świecie od ok. 35 lat i w krajach o wysoko rozwiniętej insty-
tucjonalnej kulturze pieniądza cieszy się dużym uznaniem i prestiżem. W Polsce 
jest relatywnie młody, a ponieważ nie wprowadzono jeszcze jednolitych regulacji 
prawnych dotyczących systemu kształcenia, egzaminowania i nadawania licencji 
zawodu doradców finansowych klienta, przeto ich profesjonalizm i jakość obsługi 
mogą być w praktyce różnie odbierane. 

W ogólnej ocenie poziomu zadowolenia z usług świadczonych przez bank 
uzyskano następujący rozkład odpowiedzi:

–  zdecydowanie tak, nie przydarzyły mi się praktycznie żadne problemy 
związane z pracą banku, pracownicy zawsze służą mi pomocą i dbają o moje 
interesy – 18%,

–  raczej tak, w kontaktach z bankiem nie miałem(am) żadnych większych 
problemów – 45%,

–  ani tak, ani nie, posiadam rachunek, dokonuję prostych czynności finanso-
wych – 31%

–  raczej nie, uważam, że bank praktycznie nie dba o swoich klientów – 4%
–  zdecydowanie nie, czuję się oszukany(a) przez bank, spotkało mnie parę 

przykrych incydentów – 2%.

4. Podsumowanie

Na podstawie cytowanych wyników badań można wysnuć wniosek, że sto-
sunek 63% zadowolonych do 6% niezadowolonych klientów dowodzi, iż jakość 
usług bankowych sprawdza się pozytywnie w praktyce zarządzania finansami 
osób prywatnych, a wszystkie nabywane doświadczenia kreują wśród Polaków 
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nową rzeczywistość kultury pieniądza. W procesie przystosowania się do wpro-
wadzanych w naszej gospodarce regulacji finansowych oraz ulegania wpływom 
instytucjonalnym sektora bankowego konsumenci zmieniają powoli dotychcza-
sowe nawyki postępowania z pieniędzmi. Polskie gospodarstwa domowe zaczy-
nają doceniać znaczenie racjonalnego zarządzania swoimi finansami. Na rynku 
pojawiają się nowe, coraz bardziej złożone i skomplikowane produkty finanso-
we. Niski poziom wiedzy ekonomicznej i brak czasu na jej poszerzanie skłania 
członków gospodarstw domowych do poszukiwania profesjonalnego wsparcia 
w podejmowaniu trafnych decyzji w zarządzaniu pieniędzmi. Sytuacja ta kreuje 
popyt na edukację w zakresie zarządzania finansami prywatnymi i kompleksowe 
usługi doradztwa finansowego w zakresie różnych form oszczędzania i możli-
wości pomnażania zasobów majątkowych, w tym inwestycji kapitałów, a także 
ubezpieczeń i emerytur. W opisanych zachowaniach przejawia się wyraźnie wza-
jemne współistnienie i przenikanie się wszystkich trzech wskazanych wymiarów 
kultury pieniądza.

Literatura

Budżety gospodarstw domowych w 2010 roku, seria „Informacje i opracowania statystyczne”, GUS, 
Warszawa.

Hoffman Reiner W., Geldkultur im Haushalt Gesellschaft. Ausgewählte Facetten, w: Vom Umgang 
mi Geld Finanzmanagement in Haushalten und Familien, red. S. Gräbe, Frankfurt/Main Cam-
pus Verlag GmbH, Frankfurt/Main 1998.

Jak Polacy gospodarują pieniędzmi? Raport z badań, red. G. Światowy, Wyższa Szkoła Bankowa 
we Wrocławiu, Wrocław 2006, maszynopis.

Rocznik statystyczny GUS 1996, 2006, 2011.
Światowy G., Zmiany w budżetach gospodarstw domowych na tle rozwoju gospodarczego Polski, 

w: Konsumpcja a wzrost gospodarczy, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Mini-
sterstwo Gospodarki, Warszawa 2007, s. 103-110.

Grażyna Światowy



24 25

Zeszyty Naukowe
Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

Nr 31/2012

Stanisław Styś
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Gospodarstwo domowe
w kontekście uwarunkowań systemowych

Streszczenie. Artykuł dotyczy głównych funkcji, jakie powinno spełniać państwo w odniesie-
niu do oczekiwań społecznych. Autor przedstawia tu swoją opinię dotyczącą problemu zaspokajania 
tych potrzeb w Polsce. 

Słowa kluczowe: sfera realna i regulacyjna, rząd i gospodarstwo domowe, standardy społecz-
ne, deficyty socjalne

1. Istota uwarunkowań systemowych

Funkcjonowanie gospodarstwa domowego podlega różnym uwarunkowa-
niom, które najogólniej można podzielić na rynkowe i systemowe. Uwarunkowa-
nia rynkowe są wypadkową kształtu uwarunkowań systemowych, dlatego też rola 
instytucji sfery regulacji ma tu znaczenie podstawowe.

Gospodarka rynkowa rozwijała się pod wpływem regulacji systemowych. 
One sprzyjały rynkowi, usiłowały umacniać rynek i coraz lepiej zaspokajać po-
trzeby społeczne. Rola tych uwarunkowań została szeroko opisana. Także rozwój 
obecnej orientacji rynkowej – marketingu w różnych jego formach – stawiając 
na poczesnym miejscu konsumenta, eksponuje jego rolę jako ostatecznego 
uczestnika rynku.
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Jednocześnie konsument jako podmiot rynkowy jest podmiotem najsłabszym, 
rozproszonym, bez wystarczającej siły przetargowej i z ciągle ograniczoną rolą 
konsumeryzmu i organizacji zajmujących się jego ochroną.

Na rynku konsumpcyjnym obok korzyści związanych z rozszerzającą się 
ofertą rynkową występują także procesy niekorzystne dla konsumenta. Ciągle 
wzmaga się proces skracania cyklu życia wielu produktów, zwłaszcza produktów 
trwałego użytku w gospodarstwach domowych, chociaż gospodarstwo domowe 
bardziej ceni żywotność fizyczną niż moralną produktu. Niepokojące jest przy 
tym, że producenci coraz częściej zwracają się do instytucji naukowych o takie 
nowe technologie, w efekcie których produkt nie będzie naprawialny (lub na-
prawa będzie nieopłacalna), a jego funkcjonowanie niewiele przekroczy okres 
gwarancyjny. To bardzo groźna tendencja, zwłaszcza dla gospodarstw domowych 
w kraju takim jak nasz, gdzie siła nabywcza społeczeństwa jest kilkakrotnie 
niższa niż na Zachodzie, skąd najczęściej docierają do nas te nowe technologie. 
Także problemy bezrobocia i w konsekwencji sfery ubóstwa to wypadkowa wa-
runków, jakie tworzy sfera regulacji dla podmiotów gospodarczych w zakresie 
podatków, ulg, zwolnień itp. związanych ze wzrostem aktywności gospodarczej 
i aktywizacji bezrobotnych. Wszędzie rządy troszczą się o skalę bezrobocia i usi-
łują ograniczyć jego rozmiary.

Zaostrzeniu ulega problem konkurencji, która nabrała charakteru walki za-
wierającej w sobie także elementy wyniszczenia słabnącego konkurenta rynko-
wego. W warunkach postępującej globalizacji dominują coraz mocniejsze siły 
reprezentujące interesy wielkich, spychające średnich i małych na margines 
gospodarczy. Dlatego nie wystarczy dziś pojedynczy dynamizm poszczególnych 
podmiotów gospodarczych, konieczna jest jedność interesów różnych poziomów 
organizacyjnych – także państwa, by sprostać wyzwaniom współczesnego świata, 
również w kwestii poprawy dobrobytu społecznego.

Historia rozwoju gospodarki rynkowej dowiodła konieczności współistnienia 
wszystkich podmiotów procesu gospodarczego stanowiących zarówno sferę real-
ną, jak i regulacyjną gospodarki. Obie sfery wzajemnie dojrzewały: sfera realna 
w poznawaniu rynku i kreowaniu oferty rynkowej, zaś sfera regulacji w sprzyja-
niu rynkowi, wzrostowi udziału na rynku międzynarodowym i czerpaniu korzyści 
z nowych alokacji kapitału. Także i dziś – formalnie rzecz biorąc – rola władzy 
i administracji państwowej w sferze oddziaływania na gospodarkę i warunki życia 
jest ogromna. Rozwiązania konstytucyjne i struktura uprawnień organów rządu 
i samorządu terytorialnego, regulacje dotyczące systemu prawa gospodarczego, 
w tym finansowego eksponującego wspieranie lub hamowanie przedsiębiorczości 
są tu regulacjami podstawowymi. Z nich wypływają rozstrzygnięcia dotyczące 
systemu budżetowego i związanego z tym sposobu pozyskiwania dochodów bud-
żetowych i redystrybucji wydatków, oddziaływania na politykę kredytową, skalę 
inwestycji państwowych, systemy zabezpieczeń społecznych.

Stanisław Styś



26 27

Prawo często wnika w regulacje szczegółowe, dotyczące np. dopuszczalnych 
norm czystości spalin silników samochodowych, norm sanitarnych w przemyśle 
spożywczym, dopuszczalnych opakowań czy standardów klatek w hodowli dro-
biu i produkcji jaj.

Podobnie odpowiedzialne jest państwo w swych funkcjach kreowania rozwo-
ju społeczno-gospodarczego. Kwestia trwałości wzrostu i rozwoju, dbałości o dy-
namikę tych procesów, postęp w konkurencyjności gospodarki, jej partycypacja 
w rynku międzynarodowym to najważniejsze problemy stojące przed rządzącymi. 
Należy do nich także problem tworzenia właściwych warunków rozwoju teryto-
rialnego. Dbałość o integralność terytorialną państw zawsze była przedmiotem 
szczególnej troski rządzących. Wyzwania wobec polityki regionalnej są tu tym 
poważniejsze, im głębsze są dysproporcje regionalne wymagające wspierania 
rozwoju regionów słabszych gospodarczo, depresyjnych, problemowych i po-
trzeby racjonalnego wydatkowywania funduszy związanych z tą polityką. Zdecy-
dowanie gorsze warunki życia mieszkańców takich regionów, niższa aktywność 
podmiotów gospodarczych, wyższe wskaźniki bezrobocia, ubóstwo i społeczna 
ekskluzja powodują bardzo często dramatyczne sytuacje, w których rodzą się 
hasła, takie jak np. „Pomóżmy dzieciom przetrwać zimę”.

Wymienione tu podstawowe obszary powinności rządów mają na celu reali-
zację głównej odpowiedzialności państwa, jaką jest dbałość o wzrost dobrobytu 
społecznego. Uzyskiwanie postępu w tym zakresie wymaga osiągania wzrostu 
dochodu narodowego w przeliczeniu na jednego mieszkańca i w efekcie wzrostu 
poziomu konsumpcji. Uzyskiwane efekty w tej mierze pozwalają na realizację 
oczekiwanych społecznie standardów w zakresie stopy życiowej społeczeństwa, 
likwidacji niedostatku oraz zaspokajania potrzeb zbiorowych w zakresie oświaty, 
nauki, kultury, ochrony zdrowia itp. To w sumie tworzy warunki uzyskiwania 
i utrwalania zaufania społecznego do polityki rozwoju państwa. Konieczne jest 
jednak, by w procesie uzyskiwania zaufania społecznego do państwa partycy-
powało w możliwie jak największej skali społeczeństwo w postaci jednostkowej 
satysfakcji oraz przedsiębiorczości i społecznie wykorzystywanej inicjatywy, 
budującej zbiorowy potencjał dynamizmu innowacyjnego. W sumie chodzi o to, 
by państwo wykorzystywało swe funkcje w sposób twórczy, by były one czytel-
ne i przejrzyste, niekonfliktowe, kompleksowe i na tyle stałe, by społeczeństwo, 
w którego interesie państwo ma działać, było przekonane, że to ma miejsce.

2. Skala oddziaływania

Oceniając stan uwarunkowań funkcjonowania gospodarstw domowych 
w naszym kraju, trzeba niestety dokonać wielu krytycznych konkluzji. Okres 
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transformacji, niosąc wiele korzystnych sytuacji w dziedzinie przełamywania 
deficytu towarowego i utrwalenia rynku nabywcy, jednocześnie pogłębiał de-
ficyt finansowy. Mimo wielokrotnych zapowiedzi dotyczących reformowania 
finansów publicznych problem ulega coraz większemu zaostrzeniu. Jest oczy-
wiste, że każdorazowe ograniczanie deficytu budżetowego odbywa się kosztem 
społeczeństwa (zamrożenie płac, podatki, akcyza, ceny urzędowe). Praktycznie 
zrezygnowano z inwestycji o charakterze społecznym (socjalne budownictwo 
mieszkaniowe, przedszkola, żłobki) przy słownej trosce o zahamowanie procesu 
depopulacji. Likwidowane są linie kolejowe łączące ośrodki i obszary drugo-
rzędne, słabiej rozwinięte, przez co dodatkowo pogarsza się warunki życia lud-
ności tych obszarów. Wysprzedaje się stacje kolejowe leżące wzdłuż tych linii, 
co bezpowrotnie eliminuje te rejony z dobrodziejstw sieci kolejowej, należącej 
przecież do wskaźników zagospodarowania infrastrukturalnego. Ogranicza się 
liczbę połączeń na istniejącej, zaniedbanej, niesprawnej i fatalnie funkcjonującej 
kolei. Mimo permanentnych problemów brak jest koncepcji rozwoju kolejnictwa 
w Polsce.

Od wielu lat istnieją problemy oświaty. Wielokrotne wątpliwe reformy 
i różnorodne koncepcje różnych ministrów doprowadziły do zapaści systemu 
oświaty. Przeobrażenia szkolnictwa podstawowego, wprowadzenie szkół zbior-
czych, próby przymusu wcześniejszego rozpoczynania edukacji podstawowej, 
zmiany rozmiarów nauczania różnych przedmiotów, a także ingerencja w lektury 
szkolne pokazuje, że ciągle nie ma koncepcji systemu oświaty. Dowodem na to 
jest także proces likwidacji wielu szkół, nawet takich, które powstały wysiłkiem 
finansowym rodziców. W sumie w latach 2001-1010 ubyło 2844 szkoły (z 16 766 
do 13 922)1. Spadła liczba nauczycieli tych szkół z 226 tys. do 176 tys. osób2. 
Dotkliwością dodatkową jest to, że dotyka to najczęściej środowisk małych, naj-
biedniejszych, gdzie zarówno finanse lokalne, jak i słabe wykorzystanie obiektów 
są głównymi przyczynami konfliktów władz z miejscową ludnością. Pogorszyła 
się opieka przedszkolna, mniej jest żłobków. Ciągłe dyskusje wywołuje podział 
szkolnictwa średniego, ograniczenia liczby szkół technicznych i zawodowych 
zasadniczych.

Coraz większą dotkliwością dla gospodarstw domowych jest pogarszający się 
stan ochrony zdrowia. Dotyczy to zarówno profilaktyki, jak i leczenia. Zrezygno-
wano z kontroli stanu zdrowia w przedszkolach i szkołach. Nie podlegają kontroli 
studenci, którzy dawniej zobligowani byli uzyskać stosowne zaliczenia, by uzy-
skać promocję na następny rok studiów. Nie ma obowiązkowych badań dorosłych. 
Jednocześnie uległy wydłużeniu drogi korzystania ze służby zdrowia, zwłaszcza 
dla ludności wiejskiej i małych miast. Zamknięto wiele szpitali publicznych, ich 

1  Rocznik statystyczny 2011, s. 320.
2  Ibidem.
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liczba zmniejszyła się w latach 2001-1010 z 686 do 5093, zaś istniejące muszą 
funkcjonować na zasadach zyskowności. Konsekwencją tego, jak i migracji jest 
spadek liczby lekarzy i pielęgniarek. Nastąpił wzrost zachorowań na nowotwory 
złośliwe, znacząco wzrosła liczba osób zarejestrowanych w przychodniach prze-
ciwgruźliczych. Ogranicza się możliwości kontynuowania leczenia wielu poważ-
nych chorób, eksperymentuje się ciągle z cenami leków.

Te przykłady ewidentnie pokazują trudności, w jakich funkcjonuje gospodar-
stwo domowe. Dowodzą one bowiem niesprawnego funkcjonowania państwa, 
jego organów centralnych, regionalnych i lokalnych. W wielu krajach Europy 
Zachodniej państwa zrezygnowały z wielu funkcji opiekuńczych, jednak tam 
poziom zaspokojenia potrzeb społecznych był na tyle wysoki, że nie wywołało 
to zapaści wielu dziedzin natury socjalnej. W naszym przypadku wcześniejsze 
standardy były na tyle niskie, że każda rezygnacja z ich kontynuacji odbiła się 
szczególnie boleśnie na sytuacji rodzin, zwłaszcza na obszarach słabszych, gdzie 
infrastruktura społeczna jest od lat na zdecydowanie niższym poziomie.

Konieczne jest lepsze dostrzeganie tych problemów. Organy państwowe 
wydają ogromną ilość decyzji dotyczących zarówno skali makro, jak i poszcze-
gólnych sektorów, a nawet poszczególnych podmiotów gospodarczych. Na szcze-
blach najwyższych z reguły rozstrzygane są kwestie postrzegania i zmienności 
czynników rozwoju, tu decyduje się o relacjach pomiędzy kapitałem państwowym 
a prywatnym, tu zapadają decyzje związane z polityką wzrostu gospodarczego, 
tutaj też jest definiowana i instrumentalizowana polityka państwa wobec różnych 
sfer życia społeczno-gospodarczego. Na szczeblu centralnym jest kreowana po-
lityka monetarna, podatkowa oraz polityka społeczna. Tu także generowane są 
determinanty odczuć społecznych, dotyczących bezpieczeństwa ekonomicznego 
społeczeństwa, które stanowi powinność każdego cywilizowanego państwa.
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Oszczędności pieniężne
gospodarstw domowych

Streszczenie. W artykule przedstawiono koncepcję oszczędności pieniężnych, ich klasyfikację 
oraz rolę oszczędności gospodarstw domowych w działalności gospodarczej. Z jednej strony oszczęd-
ności gospodarstw domowych stanowią tę cześć dochodu do dyspozycji, która nie została wydana na 
konsumpcję dóbr i usług. Z drugiej strony oszczędności to różnica między dochodami a wydatkami. 
Wysoki poziom oszczędności pomaga gospodarce rozwijać się i utrzymywać na ścieżce wzrostu, po-
nieważ inwestycje finansowane są głównie z oszczędności. Metody oszczędzania to m.in. ulokowanie 
pieniędzy w banku lub w funduszach emerytalnych. Poziom oszczędności w gospodarce zależy od 
wielu czynników. Oszczędności są uważane za korzystne dla gospodarki nie tylko dlatego, że zapew-
niają środki na finansowanie inwestycji kapitałowych niezbędnych do promowania długoterminowego 
wzrostu, ale jeśli dostatecznie dużo ludzi w tym samym czasie zacznie więcej oszczędzać, to w wyniku 
tego dochodzi do zmniejszenia popytu konsumpcyjnego, a nawet do głębszej recesji. W gospodarce 
narodowej oszczędności są sumą oszczędności prywatnych i publicznych. 

Słowa kluczowe: oszczędności pieniężne, oszczędności gospodarstw domowych, oszczędno-
ści jako część niewydanego dochodu/odroczonej konsumpcji, dochód i wydatki

1. Istota i podział oszczędności pieniężnych

Oszczędności mogą mieć postać rzeczową lub pieniężną. W ujęciu rzeczo-
wym utożsamia się je z akumulacją, będącą tą częścią produktu krajowego brutto, 
która nie została wykorzystana na spożycie indywidualne lub zbiorowe. Mogła 
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natomiast być zainwestowana czy to w środki trwałe, czy też obrotowe, które 
mogą być wykorzystane na cele zaspokajania potrzeb społecznych w przyszłości. 
W formie pieniężnej oszczędności są zasobami gotówkowymi, których zaistnie-
nie związane jest z posiadaniem pieniądza przez różne podmioty1.

Z ekonomicznego punktu widzenia oszczędności są nieskonsumowaną czę-
ścią dochodów jednostek, gospodarstw domowych, podmiotów gospodarczych 
lub państwa. Mogą one być ulokowane w instytucjach bankowych, funduszach 
emerytalnych i inwestycyjnych, polisach ubezpieczeniowych, papierach warto-
ściowych, obligacjach czy kruszcu. Tradycyjną formą oszczędzania, występującą 
z większym nasileniem w państwach mniej rozwiniętych, są oszczędności jedno-
stek i gospodarstw domowych w gotówce.

Wskazano, że źródłem oszczędności tworzonych przez gospodarstwa domowe 
są ich dochody, przede wszystkim wynagrodzenia, pomniejszone o wydatki kon-
sumpcyjne i świadczenia fiskalne (wśród których główne miejsce zajmują podatki) 
obciążające te gospodarstwa. Natomiast oszczędności tworzone przez państwo wy-
stępują bądź to w postaci nadwyżki budżetowej, bądź też są to oszczędności bieżące 
w gospodarce, czyli część wartości produkcji wytworzonej w państwie w danym 
okresie, pozostała po odjęciu bieżących wydatków konsumpcyjnych oraz wpływów 
podatkowych pomniejszonych o wydatki transferowe państwa, takie jak zasiłki. Na-
leży tu również wspomnieć o oszczędnościach przedsiębiorstw, mających postać zy-
sków pomniejszonych o dywidendy wypłacane aksonariuszom oraz podatki netto2.

Z ekonomicznego punktu widzenia oszczędności można podzielić na do-
browolne i przymusowe. Pierwsze z nich mają związek z realnymi dochodami 
i stanowią różnice między dochodami a wydatkami. W przyszłości mogą być 
wydane na inwestycje lub konsumpcję. Drugie natomiast wiąże się z luką infla-
cyjną. Posiadacze wolnych środków pieniężnych zmuszeni są wówczas do prze-
trzymywania ich w gotówce lub instytucjach finansowych. Istnienie oszczędności 
przymusowych wiąże się z tzw. pustym pieniądzem3.

W systemach totalitarnych znane są również oszczędności wymuszone na 
określony cel. Tak było w krajach socjalistycznych z gromadzeniem oszczędno-
ści na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych4. Potrzeby te były znaczne, chociaż 
w odniesieniu do poszczególnych krajów mocno zróżnicowane. Środki finansowe 
przeznaczone z budżetu na ich pokrycie okazały się niewystarczające. Potrzeb 

1  A. Majchrzycka-Guzowska, Oszczędności, w: W. Jaworski, Leksykon finansowo-bankowy, 
PWE, Warszawa 1991, s. 283-285.

2  D. Malinowski, Oszczędności, w: Wielka encyklopedia PWN, t. 20, s. 97-98, WN PWN, War-
szawa 2004.

3  K. Owsiak, Oszczędności pieniężne, w: Leksykon finansów, red. J. Głuchowski, PWE, 
Warszawa 2001, s. 202-203.

4  J. Głuchowski, Wkłady oszczędnościowe ludności, a budownictwo mieszkaniowe w europej-
skich krajach socjalistycznych, „Finanse” 1968, nr 10, s. 41-48.
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mieszkaniowych nie zaspokajało też w pełni dodatkowe zaangażowanie środków 
pieniężnych przedsiębiorstw i organizacji społecznych na finansowanie budow-
nictwa zakładowego lub przydzielanie zwrotnych i bezzwrotnych pożyczek na 
wkłady do spółdzielni mieszkaniowych. Z tego powodu na przestrzeni lat obser-
wowano w poszczególnych państwach poszukiwania nowych źródeł wpływów, 
które można byłoby przeznaczyć na omawiany cel. Źródłem takim były m.in. 
oszczędności pieniężne ludności wnoszone w formie wkładów do instytucji ban-
kowych, obsługujących obrót oszczędnościowy.

Finansowanie budownictwa mieszkaniowego opartego na wkładach oszczęd-
nościowych przedstawiało się w poszczególnych państwach socjalistycznych 
w sposób odmienny. O ile niektóre z nich (Czechosłowacja, Niemiecka Republi-
ka Demokratyczna, Polska, Węgry) od lat stosowały to rozwiązanie, o tyle inne 
wprowadziły je w formie eksperymentu (Bułgaria) bądź rozważały taką celowość 
(ZSRR). W rezultacie działalność kredytowa kas oszczędnościowych w gospo-
darce socjalistycznej pozwalała w wielu wypadkach na pełniejsze pokrycie popy-
tu na mieszkania, który znaczeniem swym przewyższał popyt na towary i usługi. 
Popyt ten wyprzedzał podaż w kilkanaście lat. 

Z punktu widzenia formy można wyodrębnić oszczędności gotówkowe i bez-
gotówkowe. Oszczędności bezgotówkowe mają postać depozytów bankowych, 
oszczędności zainwestowanych w wierzycielskie papiery wartościowe, udziały 
w towarzystwach funduszy powierniczych i inwestycyjnych czy papierów warto-
ściowych związanych z prawem własności. Z kolei z punktu widzenia własności 
rozróżnia się oszczędności prywatne ludności firm oraz oszczędności państwowe. 
Mając na uwadze kryterium czasowe, rozróżnia się oszczędności bieżące i ter-
minowe. Oszczędności bieżące mogą występować w formie gotówki, wkładów 
bankowych a vista, inwestycji w instrumenty finansowe płynne, takie jak bony 
pieniężne, bony skarbowe, jednostki uczestnictwa w funduszach powierniczych 
czy obligacje skarbowe. Oszczędności terminowe dzielą się na średnioterminowe 
i długoterminowe5. Okres czasu w obu przedziałach ma charakter umowny.

2. Charakterystyka i wewnętrzna struktura oszczędności 
gospodarstw domowych

W zakresie poglądów na istotę oszczędności panuje jednomyślność6. 
Oszczędności pieniężne gospodarstw domowych mogą przybrać jedną z trzech 

5  K. Owsiak, Oszczędności pieniężne, s. 203.
6  J.M. Keynes (Ogólna teoria zatrudnienia procentu i pieniądza, PWN, Warszawa 1956, 

s. 82), twierdzi, że oszczędności stanowią różnicę między dochodem a wydatkami na konsumpcję.
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form: tezauryzacji, wkładów oszczędnościowych, lokat w papierach wartościo-
wych.

Przy pierwszej formie oszczędzania środki pieniężne są gromadzone i prze-
chowywane przez samych oszczędzających. Jest to forma historyczna, najstarsza. 
Druga z form oznacza umieszczanie przez społeczeństwo środków pieniężnych 
w specjalnych, powołanych w tym celu instytucjach finansowych bądź placówkach 
typu bankowego. Dzięki temu wkłady oszczędnościowe stanowią zorganizowa-
ną formę gromadzenia pieniędzy. Trzecia forma – oszczędzanie w postaci lokat 
w papierach wartościowych stanowi również zorganizowaną formę gromadzenia 
oszczędności pieniężnych gospodarstw domowych.

Ustalenie rozmiarów oszczędności uzależnione jest od tego, w jakiej formie 
one występują. Rozmiary te można określić dokładnie, gdy występują one jako 
wkłady oszczędnościowe i jako lokaty w papierach wartościowych; natomiast 
przy oszczędnościach gromadzonych w formie tezauryzacji dane liczbowe mogą 
mieć jedynie charakter szacunkowy.

Wśród czynników wpływających na tempo rozwoju oszczędności można 
wymienić ogólny poziom zamożności, przekonanie o stabilizacji ekonomicznej 
kraju oraz o sile nabywczej pieniądza, cele, na które pieniądze się oszczędza, 
wysokość oprocentowania, system organizacji oszczędności, wpływ informacji 
i propagandy oraz przekonanie ludności o potrzebie oszczędzania, które może 
być nabyte bądź przez przyzwyczajenie, bądź też narzucone lub przejęte z ze-
wnątrz.

Gromadzenie wolnych środków pieniężnych wiąże się z propagowaniem 
przez instytucje finansowe idei oszczędzania w społeczeństwie i z organizacyj-
nym oddziaływaniem na kształtowanie się procesu oszczędzania. Rozwój tego 
procesu zależy nie tylko od czynników ekonomiczno-organizacyjnych. Warunku-
ją go również takie elementy, jak: sytuacja polityczna, wpływ środowiska, poziom 
umysłowy społeczeństwa, stopień zamożności, pogląd na celowość oszczędzania 
i inne. Dlatego też szeroki musi być zakres środków oddziaływania na gospo-
darstwa domowe. Stąd duże zainteresowanie banków w stworzeniu najbardziej 
sprzyjających warunków dla oszczędzania. Wyraża się to m.in.: w poręczaniu 
przez państwo za wkłady oszczędnościowe, zagwarantowaniu posiadaczom ta-
jemnicy o ich posiadaniu oraz o wysokości wkładu. Wyrazem tego jest również 
organizacja procesu oszczędzania, która przez stworzenie różnorodnych form 
wkładów, kładzie szczególny nacisk na pozyskanie jak największej liczby uczest-
ników i maksymalny wzrost wkładów oszczędnościowych.

Podobną opinię wyraża M. Kucharski (Rola oszczędności w gospodarce narodowej, „Finanse” 
1958, nr 11) – przez oszczędności rozumiemy tę część dochodu narodowego, która nie została 
wykorzystana na cele spożycia (indywidualnego czy zbiorowego), lecz została odłożona bądź 
zainwestowana.
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Dynamika rozwoju oszczędności nie przesądza jeszcze o rozmiarach zgro-
madzonych wkładów oszczędnościowych w danym państwie. Wysoki wskaźnik 
dynamiki oszczędności wiąże się często z występowaniem niewielkiej kwoty 
oszczędności w okresie wyjściowym, a z taką właśnie sytuacją mieliśmy do czy-
nienia w polskich warunkach w latach 60.

Skuteczność ekonomiczna oszczędzania uzależniona jest nie tylko od rozmia-
rów wkładów oszczędnościowych. Ważną rolę odgrywa tu również ich charakter. 
Mamy bowiem do czynienia zazwyczaj z dwoma aspektami oszczędzania: ekono-
micznym (przez który rozumiemy powstrzymanie się od konsumpcji) i techniczno-
-organizacyjnym (gdzie bierze się pod uwagę jedynie ruch oszczędności). Oszczę-
dzanie techniczno-organizacyjne oznacza przejmowanie – chociażby na krótki 
okres – środków pieniężnych znajdujących się w dyspozycji społeczeństwa. Ma to 
duże znaczenie dla regulowania obiegu pieniężnego; stanowi również czynnik do-
stosowania popytu do podaży, co jest szczególnie ważne dla państwa w przypadku 
napiętej sytuacji gospodarczej, a więc wówczas, gdy występują objawy niedosta-
tecznego zaopatrzenia rynku i kiedy popyt zaczyna przeważać nad podażą.

Miejskie i wiejskie gospodarstwa domowe cechuje wiele odrębności. W prze-
ciwieństwie do miast, na wsi, gdzie zasoby pieniężne są mniej płynne, państwu 
nie chodzi o unieruchomienie każdej złotówki, ponieważ rezerwy pieniężne są 
tu i tak bardziej unieruchomione. W drugiej połowie minionego wieku rozmiary 
wkładów oszczędnościowych na wsi świadczyły o tym, że proporcje udziału tej 
grupy ludności w sumie środków pieniężnych ulokowanych w aparacie oszczęd-
nościowym kształtowały się na niekorzyść wsi. Jednocześnie można się tam było 
dopatrywać istnienia poważnych rezerw, które mogłyby być przejęte przez sys-
tem oszczędnościowy. Co o tym zadecydowało i co wpływa w dalszym ciągu na 
istniejący stan rzeczy?

Oszczędności mogą występować wówczas, gdy suma uzyskanych dochodów 
przekroczy w danym okresie rozmiary wydatków. W okresie międzywojen-
nym warunek ten nie był spełniony w znacznej części gospodarstw wiejskich. 
Świadczy o tym wielkość dochodu i spożycia na przełomie poszczególnych lat 
tego okresu w grupie gospodarstw, które były badane przez Wydział Ekonomiki 
Rolnej Drobnych Gospodarstw Wiejskich Instytutu Puławskiego7. Z porównania 
odpowiednich danych wynika, że nie było wówczas warunków do gromadzenia 
oszczędności przez ludność rolniczą.

Brak ekonomicznych podstaw do rozwoju oszczędności na wsi w omawianym 
okresie spowodował, że nie nastąpiło ugruntowanie się zainteresowania zorgani-
zowanym oszczędzaniem. Posiadane oszczędności były najczęściej gromadzone 
w formie gotówkowej.

7  Por. J. Głuchowski, Oszczędności pieniężne ludności rolniczej, „Zagadnienia Ekonomiki 
Rolnej” 1965, nr 3.
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Brak tradycji w tej dziedzinie wpływa niewątpliwie i w chwili obecnej na 
stan oszczędności gospodarstw domowych. Należy on do czynników, które mu-
szą być badane i przezwyciężone w celu szybszego wzrostu oszczędności w tej 
grupie społeczeństwa. Poza tym wieś charakteryzowała się zawsze większym 
konserwatyzmem, większą nieufnością w stosunku do instytucji państwowych 
gromadzących oszczędności pieniężne społeczeństwa, z czym wiąże się więk-
sze nasilenie oszczędzania w postaci tezauryzacji. Mniejsze są również możli-
wości oddziaływania na ludność rolniczą za pomocą premiowego oszczędzania, 
ponieważ wieś cechuje mniejsze zainteresowanie ryzykiem niż miasto, a wła-
śnie w niektórych rodzajach wkładów oszczędnościowych można się dopatrzeć 
takiego elementu. Wiąże się z tym fakt, że omawianą grupę ludności cechuje 
również większy umiar w dysponowaniu pieniędzmi w porównaniu z resztą 
społeczeństwa.

Dotychczasowe uwagi dotyczyły ogółu gospodarstw domowych. Tymczasem 
nasilenie omawianych czynników może być różne w poszczególnych rejonach 
kraju; w niektórych województwach mogą one występować w mniejszym, w in-
nych zaś w większym stopniu. Świadczy o tym chociażby nierównomierne kształ-
towanie się wkładów oszczędnościowych w bankach spółdzielczych poszczegól-
nych województw.

Należy też podkreślić, że większa skłonność do oszczędzania istnieje na tere-
nach o słabym nasileniu procesów migracyjnych. Natomiast w województwach, 
w których istnieje szczególnie duży procent przybyszów można zaobserwować 
tendencję do mniej oszczędnego gospodarowania pieniędzmi.

Wydaje się, że oddziaływanie niektórych z omawianych czynników ulega 
jednak stałemu zmniejszaniu się. Składają się na to przyczyny o różnorodnym 
charakterze. Jedną z nich jest migracja ze wsi do miast. Wskutek tego procesu 
znaczna część ludności zmienia swe środowisko i zrywa często z dotychczaso-
wymi nawykami. Zwiększa się również oddziaływanie na wieś środków masowej 
informacji.

Od kilku dekad jesteśmy świadkami narodzenia się nowej grupy społecznej: 
chłopo-robotników. Z punktu widzenia problematyki oszczędnościowej ma to 
ważne znaczenie. Oznacza bowiem, że część posiadaczy gospodarstw rolnych 
uzyskuje dodatkowe odchody, które mogłyby być w części lokowane w postaci 
wkładów. Rozmiary tych potencjalnych oszczędności są jeszcze wyższe, jeśli 
uwzględnimy dochody innych grup mieszkańców wsi: nauczycieli, chałupników, 
rzemieślników.

Omawiając odchody ludności rolniczej, należy się zastanowić nad ich cha-
rakterem, który wpływa na charakter oszczędności. O ile bowiem przeważająca 
część ludności miejskiej otrzymuje dochody regularnie w terminie wypłaty wyna-
grodzeń, o tyle ludność wiejska uzyskuje je sporadycznie, przy czym największą 
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ich część osiąga ona w okresie jesienno-zimowym. Sezonowości w gromadzeniu 
się przychodów odpowiada sezonowość gromadzenia wkładów.

Sezonowość charakteryzuje nie tylko uzyskiwanie dochodów w rolnictwie; 
można ją również odnieść do realizacji wydatków. Największe ich nasilenie przy-
pada na wiosnę i jesień. Występowanie sezonowości w uzyskiwaniu dochodów 
i czynieniu wydatków stwarza naturalną podstawę do gromadzenia oszczędności. 
Mianowicie poza bieżącymi wydatkami na cele spożycia pozostałe mają przede 
wszystkim charakter inwestycyjny. Są to środki na zakup maszyn, narzędzi rolni-
czych, inwentarza żywego, czy też na cele budownictwa.

Niektóre z wymienionych wydatków wymagają uprzedniego zgromadzenia 
bardzo znacznych środków finansowych. W rezultacie ludność rolnicza gromadzi 
znaczne ilości pieniędzy przeznaczonych na wspomniane wyżej cele. Środki te 
pozostają jednak często w posiadaniu ich właścicieli, a tylko pewna ich część tra-
fia do instytucji oszczędnościowych. Chodzi więc o to, aby nastąpił większy niż 
dotychczas wzrost zainteresowania oszczędzaniem zorganizowanym, aby krót-
kookresowe oszczędzanie „w kieszeni” zostało zastąpione lokowaniem wolnych 
środków pieniężnych w bankach. Jest to aktualne, gdy na wsi daje się zaobserwo-
wać wzrost zainteresowania działalnością inwestycyjną.

Jednocześnie ciągle jeszcze istnieje na wsi szereg utrudnień wpływających 
ujemnie na wzrost zainteresowania działalnością oszczędnościową. Składa się na 
to omówiony już m.in. brak tradycji w tym zakresie, konserwatyzm i nierówno-
mierne zasilenie procesu oszczędzania w poszczególnych częściach kraju. Nie są 
to jednak jedyne niekorzystne czynniki. Można tu wymienić również często dużą 
odległość niektórych wsi od punktu oszczędnościowego.

Istniejąca wśród gospodarstw domowych tendencja do oszczędzania po-
winna być ciągle wzmacniania, gdyż w przypadku odpływu środków pienięż-
nych z systemu bankowego mogłyby powstać poważne zakłócenia rynkowe. 
Wskazane jest więc, aby oszczędzanie i oszczędności podlegały w swej masie 
nieustannej obserwacji. Spadek tendencji do oszczędzania wymaga bowiem 
podjęcia odpowiednich środków wiążących się ze znajomością momentów ma-
jących wpływ na przebieg tego procesu. W tym ostatnim przypadku poznanie 
motywów, którymi kieruje się dana jednostka, jest utrudnione, ponieważ moty-
wów tych jest bardzo wiele.

Na podejmowanie decyzji oszczędzania wpływają jednak przede wszystkim 
względy materialne. Można przy tym stwierdzić, że motywy skłaniające do 
oszczędzania mają wpływ na wybór formy gromadzenia i utrzymywania oszczęd-
ności.

Szczególnie dużą rolę w życiu gospodarczym mają oszczędności celowe. 
Powodują one wzrost wolumenu oszczędności przy równoczesnym ograniczeniu 
popytu na towary konsumpcyjne, przede wszystkim luksusowe. 
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3. Uwagi podsumowujące

Istota oszczędności wiąże się w sposób szczególny z odroczeniem przez gospo-
darstwa domowe popytu lub konsumpcji. Zwraca się uwagę na fakt, że oszczędno-
ści stanowią wszelkie odroczenie popytu lub konsumpcji, w tym na bardzo krótki 
przeciąg czasu. Jednak czasami za oszczędności uznaje się jedynie te zasoby 
pieniężne, które oznaczają w miarę trwałą rezygnację z popytu na towary i usłu-
gi. W takiej sytuacji ważnym jest rozróżnienie rezerw transakcyjnych z jednej 
strony, a oszczędności właściwych – z drugiej. „Z punktu widzenia indywidual-
nego podmiotu (pojedynczego gospodarstwa domowego) rezerwy transakcyjne 
(środki pieniężne, które ludność wydaje między dwoma kolejnymi terminami 
wypłat) nie mogą być zaliczone do oszczędności. Z punktu widzenia poszczegól-
nych jednostek traktuje się jako oszczędności tylko tzw. oszczędności właściwe, 
tzn. te, które ludność odkłada na cele bliżej niesprecyzowane lub bardzo odległe. 
Natomiast zakres oszczędności pieniężnych z makroekonomicznego punktu 
widzenia jest znacznie szerszy, gdyż oprócz oszczędności właściwych są tu za-
liczane także rezerwy transakcyjne oraz tzw. oszczędności celowe, gromadzone 
na zakup towarów, których cena przekracza możliwości ich nabycia z bieżących 
zarobków”8.

Gospodarstwa domowe są jednymi z wielu podmiotów gromadzących 
oszczędności. Te zaś są transferowane do podmiotów, które je wykorzystują. 
Tradycyjnie są to banki. W rozwiniętej infrastrukturze finansowej są to rów-
nież różnego typu fundusze oraz giełda. Oszczędności mają swą cenę. Jest nią 
rynkowa stopa procentowa, na podstawie której banki sprzedają oszczędności 
swoim klientom. „Cena oszczędności kształtuje się na rynku i zależy od czyn-
ników kształtujących popyt na oszczędności (np. skala deficytu budżetowego, 
skłonności przedsiębiorstw do inwestycji) oraz podaż oszczędności (skłonność 
gospodarstw domowych do zarządzania, koszty działalności banków komercyj-
nych, stopy procentowe banku centralnego). Ceny oszczędności (rynkowej stopy 
procentowej) nie należy utożsamiać ze stopami procentowymi banku centralnego 
(stopy wg których bank centralny udziela kredytów bankom komercyjnym, prze-
prowadzając z tymi bankami operacje otwartego rynku)”9.

Nie ulega wątpliwości, że dobrze zbudowany i dobrze funkcjonujący sys-
tem finansowy powinien w pełni wykorzystywać istniejące rezerwy finansowe, 
a w tym – oszczędności pieniężne gospodarstw domowych10. Takiemu stanowi 
rzeczy sprzyja prawidłowo skonstruowany system ustrojowy. Nie ulega wątpliwo-
ści, że zmiany wprowadzane w naszym kraju sukcesywnie, począwszy od 1990 r., 

 8  M. Majchrzycka-Guzowska, Oszczędności, s. 284.
 9  D. Malinowski, Oszczędności, s. 98.
10  J. Głuchowski, Lokaty budżetowe w Polsce Ludowej, PWN, Toruń 1968, s. 78.
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dobrze służą systemowi gromadzenia oszczędności gospodarstw domowych oraz 
prawidłowemu wykorzystaniu zgromadzonych zasobów oszczędnościowych. 
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Wartości i preferencje 
w zachowaniach gospodarstw domowych –

w wybranych nurtach ekonomii

Streszczenie. W artykule omówiono podejście do kwestii racjonalności zachowań i sposobu 
traktowania gospodarstwa domowego w ujęciu neoklasycznym, szkole austriackiej, ekonomii be-
hawioralnej oraz eksperymentalnej. Wskazano na implikacje traktowania gospodarstwa domowego 
jako podmiotu maksymalizującego swoją korzyść rozumianą jako wypadkowa maksymalizacji uży-
teczności poszczególnych jego członków lub poświęcania jednych na rzecz innych dla wspólnego 
dobra. Omówiono racjonalność z punktu widzenia poziomu indywidualnego różnych jednostek oraz 
całości, jaką stanowi gospodarstwo domowe.

Słowa kluczowe: gospodarstwo domowe, zachowania racjonalne, ekonomia behawioralna

Wstęp

W artykule zaprezentowano założenia teoretyczne zachowań ekonomicznych 
gospodarstw domowych z perspektywy dwóch szkół: ekonomii behawioralnej 
oraz szkoły neoaustriackiej. Ekonomia behawioralna, podkreślając ograniczo-
ną racjonalność podmiotów, identyfikuje obszary subracjonalnych zachowań 
(zachowań maksymalizujących oczekiwaną użyteczność) wynikające z ograni-
czonej zdolności jednostek do przetwarzania informacji, roli czynników emo-
cjonalnych i percepcyjnych. To podejście otwiera pole badawcze dla analizy 
subiektywnych kosztów i korzyści w strukturze alokacji ograniczonych zasobów 
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gospodarstwa domowego wykorzystujące głównie podejścia eksperymentalne 
i quasi-eksperymentalne w ekonomii. Szkoła neoaustriacka kładąca nacisk na 
celowe działania jednostek, uwzględnia relacyjny charakter wartości jako efektu 
relacji między hierarchią celów i środków uwarunkowanych ograniczonymi zaso-
bami gospodarstwa domowego a procesem uczenia się w oparciu o podejmowane 
działania. 

Obie szkoły ekonomiczne w analizie wartości i preferencji stoją w opozycji 
do podejścia neoklasycznego. Przyjmują one jednakże inne rozwiązania pro-
blemu racjonalności zachowań. W ekonomii behawioralnej podkreśla się raczej 
ograniczoną racjonalność jednostek, związaną z niepewnością i nieokreślonością 
przyszłych zdarzeń, ograniczonymi kompetencjami i zdolnościami decyzyjnymi 
decydentów, niskimi motywacjami do przetwarzania informacji, stosowaniem 
heurystyk czy psychologicznymi regułami percepcji. W szkole neoaustriackiej 
zakłada się, że działanie jednostek jest z definicji racjonalne i kwestia racjonalno-
ści działań jest traktowana jako swoisty pleonazm – jeżeli jednostka działa, czyli 
wykorzystuje ograniczone zasoby do osiągania postawionych przez siebie celów, 
to z definicji postępuje racjonalnie. 

1. Założenia zachowań ekonomicznych 
w ujęciu neoklasycznym

Przedstawiciele szkoły klasycznej w ekonomii bazowali na założeniu racjo-
nalności zachowań podmiotów gospodarczych. Racjonalność wyborów polegała 
w tym ujęciu na maksymalizacji użyteczności z dostępnej kombinacji zakupowa-
nych dóbr i usług. Pojęcie użyteczności zostało zdefiniowane jako miara zado-
wolenia w procesie zaspokajania potrzeb. Zdając sobie sprawę z subiektywności 
pomiaru zadowolenia, skupiono się na określaniu modeli równowagi ogólnej 
i cząstkowej. Wybory warunkowane są przez preferencje, które podobnie do 
własności matematycznych charakteryzują się kompletnością, zwrotnością i prze-
chodniością. Aby osiągnąć maksymalizację użyteczności, podmiot dokonujący 
wyboru powinien posiadać kompletną informację o wszystkich alternatywach 
oraz umieć ją przyswoić i wykorzystać. Osiągnięcie celu dokonuje się dzięki 
kalkulacji uwzględniającej preferencje podmiotu. Na dokonane wybory nie mają 
wpływu specyficzne czynniki psychologiczne i społeczne. 

Zdawano sobie sprawę, że zapewnienie tych warunków jest możliwe tylko 
w warunkach doskonałej konkurencji oraz niegraniczonych możliwości przy-
swajania i przetwarzania informacji przez decydentów rynkowych. Niespełnienie 
tych warunków wydawało się jednak mało znaczącym uchybieniem, które nie ma 
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wpływu na kluczowe wnioski tworzonych teorii. Podmiot stosujący się do tych 
zasad określony został jako homo oeconomicus, człowiek racjonalny, dokonujący 
optymalnych z punktu widzenia kosztów i korzyści decyzji. Szkoła neoklasyczna 
zaczerpnęła od przedstawicieli szkoły austriackiej podejście tzw. marginalistycz-
ne. Zakładało ono ideę przyrostów krańcowych, dzięki której – stosując rachunek 
różniczkowy – można było opracować matematyczny model równowagi rynko-
wej (L. Walras). W obszarze zachowań konsumentów, użyteczności krańcowe 
czyli przyrosty zadowolenia z ostatniej (kolejnej) porcji nabywanych różnych 
dóbr są sobie równe, co wyznacza stan równowagi konsumenta. Gospodarstwo 
domowe w ujęciu neoklasycznym nie zostało poddane szczególnej analizie, lecz 
potraktowano jak inne podmioty maksymalizujące swoje korzyści. Opymalizacja 
działań gospodarstwa domowego wynika tu raczej z wypadkowej maksymalizacji 
użyteczności poszczególnych jego członków niż z poświęcenia jednych na rzecz 
innych dla wspólnego dobra. Taki sposób rozumienia działań w ramach rodziny 
oraz stosowanie metod matematyczno-optymalizacyjnych do ich opisu i wyjaś-
nienia nazywano niekiedy ekonomicznym imperializmem. 

Obserwacje potwierdzające brak możliwości spelnienia wszystkich kryteriów 
szkoły neoklasycznej doprowadziły do częściowych odstępstw od wspomnianych 
założeń. Koncepcja selektywnej racjonalności rozwijana przez H. Leibensteina 
zakładała, że można działać racjonalnie bez konieczności maksymalizowania 
użyteczności. W odniesieniu do konsumentów G. Katona stwierdził, że postawy, 
nawyki i przyzwyczajenia mogą być istotną przeszkodą w dążeniu do maksyma-
lizacji użyteczności. Podsumowując należy zauważyć, że szkoła neoklasyczna 
w odniesieniu do zachowań konsumpcyjnych łączy subiektywną użyteczność 
(zadowolenie ze spożywanych lub użytkowanych dóbr) z obiektywnymi w tym 
ujęciu cenami tych dóbr i dochodem konsumenta. 

2. Zachowania ekonomiczne gospodarstw domowych 
w świetle ekonomii behawioralnej i eksperymentalnej

Jak wskazują przedstawiciele teorii instytucjonalnych w ekonomii, gospo-
darstwa domowe tworzą się w celu skutecznej i efektywnej realizacji indywi-
dualnych celów tworzących je jednostek. Wynikają one z minimalizacji ryzyka 
działania, a obniżenie kosztów transakcyjnych, specyficzne inwestycje członków 
gospodarstwa związane jest ze specyficznymi kompetencjami i umiejętnościami. 
Zachowania ekonomiczne gospodarstw domowych wiążą się szczególnie z dwoma 
ogólnymi podejściami. W ujęciu klasycznym analiza zachowań ekonomicznych 
związana jest z oceną relacji zachodzących między danymi celami a ograniczonymi 

Wartości i preferencje w zachowaniach gospodarstw domowych...
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środkami mającymi alternatywne zastosowania i związanym z nią problemem 
alokacji ograniczonych zasobów mających alternatywne zastosowania. Z tym za-
gadnieniem wiąże się problem racjonalnych zachowań konsumentów, wynikają-
cych z tzw. zachowań maksymalizujących. Problem racjonalności zachowań jest 
przedmiotem szczególnych rozważań w ekonomii behawioralnej, która podejmu-
je problem zachowań ekonomicznych z perspektywy założeń psychologicznych 
procesu wartościowania. 

Ekonomia behawioralna i eksperymentalna jest często ze sobą utożsamiana, 
jednakże pierwsza silniej zwraca uwagę na analizę odstępstw od neoklastycznej 
zasady maksymalizacji użyteczności, wskazując na nieregularności i systema-
tyczne anomalie w kształtowaniu preferencji przez konsumentów. Szkoła eks-
perymentalna natomiast, koncentruje się na poszukiwaniu regularności w tych 
obszarach zachowań, które słabiej są wyjaśniane i przewidywane przez podejścia 
neoklasyczne. 

Zarówno ekonomia behawioralna, jak i eksperymentalna nie stawiają gospo-
darstwa domowego na pierwszym planie swoich dociekań i badań. Błędy i odchy-
lenia od racjonalności zachowań obserwowano i opisywano raczej w kontekście 
jednostek niż złożonych podmiotów. Odnoszenie do całości gospodarstwa domo-
wego następuje dopiero wtedy, jeśli zaobserwowane zjawiska wynikają według 
badaczy z uwarunkowań społecznych, grupowych lub wynikającego z tego kon-
tekstu postrzegania. Przykładowo niezgodności danych z teoriami dochodowymi, 
które częściowo tłumaczy behawioralna teoria cyklu życia1, wynikają z: samo-
kontroli2, podejmowania długofalowych zobowiązań finansowych3, tworzenia 
reguł decyzyjnych przez decydentów finansowych w gospodarstwie domowym4. 
Równocześnie jednak decydenci ci mogą kierować się zarówno dobrem gospo-
darstwa domowego (rozumianym jako zwiększenie zasobów podnoszących stopę 
życiową, poziom satusfakcji, użyteczność), jak i ulegać wyłącznie wpływom 
czynników wysoce subiektywnych, jak np. własnej skłonności do ryzyka, czy 
niedoskonałości w oszacowaniu prawdopodobieństw zdarzeń. 

Racjonalność działań powinna być inaczej oceniana w wypadku konkretnej 
osoby i całego gospodarstwa domowego. Określenie racjonalności zachowań 
konsumenta wymaga innych danych (dotyczących indywidualnych potrzeb, 
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preferencji, celów i wydatków), niż w wypadku gospodarstw domowych. Racjo-
nalność można więc rozpatrywać na dwóch poziomach: indywidualnym i gospo-
darstwa domowego. O ile jednak badanie potrzeb, motywacji i celów możliwe jest 
na obu tych poziomach, o tyle połączenie ich bywa trudne, w sferze empirycznej 
zaś często wręcz niemożliwe. Racjonalne działanie jednostki dążącej do osią-
gnięcia partykularnych interesów może być sprzeczne z racjonalną aktywnością 
gospodarstwa domowego. Należałoby wówczas przyjąć, że indywidualne cele 
służą całemu gospodarstwu lub wspólne cele służą jednostce. Nie zawsze jednak 
da się pogodzić cele z obu poziomów lub ujednolicić kryteria racjonalności. Przy-
kładowo, z punktu widzenia jednostki racjonalne jest osiągnięcie sukcesu i zaspo-
kojenie ambicji i potrzeby samorealizacji przez zaangażowanie w pracę, może to 
jednak uniemożliwić zaspokojenie potrzeb wszystkich członków gospodarstwa, 
prowadzi bowiem do osłabienia więzów rodzinnych i nieosiągnięcia wspólnych 
celów, takich jak spędzanie razem wolnego czasu, edukacja dzieci itp. Próba przy-
jęcia w takim wypadku wspólnego kryterium racjonalności (np. zwiększenia do-
chodów w gospodarstwie domowym) może prowadzić do sprzecznej interpretacji 
zachowań na rynku. W odniesieniu do poprzedniego przykładu, zakup produktów 
ułatwiających spędzanie wolnego czasu zamiast ulokowania środków w inwesty-
cjach o dużym prawdopodobieństwie zysku w danym okresie jest nieracjonalny 
z punktu widzenia maksymalizacji dochodów gospodarstwa domowego, ale ra-
cjonalny z punktu widzenia pogłębienia więzi rodzinnych. 

Zakupy nieruchomości i drogich dóbr trwałego użytku oraz usług (domu, 
mieszkania oraz ich wyposażenia, samochodu, usług spędzania wolnego czasu 
i wykształcenia) dotyczą większości lub wszystkich członków gospodarstwa 
domowego. Zdarza się, że ważna decyzja dotyczy bezpośrednio tylko jednego 
członka rodziny, ale nawet wówczas jej skutek wpływa na wszystkich członków 
rodziny. Jeśli więc decydent bierze to pod uwagę, to mimo że wszystkie działa-
nia w tym zakresie wykonuje sam, można założyć, iż jego zachowania na rynku 
mają związek z gospodarstwem domowym. Nie zmienia się to nawet w wypadku 
jednoosobowych gospodarstw domowych, w których zakupy związane są z pro-
wadzeniem gospodarstwa.

Przesłanki zainteresowania brakiem racjonalności w zachowaniach gospo-
darstw domowych znaleźć można w pracy I. Fishera5, który decyzje o oszczę-
dzaniu wiąże z dochodem, stopą procentową, ale również krótkowzrocznością 
w wyborze międzyokresowym. Także J.M. Keynes6, podając motywy oszczę-
dzania, wymienia takie, które dalekie są raczej od uznania ich za sprzyjające 
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maksymalizacji użyteczności. Teorie dochodowe, uwzględniające dochody i ma-
jątek gospodarstw domowych, przyjmując nierealistyczne założenia (np. o nie-
ograniczonych możliwościach kredytowania, stałej w czasie użyteczności z kon-
sumpcji, zamienność dochodów i zasobów o tej samej wartości), prowokowały 
wyjaśnienia niezgodności z danymi empirycznymi najpierw za pomocą uchyla-
nia tych założeń, a potem uwględniania nieracjonalnego zachowania względem 
istniejących warunków rynkowych (np. stosowania w swoich kalkulacjach innej 
stopy preferncji czasu niż rynkowa). Nie do końca jasne jest, jak w gospodar-
stwach domowych szacuje się zmiany dochodu permanentnego pod wpływem 
zmian dochodu bieżącego. Członkowie gospodarstw domowych w momencie 
zmian dochodu bieżącego (ex ante lub kiedy spodziewają się zmian) nie muszą 
szacować w taki sam sposób zmian dochodu permanentnego, jak to wynikałoby 
z obliczeń na podstawie danych ex post. Jeśli realna rynkowa stopa procento-
wa jest wyższa od stopy preferencji czasu jednostki ludzkiej, to zwiększa się 
skłonność do oszczędzania, w przeciwnym wypadku jest preferowana bieżąca 
konsumpcja, osłabiając motyw przezornościowy. Dopóki jednak dominowały 
założenia o racjonalności zachowań podmiotów ekonomicznych, gospodarstwo 
domowe traktowane było jako całość bez wyróżniania poszczególnych jego 
członków lub wszyscy członkowie traktowani byli podobnie jako maksymalizu-
jący swoje decyzje. 

Zapoczątkowane przez H. Simona7 rozważania na temat ograniczonych 
możliwości człowieka do podejmowania optymalnych decyzji, a następnie prace 
D. Kahnemana i A. Tverskiego wskazujące na posługiwanie się uproszczonymi 
zasadami postępowania (heurystykami) w zachowaniach rynkowych zwróciły 
uwagę na możliwość odmiennych zachowań poszczególnych osób w zależno-
ści od kontekstu czy punktu odniesienia. Wobec przyjęcia takich uwarunkowań 
zachowań, czlonkowie gospodarstwa domowego mogli podejmować decyzje 
nieoptymalne ani względem własnej odczuwanej użyteczności, ani jeszcze trud-
niejszej do określenia użyteczności całego gospodarstwa domowego. W dalszej 
kolejności nastąpił powrót do klasycznego w ekonomii uwzględniania więzi 
społecznych w zachowaniach jednostek. Szersze, a zarazem dokładniejsze przyj-
rzenie się zakorzenieniu społecznemu uwzględniało w analizach altruizm (wbrew 
zasadzie kierowania się tylko własnym interesem i nieuwzględniania użyteczno-
ści innych jednostek) i zachowania wymuszone presją otoczenia. 

W ekonomii behawioralnej zakłada się, że majątek gospodarstwa domowe-
go ma wplyw na zachowania jego członków. Nie precyzuje się jednak pojęcia 
majątku. Może nim być zarówno nieruchomość, jak i gotówka, lokaty bankowe, 
obligacje, akcje, jednostki funduszy inwestycyjnych itp. W badaniach zachowań 
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gospodarstw domowych narzuca się konieczność rozsądnego rozróżnienia skład-
ników majątku choćby ze względu na płynność.

Skłonność do korzystania z majątku i z aktywów finansowych w celu zwiększe-
nia bieżącej konsumpcji zależy od ich płynności. Do pierwszej kategorii o najwyż-
szej płynności należą: gotówka, rachunek bieżący itp., drugą kategorię tworzą loka-
ty terminowe, obligacje, akcje, fundusze inwestycyjne, trzecia to oszczędności lub 
spłata kredytu na mieszkanie lub dom, a czwarta obejmuje konta przyszłego docho-
du, czyli np. oszczędności gromadzone na emeryturę. Do czwartej kategorii można 
także dołączyć majątek trawały (nieruchomości i drogie dobra trwałego użytku). 
Skłonność do spieniężanai majątku i aktywów maleje od 1 w pierwszej kategorii 
do wartości bliskiej 0 w czwartej. Jest to sprzeczne z teorią konsumpcji, w której 
zakłada się doskonałą wymienność majątku życiowego w odniesieniu do konsump-
cji. Podsumowując, majątkiem trwałym może być nazywane wszystko to co nie 
przynosi dochodu, a jest użytkowane jest przez członków rodziny, mimo że może 
się zwiększać jego wartość rynkowa. Aktywa finansowe natomiast to oszczędności 
i inwestycje o różnej płynności, ulokowane na rynku, mogące przynosić dochód.

Kryzys finansowy wzmocnił dążenia ekonomistów behawioralnych do badań 
nad czynnikami warunkującymi zmiany konsumpcji, a co za tym idzie warunki 
gromadzenia oszczędności na różne cele. Niedostatek oszczędności i konsump-
cja przewyższająca dochody zarówno w wymiarze prywatnym (np. w Hiszpa-
nii), jak i państwowym (np. w Grecji) przybrały drastyczne skutki powodujące 
międzynarodowe konsekwencje. Behawioraliści uwypuklili spadek poczucia 
opowiedzialności ludzi za własne decyzje w sytuacji, kiedy systemy państwowe 
lub organizacje, z którymi mają do czynienia sygnalizują w swoich działaniach 
przejęcie choć części takiej odpowiedzialności. Rozbudowane systemy emerytal-
ne, narzucone z góry i niewymagające osobistych decyzji, osłabiają skłonność do 
oszczedzania na starość. Łatwo przyznawane kredyty, ulgi i przesunięcia czasowe 
w spłacie rat i odsetek pozbawiają hamulców w zaciąganiu zobowiązań przewyż-
szających możliwości spłaty. Istnieją oczywiście różnice kulturowe, regionalne, 
społeczne i osobowościowe wzmacniające lub osłabiające wspomniane efekty. 
Wychwycenie wpływu tych różnic w skali mikro na efekt makroekonomiczny 
stało się wyzwaniem dla ekonomii behawioralnej. 

Przykładowo za ważną przyczynę spadku agregatowej stopy oszczędzania 
w Stanach Zjednoczonych w okresie poprzedzającym kryzys uznano wzrost 
wartości domów, dający poczucie zwiększającego się bogactwa8, oraz możliwość 
uzyskania pożyczki pod zastaw rosnącej wartości nieruchomości9, co ułatwiono, 

Wartości i preferencje w zachowaniach gospodarstw domowych...

8  G. Zezza, U.S. Growth, the Housing Market, and the Distribution of Income, „Journal of Post 
Keynesian Economics” 2008, Vol. 30, iss. 3, s. 377-380.

9  V. Klyuev, P. Mills, Is Housing Wealth an „ATM”? The Relationship Between Household 
Wealth, Home Eqiuty Withdrawal and Saving Rates, „IMF Staff Papers” 2007, Vol. 54, iss. 3, s. 541.
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wprowadzając innowacyjne produkty finansowe. W czasie kryzysu przewidywa-
nie poprawy lub pogorszenia sytuacji gospodarczej (stopy bezrobocia, wzrostu 
PKB, inflacji) oraz zmian wysokości własnych dochodów i wartości majątku 
skutkowało zmianą skłonności do oszczędzania i sposobu lokowania aktywów10. 
W Polsce ważnym czynnikiem przeciwdziałającym skutkom kryzysu był silny 
popyt wewnętrzny związany z przekonaniem konsumentów, że kryzys nie będzie 
miał wpływu na ich dochody.

3. Behavioralne założenia w zachowań ekonomicznych 
w szkole neoaustriackiej

Neoaustriacka krytyka podejść historycznych i empirycznych w ekonomii 
(głównie ekonomii pozytywnej i historycznej) wiązała się z przyjęciem webe-
rowskiej koncepcji działań celowo-racjonalnych i kantowskiej epistemologii, 
w szczególności w obszarze możliwości budowania tzw. syntetycznych zdań 
a priori. Dedukcyjno-aprioryczne podejście tego nurtu wynikało z założenia 
teorii działania, które jest niezależne od szczególnego czasu czy miejsca jego 
podejmowania, lecz zależy od introspekcji i doświadczenia badacza (jak i rów-
nież z obserwacji faktów). Metoda prakseologiczna charakterystyczna dla szkoły 
neoaustriackiej wynika nie tyle z analizy treści czy zawartości indywidualnych 
preferencji lub motywów prowadzących do nich (content), ile z analizy czystej 
logiki wyborów (pure logic of choice). 

Założenia leżące u podstaw wyjaśniania zachowań ekonomicznych jednostek 
w szkołe neoaustriackiej są o wiele mniej rygorystyczne w porównaniu z po-
dejściem neoklasycznym. Przyjmuje się założenie, że racjonalność zachowań 
konsumenta wynika bezpośrednio z założenia o celowości działania ludzkiego. 
Panujący w tym nurcie indywidualizm metodologiczny zakłada również, że 
podmiotem działania jest jedynie jednostka, stąd zachowania gospodarstw do-
mowych są równoważne z działaniami jednostek je reprezentujących. W obrębie 
tej szkoły wyróżnić można trzy podstawowe paradygmenty: a) klasyczny – mi-
sesowski, związany z prakseologiczną zasadą działania i wyboru, b) podejście 
hayekowskie odnoszące się do „tworzenia wiedzy” i „odkryć” działającej jed-
nostki oraz c) lachmanowski podkreślający nieokreśloność ludzkiego działania, 
w kontekście „kalejdetycznego” charakteru stanów przyszłych (Selgin). W ujęciu 
klasycznym podkreśla się, że „działanie jest zawsze racjonalne, gdy odniesie-
my je do szczególnego celu działania, wówczas kategoria racjonalności czy 

Dariusz Fatuła, Adam Sagan

10  E. Anoruo i in., The Effect of Consumer Expectations on Portfolio Asset Allocation, „Journal 
of Financial Planning” 2003, Vol. 16, 9.
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nieracjonalności działania nie ma sensu”11. Przyjęty przez jednostkę cel działa-
nia, jest zawsze związany z osiąganiem stanu zadowolenia działającej jednostki. 
Stąd, wszystkie działania są racjonalne w tym sensie, że ludzie działają tylko 
w celu polepszenia swojego dobrostanu i założenie racjonalności zachowań kon-
sumenta w tym sensie nie jest testowalne (wszystkie działania ludzi są celowe 
i z definicji – racjonalne). Drugie z ważnych założeń teorii działania wynika 
z jego temporalnego wymiaru. Ponieważ wszystkie działania muszą z definicji 
odbywać się w czasie (z chwilą podjęcia decyzji o działaniu w celu osiągnięcia 
pewnego celu, cel ten może być osiągnięty jedynie w danym czasie w przyszło-
ści), stąd statyczna metoda neoklasycznej analizy porównawczej nie ma zasto-
sowania do wyjaśniania działań. Czas jest również w tym ujęciu „dobrem rzad-
kim”, środkiem realizacji postawionych celów. Trzecie założenie dotyczy efektu 
działania (równowagi konsumenta). W podejściu neoklasycznym analiza oparta 
jest na założeniu obojętności w ocenie porównywanych koszyków dóbr. Szkoła 
neoaustriacka podkreśla, że „obojętność” nie może stać się podstawą działania,
działanie odzwierciedla wybór dokonany na podstawie preferencji a nie indyfe-
rencji. M.N. Rothbard ilustruje to zjawisko na przykładzie porównań cenowych 
i ilustracji błędnego przekonania, że „jeśli Cruzoe i Jackson wymienią między 
sobą 5000 jagód na jedną krowę, to istnieje jakiś rodzaj „równowartości” krowy 
i jagód. Wartość istnieje w umysłach ludzi, którzy dokonują wymiany dlatego, 
że dla każdego z nich wartości są nierówne (podk. A.S.). Dla Cruzoe krowa 
jest warta więcej niż 5000 jagód; dla Jacksona mniej”12. Działanie polegające 
na transakcji kupna-sprzedaży jest więc wynikiem preferencji i postrzeganej 
różnicy w skalach wartości ocenianych środków, a nie obojętności wynikającej 
z ekwiwalencji wartościowania. Realizowane przez jednostki cele są wynikiem 
istniejącej hierarchii wartości. Wartościowanie środków oparte jest na subiek-
tywnych skalach preferencji konsumenta, wynikających z użyteczności dane-
go środka dla realizacji najbardziej pożądanego, w danym czasie, celu13, stąd 
preferencje produktów wynikają z hierarchicznej struktury wartości celów, dla 
których służą14.

Subiektywne skale wartościowań dla wybranych celów i ich alternatyw są 
ujawniane jedynie w działaniu w czasie, stąd konsumenci mogą za pomocą jed-
nych środków osiągać dane cele w jednym, a za pomocą innych środków – inne 
cele w drugim momencie czasu i działać w sposób całkowicie racjonalny (łamiąc 
jednakże neoklasyczne założenia racjonalności, spójności czy przechodniości 
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11  L. Von Mises, Human Action, Scholar’s Edition, Auburn, AL: Ludwig von Mises Institute, 
1998, s. 18-19.

12  M.N. Rothbard, Ekonomia wolnego rynku, t. 1-3, Fijor Pub., Warszawa 2008, s. 228.
13  Ibidem, s. 117.
14  Ibidem, s. 133.



50 51

preferencji). Jednostki podejmując działania, podejmują je w celu wzrostu swojej 
użyteczności (cokolwiek miałoby to znaczyć dla postronnego obserwatora). 

Teoria użyteczności szkoły neoaustriackiej przyjmuje jedynie, że jednostki 
podejmują działania, żeby osiągać swoje cele. Stąd wszelkie nieregularności 
i odstępstwa od neoklasycznych założeń testowane w eksperymentalnych podej-
ściach ekonomii behawioralnej i eksperymentalnej są spójne z neoaustriacką teo-
rią działania. Celowe działania gospodarstw domowych są najpełniej, na gruncie 
szkoły neoaustriackiej, wyjaśniane w kontekście teorii gier. Jest ona szczególnie 
związana z metodą prakseologiczną, bowiem jej przedstawiciele (jak O. Morgen-
stern) byli uczniami ekonomistów wywodzących się z tej szkoły. Na jej gruncie 
podejmuje się, bliskie szkole neoaustriackiej, problemy negocjacji i barganing 
(gry koordynacyjne z niedoskonałą informacją), tworzenia instytucji jako efek-
tu spontanicznych oddzialywań interpersonalnych oraz modelowania procesów 
uczenia się i zasobów informacji15. Symulacyjne esperymenty przeprowadzane 
w kontekście teorii gier stanowią pewnien pomost między klasycznymi ekspery-
mentami mentalnymi a podejściem szkół behawioralnej i eksperymentalnej w teo-
rii ekonomii. Pozwalają one (w pewnym stopniu) na wyjaśnienie logiki działania 
rynkowego gospodarstw domowych. 

Podsumowanie

Gospodarstwo domowe, mimo postępu w uwzględnianiu kontekstu społecz-
nego, psychologicznego i interakcji wewnętrznych pomiędzy jego członkami 
nadal nie jest analizowane tak dogłębnie, jak porównywalnie złożone przedsię-
biorstwa. W ekonomii behawioralnej i eksperymentalnej badacze skupiają się 
raczej na efektach dotyczących zachowań indywidualnych i odnoszą je do gospo-
darstwa domowego tylko wówczas, jeśli skutki anomalii jednostkowych wywołu-
ją silniejsze lub jakościowo inne efekty dla podmiotu tego jako całości. Badanie 
występujących w ramach gospodarstwa domowego interakcji i ich wpływu na 
konekst postrzegania zjawisk ekonomicznych i wyboru stosowania określonych 
heurystyk, może dać interesujące wnioski zarówno w sferze teoriopoznawczej, 
jak i wskazówek do prowadzenia polityki społecznej. 

W przypadku szkoły prakseologicznej, pomimo spójnych z poprzednią za-
łożeń behawioralnych, podmiotem działania ekonomicznego jest indywidualna 

Dariusz Fatuła, Adam Sagan

15  J. Fila, Metodologia nauk społecznych w ujęciu Austriackiej Szkoły Ekonomii a rozwój metod 
formalnych: teorii gier i modelowania agentowego, niepublikowana praca magisterska, Uniwersytet 
Jagielloński, Kraków 2011; Foss, Austrian Economics and Game Theory: a Stocktaking and an 
Evolution, Copenhagen, www.mises.org/journals/scholar/Fossgame.pdf [21.02.2012].
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jednostka, posiadająca zdolność wyrażania swoich preferencji i wartościowania 
celów. Uwzględnienie interakcji między członkami gospodarstwa domowego 
(szczególnie w ujęciach związanych z teorią gier) pozwala na uwzględnienie pro-
cesów negocjacyjnych i uczenia się w wyjaśnieniu celowych działań gospodarstw 
domowych w nurcie neoaustriackim. 
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Giełdowe produkty strukturyzowane –
perspektywy rozwoju rynku 

w świetle badań nad kondycją finansową 
gospodarstw domowych w Polsce

Streszczenie. Z badań przeprowadzonych wśród polskich gospodarstw domowych wynika, 
że rośnie przekonanie o konieczności oszczędzania i inwestowania. Jednak tylko 11% Polaków 
inwestowało swoje środki w 2011 r. Dodatkowo w społeczeństwie obserwuje się silną awersję do 
ryzyka. Czy na tym tle stosunkowo nowe i czasami skomplikowane w konstrukcji instrumenty fi-
nansowe. jakimi są certyfikaty strukturyzowane mają możliwość zyskania popularności? Produkty 
strukturyzowane jako jedna z form inwestycji alternatywnych mogą mieć szerokie zastosowanie 
przy dywersyfikacji portfela. Profil wypłaty tego typu instrumentów zależy od ustalonej formuły 
dotyczącej indeksu bazowego. W artykule prześledzono możliwości inwestowania w produkty 
strukturyzowane dostępne na GPW. Instrumenty zostały poddane analizie przez pryzmat przyna-
leżności do poszczególnych grup, tj. certyfikatów KNOCK-OUT, warrantów opcyjnych, trackerów 
oraz produktów z ochroną kapitału, ale także przez rodzaj indeksu bazowego, tj. akcji i indeksów, 
surowców, walut. Jako podsumowanie posłużyły statystyki obrotu giełdowego z lat 2007-2011. 

Słowa kluczowe: giełdowe produkty strukturyzowane, inwestycje alternatywne, certyfikaty 
strukturyzowane 

Wstęp

Utrzymujący się od ostatniego kryzysu finansowego nastrój niepewności 
na rynkach finansowych z jednej strony zniechęca do angażowania środków 
w inwestycje kapitałowe, a z drugiej wzmaga motywacje do poszukiwania 
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alternatywnych form inwestowania. Polscy inwestorzy mogą wybierać z coraz 
szerszego zakresu form inwestycji alternatywnych. Jakkolwiek te instrumenty 
nie powinny stanowić jedynego rodzaju lokaty, to ich dywersyfikujące i popra-
wiające efektywność własności jako uzupełnienie portfela są szeroko analizowa-
ne i opisywane w literaturze światowej. Wyniki obszernego badania są zawarte 
w artykule How many alternative eggs you should put into your investment 
basket, w którym autorzy podają, że umieszczenie w portfelu ok. 8 spośród róż-
nych klas inwestycji alternatywnych może obniżyć ryzyko o 40%. Jednak każde 
następne zwiększenie liczby odmiennych produktów redukuje ryzyko znacznie 
wolniej. Wśród inwestycji alternatywnych szczególnym powodzeniem cieszą 
się metale szlachetne, które po dodaniu do portfela mogą zabezpieczać jego 
wartość w czasie spadków na giełdach papierów wartościowych1, a także zabez-
pieczają przed inflacją2. Z uwagi na mnogość dostępnych rodzajów, a przy tym 
ograniczony zakres analizy, w niniejszym artykule omówiono jedynie giełdowe 
produkty strukturyzowane. Pomimo to, że historia wielu kategorii instrumentów 
alternatywnych sięga kilkudziesięciu lat, zainteresowanie niektórymi z nich 
dopiero przybiera na sile. Celem pracy jest odpowiedź na pytanie: Czy przez 
pryzmat badań sytuacji finansowej społeczeństwa polskiego giełdowe produkty 
strukturyzowane mają szansę zyskać na popularności i zwiększyć swój udział 
w obrotach na rynku giełdowym ogółem?. 

 

1. Kondycja finansowa polskiego społeczeństwa 
według wyników badań 

W artykule przytoczono wyniki badań na temat oszczędności, inwestycji, 
skłonności do ryzyka, a także zaangażowania gospodarstw domowych w instru-
menty giełdowe. 

Wykres 1 przedstawia Wskaźnik klimatu konsumenckiego PENKON, „który 
jest uśrednioną wartością indeksu percepcji sytuacji ekonomicznej kraju (PESK) 
oraz indeksu oceny kondycji finansowej gospodarstwa (OGD). Może przyjmować 
wartość od –100 do +100. Wskaźnik odnosi się do ogólnego nastroju ekonomicz-
nego konsumentów wynikającego z percepcji ekonomicznej sytuacji kraju oraz 

1  Szerzej: D.G. Baur, B.M. Lucey, Is Gold a Hedge or a Safe Haven? An Analysis of Stocks, 
Bonds and Gold, „The Institute for International Integration Studies Discussion Paper” 2010, Series 
no. iiisdp198, IIIS.

2  Szerzej: R.J. McCow, R.J. Zimmerman, 2007 Analysis of the Investment Potential and 
Inflation-Hedging Ability of Precious Metals, Banking and Capital Markets – New International 
Perspectives, World Scientific Publishing Company, 2010.
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kondycji finansowej gospodarstw. Im wyższa (dodatnia) jest wartość wskaźnika 
tym bardziej pozytywny, optymistyczny jest klimat konsumencki”3. Badanie to 
jest przeprowadzane cyklicznie przez TNS Pentor od listopada 1999 r, na repre-
zentacyjnej próbie 1000 Polaków, w wieku powyżej 15 lat. 

W ocenie sytuacji ekonomicznej z niewielkimi wahaniami dominują nastroje 
pesymistyczne. Co zastanawiające okres kryzysu finansowego na świecie odbił się 
dość wyraźnie w pogorszeniu odczuwania kondycji majątkowej społeczeństwa, 
ale tylko w swej początkowej fazie. Lata 2008-2010, choć „pod kreską”, to jednak 
na umiarkowanym poziomie. Jednak począwszy od stycznia 2011 r., w którym 
wskaźnik PESK był na poziomie –25,6, a indeks OGD –12,9, co ukształtowało 
PENKON w wielkości –19,34, widać wzrost nastrojów negatywnych. Na podsta-
wie przytoczonych wyników można sądzić, iż w najbliższym czasie aktywność 
społeczeństwa dotycząca sfery finansowej będzie się koncentrowała na bezpiecz-
nych formach lokowania kapitału. Niepewność przyszłego scenariusza rozwoju 
sytuacji będzie wpływała na obniżenie zaangażowania kapitałowego, czy też 
zmniejszenie liczby transakcji na rynku finansowym.

Innym badaniem prowadzonym cyklicznie, a dotyczącym sytuacji majątko-
wej gospodarstw domowych jest Postawy Polaków wobec oszczędzania – raport 
Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, przeprowadzanym przez TNS Pentor 
od 2008 r., w formie wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo. 

Wykres 1. Wskaźnik nastroju ekonomicznego/wskaźnik klimatu konsumenckiego PENKON

Ź r ó d ł o: Barometr nastrojów ekonomicznych, grudzień 2011 r., TNS Pentor.

3  Barometr nastrojów ekonomicznych, grudzień 2011 r., TNS Pentor [20.02.2012].
4  Archiwum publikacji TNS Pentor, Barometr nastrojów ekonomicznych, styczeń 2011 r. 

[20.02.2012].
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Grupę respondentów stanowi ok. 1000 osób, w wieku powyżej 15 lat, wylosowa-
nych z 200 rejonów badawczych5. 

Analizując wyniki cząstkowe tego badania otrzymujemy informację, że w la-
tach 2008-2011 w społeczeństwie dominowała opinia, iż warto oszczędzać. Ta-
kie zdanie wyrażało w poszczególnych latach 62%, 66%, 58% i 67% badanych6, 
ale mniejsza część osób faktycznie odkładała pieniądze. Zdecydowanie częściej 
tę opinię wyrażają „osoby lepiej wykształcone (średnie i wyższe wykształcenie 
oraz przedstawiciele gospodarstw domowych o wyższych dochodach (powyżej 
4000 PLN)”7.

Rośnie odsetek osób oszczędzających chociażby nieregularnie. Wśród osób, 
które odkładały pieniądze w 2011 r. 64% wskazuje jako docelowy okres 3 lat, 
a uzbierane środki pragnie przeznaczyć na zakup wyposażenia mieszkania lub 
kupno samochodu – 35%. Perspektywę długoterminową, tj. odkładanie na eme-
ryturę lub zabezpieczenie przyszłości dzieci bierze pod uwagę odpowiednio 15% 
i 13% badanych. 

Jeśli chodzi zaś o inwestycje w 2011 r. odsetek osób deklarujących inwesto-
wanie środków finansowych wzrósł z poziomu 7% w 2010 r. do 11%. Motywem 

Wykres 2. Rozkład odpowiedzi ankietowanych na pytanie nt. gospodarowania środkami 
w badaniach z lat 2008-2011

Ź r ó d ł o : Postawy Polaków wobec oszczędzania – raport Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, 
2011 r.

5  Postawy Polaków wobec oszczędzania – raport Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, 
2008, 2009, 2010, 2011 r. [20.02.2012].

6  Ibidem.
7  Ibidem.
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podjęcia inwestycji, podobnie jak oszczędzania, najczęściej jest chęć zakupu 
wyposażenia domu/samochodu – 45%. Zakładany horyzont inwestycyjny dla 
38% badanych w 2011 r. to okres do 1 roku, do 3 lat dla 25%, powyżej 3 lat dla 
22%. W 2010 r. większość, bo 65%, pytanych preferowała termin powyżej 3 lat. 
Tak duża zmiana wiązać się może z większą niepewnością na rynku finansowym, 
a także „okresem życia” niektórych instrumentów, przez pryzmat których postrze-
gane są inwestycje. 

Kolejną badaną kwestią jest stosunek do ryzyka, który w znaczący sposób 
wpływa na wybór sposobów inwestowania. W przypadku naszego społeczeństwa 
niezmiennie od początku prowadzenia badania w 2008, respondenci wykazują 
awersję do ryzyka. 

Znaczna przewaga wskazań niższej wygranej pewnej w 100% świadczy 
o niechęci do ponoszenia ryzyka. Wśród osób, które preferowałyby wyższą na-
grodę dominują osoby młodsze z wyższym wykształceniem, mieszkańcy dużych 
miast, u których w gospodarstwach domowych dochody przekraczają 4000 PLN8. 
Natomiast gdy w badaniu z 2011 r. zapytano, czy inwestorzy wybierają jeden czy 
kilka instrumentów finansowych odpowiedzi na skali 6-stopniowej, gdzie 1 ozna-
czało wybór jednego instrumentu, a 6 wybór kilku, ważona średnia odpowiedzi 
wynosiła 3,34. Co świadczy o tym, że pytani nie są zdecydowani, 17% wybrało 
odpowiedź 1, a tylko 11% wskazanie 69. 

Wykres 3. Rozkład odpowiedzi na pytanie dotyczące wysokości nagrody, którą można wygrać, 
w latach 2008-2011

Ź r ó d ł o: Postawy Polaków wobec oszczędzania – raport Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, 
2011 r.

8  Ibidem.
9  Ibidem.
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Ostatnimi przytoczonymi wynikami badań są wnioski z raportu NBP na temat 
sytuacji finansowej gospodarstw domowych (GD) w III kwartale 2011 r. W tym 
czasie gospodarstwa domowe zwiększyły stan posiadania środków na depozytach 
bankowych o 3,9% w stosunku do II kwartału, a także o 11,6% w odniesieniu do 
roku 201010. Z tego samego opracowania sporządzanego na podstawie danych 
GUS, a także danych Narodowego Banku Centralnego na temat kwartalnych ra-
chunków finansowych wynika, że przez transakcje zmniejszające zaangażowanie 
w akcje i instrumenty kapitałowe GD obniżyły stan posiadania tych instrumentów 
o ok. 12,3 mld PLN w III kwartale oraz 28,3 mld PLN w II. Wartość bilanso-
wa aktywów spadła o 15,1% rok do roku i 9,2% w stosunku do poprzedniego 
kwartału. Na tak znaczne obniżenie wartości miał jednak wpływ spadek cen 
przeważającej liczby akcji na giełdzie. Łącznie indeks WIG miał wartość niższą 
o 21% w porównaniu do II kwartału 2011 r.11 W badanym okresie widać jednak 
(po raz pierwszy od 2010 r.) znaczny wzrost zainteresowania dłużnymi papierami 
wartościowymi, zaangażowanie w tego typu instrumenty przyrosło o 21% w od-
niesieniu do II kwartału12. Z czego może wynikać, iż gospodarstwa domowe, aby 
zabezpieczyć się przed spadkiem wartości aktywów wywołanym obniżaniem cen 
papierów udziałowych, a także uchronić swój kapitał przed inflacją wybierają 
instrumenty mniej rentowne, ale bezpieczniejsze. Naturalną konsekwencją przed-
stawionych wyników badań staje się zainteresowanie alternatywnymi formami 
lokowania kapitału. 

2. Istota produktów strukturyzowanych 

Produkty strukturyzowane to jedna z form inwestycji alternatywnych, czyli 
innych niż tradycyjne, jak np. akcje, obligacje i jednostki uczestnictwa w fundu-
szach inwestycyjnych13. Z uwagi na to, że nie istnieje jedna precyzyjna definicja, 
najczęściej inwestycje takie wymienia się jako katalog. 

Poza produktami strukturyzowanymi innymi rodzajami inwestycji alterna-
tywnych są14: 

–  fundusze hedgingowe,

10  Sytuacja finansowa sektora gospodarstw domowych w III kwartale 2011 r., Cykliczne 
materiały analityczne NBP, 22.02.2012 [12.03.2012].

11  Ibidem.
12  Ibidem.
13  M. Mikita, W. Pełka, Rynki inwestycji alternatywnych, Wydawnictwo Poltex, Warszawa 

2009, s. 15.
14  Fundusze hedgingowe a inwestycje alternatywne, w: Inwestycje alternatywne, red. I. Pruch-

nicka-Grabias, CeDeWu, Warszawa 2008, s. 13-16. 
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–  fundusze private equity, 
–  fundusze funduszy, 
–  nieruchomości, 
–  surowce, 
–  infrastruktura, 
–  derywaty oraz instrumenty kredytowe, 
–  konta zarządzane, 
–  inwestycje emocjonalne. 
Przez wzgląd na temat w artykule omówiono jedynie produkty strukturyzo-

wane, czyli takie „instrumenty, których cena jest uzależniona od wartości okre-
ślonego wskaźnika rynkowego (instrumentu bazowego)”15. Wystawcami tych 
instrumentów są najczęściej banki i domy maklerskie. Ze względu na sposób 
zakupu wyróżniono produkty giełdowe oraz pozagiełdowe (oferowane np. w ban-
kach). W dalszej części artykułu rozważano wyłącznie instrumenty notowane na 
giełdzie. Stanowią one jednak niejednorodną grupę odmienną pod względem 
zapewnienia ochrony kapitału, konstrukcji konkretnego instrumentu, rodzaju in-
deksu podstawowego, czy profilu wypłaty w przypadku przewidywań spadku lub 
wzrostu ceny instrumentu bazowego16. 

Instrumentami bazowymi mogą być akcje pojedyncze, koszyki lub indeksy 
akcji, obligacje, surowce, produkty naturalne, waluty, a także stopy procentowe.

Ze względu na występowanie ochrony kapitału wyróżniono instrumenty 
z pełną, częściową i bez ochrony. 

Obligacje strukturyzowane emitowane na określony termin to instrumenty 
dające pełną lub częściową ochronę zainwestowanego kapitału w momencie 
wygaśnięcia produktu. W trakcie trwania jego cena może się zmieniać poniżej 
zainwestowanej kwoty. 

Certyfikaty indeksowe (trackery) to instrumenty bezterminowe, które odwzo-
rowują ruch instrumentu bazowego w stosunku 1:1. Najczęściej jednak przez 
odpowiedni wskaźnik subskrypcji można kupić tylko część instrumentu bazowe-
go, np. 0,1, co wymaga znacznie mniejszego zaangażowania kapitałowego. Ich 
odmianą są short trackery, które przynoszą zyski, gdy cena instrumentu bazowego 
spada. 

Certyfikaty bonusowe emitowane na określony termin dają możliwość osią-
gniecia dodatkowego zysku, jeśli w ustalonym okresie cena instrumentu bazowe-
go będzie kształtowała się powyżej ustalonego poziomu. W przeciwnym wypadku 
produkty zachowują się tak, jak certyfikaty indeksowe. Poziom do którego może 
wzrosnąć zysk jest czasami ograniczany górnym pułapem, tzw. CAP. 

15  Cyt. za: Materiały edukacyjne GPW, Produkty strukturyzowane [20.02.2012].
16  Szerzej: op. cit., a także M. Mikita, W. Pełka, Rynki inwestycji alternatywnych, Wydawnictwo 

Poltex, Warszawa 2009, s. 153-164.
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Certyfikaty dyskontowe w swej konstrukcji są podobne do bonusowych, 
w tym przypadku jednak poziom ograniczający zysk jest zawsze ustalany, ale 
za to instrumenty te sprzedawane są z pewnym dyskontem w stosunku do ceny 
instrumentu bazowego. Największe korzyści inwestor czerpie, gdy cena aktywu 
bazowego nie podlega znaczącym wahaniom, znajduje się w trendzie bocznym. 

Certyfikat ekspresowy emitowany na okres maksymalnie 3 do 6 lat, w każdym 
roku trwania posiada określony dzień obserwacji, w którym odczytuje się wartość 
instrumentu bazowego. Jeśli notowania podstawy będą równe lub przekroczą gra-
nicę, tzw. STRIKE, to inwestorzy otrzymują wynagrodzenie w postaci kuponu od 
wartości nominalnej certyfikatu i następuje jego wcześniejszy wykup. Jeśli cena 
w dniu obserwacji będzie poniżej ustalonego poziomu, to certyfikat „przechodzi” 
na kolejny rok, a inwestorzy nie dostają kuponu. 

Certyfikaty KNOCK-OUT (z ang. wybić, wytrącić) to instrumenty tzw. 
open end, czyli bezterminowe. Ich nazwa związana jest z konstrukcją, w której 
oznaczony jest moment wygaśnięcia certyfikatu po zetknięciu ceny instrumentu 
bazowego z poziomem KNOCK-OUT. Instrumenty te mają wbudowaną dźwignię 
finansową i są emitowane w dwóch odmianach: na spadki (short) i wzrosty (long) 
instrumentu bazowego. 

Warranty to papiery wartościowe zbliżone w swej konstrukcji do opcji, stąd 
często mówi się o warrantach opcyjnych. Można jednak wyszczególnić kilka róż-
nic. Przede wszystkim warranty w odróżnieniu od opcji można jedynie kupować 
(a nie kupować i wystawiać), a straty są ograniczone. Do zakupu tych instru-
mentów wymagany jest rachunek w domu maklerskim, a nie rachunek instru-
mentów pochodnych. Warrant daje prawo do zakupu lub sprzedaży określonego 

Magdalena Walczak

Schemat 1. Rodzaje produktów strukturyzowanych notowanych na giełdzie 
przez pryzmat ochrony kapitału

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie: Materiały edukacyjne GPW – Produkty strukturyzowane.
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instrumentu bazowego w przyszłości po ustalonej cenie. W ich przypadku także 
występuje dźwignia finansowa, więc inwestorzy mogą zarobić lub stracić znacz-
nie więcej niż zmiana wartości instrumentu bazowego. Ze względu na występują-
cy mnożnik istnieje możliwość mniejszego zaangażowania środków niż w przy-
padku zakupu jednostki aktywu bazowego. 

Wymienione wyżej produkty strukturyzowane to podstawowe rodzaje będące 
w obrocie, jednak konstrukcje poszczególnych oferowanych instrumentów mogą 
się między sobą różnić, tworząc pewnego rodzaju hybrydy. 

 

3. Rynek giełdowych produktów strukturyzowanych w Polsce 

Obecnie w obrocie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie noto-
wanych jest 210 produktów17. Pierwszym tego typu instrumentem była obligacja 
strukturyzowana, która została wyemitowana w sierpniu 2006 r. Od tego czasu 
rynek produktów strukturyzowanych dynamicznie rośnie. 

17  Źródło: strona internetowa GPW, stan na 23.03.2012 r.

Tabela 1. Charakterystyki obrotu produktami strukturyzowanymi na GPW w latach 2006-2011

Lata 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Notowania ciągłe i notowania jednolite
Liczba notowanych serii 
na koniec roku

206 148 70 46 12 2

Wartość obrotów w całym roku 
(tys. PLN)*

350 224 570 376 312 235 156 176 25 252 1068

Średnie obroty na sesję (tys. PLN) 1395 2254 1239 622 101 12
Liczba transakcji na sesję 127 93 66 33 3 1
Średnia wartość transakcji (PLN) 10 972 12 146 9406 9412 14 854 5185

Transakcje pakietowe
Liczba zawartych transakcji 
(pojedynczo)

1 4 1 2 0 0

Średnia wartość transakcji 
(tys. PLN)

579 108 1942 996,88 0,00 0,00

Wartość obrotów w całym roku 
(tys. PLN)

579 860 387 11 988 0 0

* Bez transakcji pakietowych, tj. odbywających się poza systemem notowań ciągłych, najczęściej przez 
dużych inwestorów, którzy wcześniej uzgodnili warunki transakcji, www.gpw.pl [23.03.2012].

Ź r ó d ł o: Roczniki giełdowe z lat 2007-2012 [10.04.2012].
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Zaprezentowane w tabeli statystyki sesji wskazują na szybko rosnące zainte-
resowanie tego rodzaju produktami. Większe zróżnicowanie oferty w 2011 mogło 
wpłynąć na zmniejszenie średniej wartości transakcji. Z drugiej strony mogłoby 
to wskazywać na uaktywnienie mniej zamożnych inwestorów. 

W porównaniu do innych instrumentów giełdowych obrót certyfikatami ma 
wysokie tempo wzrostu. 

Tabela 2 zawiera dynamikę zmian rok do roku, obliczoną z obrotów na danym 
instrumencie podanych w mln PLN oraz liczby transakcji w sztukach. Rok 2006 
nie został uwzględniony, ponieważ produkty strukturyzowane weszły do obrotu 
dopiero od sierpnia tego roku. Wyraźna różnica pomiędzy dynamiką wzrostu za-
równo wartości obrotu, jak i liczby transakcji pomiędzy strukturami a jakimikol-
wiek innymi instrumentami może w pierwszej kolejności wypływać z początko-
wej fazy rozwoju tego sektora, z drugiej zaś strony niejednorodność tej grupy daje 
inwestorom szersze możliwości wprowadzania kilku produktów do portfela. 

Największym oferentem jest Raiffeisen Centrobank, który posiada w swojej 
ofercie 145 serii produktów. W dalszej kolejności dominują banki, takie jak: Uni-
-Credit Bank AG, który jest wystawcą 40 serii, Deutsche Bank z 16, BNP Paribas 
Arbitrage S.N.C – 8, Barclays Bank PLC i Royal Bank of Scotland po 1. Wśród 
wystawców mamy także luksemburską spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością 
Secur Asset SA, która oferuje 19 serii produktów. 

Rodzaje produktów strukturyzowanych dostępnych na GPW przedstawia 
wykres 4. 

Spośród notowanych instrumentów największą reprezentację mają certyfikaty 
indeksowe, których łączny udział stanowi 60% całej oferty. Wart podkreślenia 

Tabela 2. Dynamika zmian w wielkości obrotu i liczbie transakcji 
na poszczególnych instrumentach w latach 2007-2011

Instrument finansowy 2007/2008
(%)

2008/2009
(%)

2009/2010
(%)

2010/2011
(%)

Akcje obrót –30 +4 +9 –30
transakcje –30 +34 +84 –42

Obligacje obrót +38 –38 +50 –81
transakcje –3 –12 –10 –23

Certyfikaty inwestycyjne obrót +28 –34 –59 –33
transakcje –19 –32 –9 +18

Produkty strukturyzowane obrót +481 +110 +61 –30
transakcje +876 +97 +43 +36

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie Biuletynów Miesięcznych GPW z lat 2007-2011 
[10.04.2012]. 
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jest również fakt, że ok. 20% rynku stanowią instrumenty gwarantujące ochronę 
kapitału. 

Niski udział instrumentów udziałowych nie jest zaskoczeniem, gdyż produk-
ty strukturyzowane według istoty inwestycji alternatywnych powinny być różne 
od tradycyjnych. Interesujący jednak jest fakt, że 81% rynku stanowią produkty, 
które w jakimś stopniu również bazują na instrumentach akcyjnych, z tym że są 
to najczęściej struktury złożone z kilku akcji lub indeksów, np. Obligacja struk-
turyzowana Barclays Bank o nazwie Luxury Goods. Profil wypłaty tej obligacji 
jest uzależniony od stopy zwrotu z koszyka akcji firm oferujących produkty luk-
susowe, w którym równe 10% udziały mają m.in. Burberry Group PLC, Christian 
Dior, Polo Ralph Laurent Corp, Shiseido CO Ltd i inne pochodzące z różnych 
krajów i działające w odmiennych branżach. 

Wykres 4. Udział rynkowy instrumentów w podziale na grupy (stan na 23.03.2012 r.)

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych GPW, www.gpw.pl [24.03.2012].

Wykres 5. Udział rynkowy instrumentów w podziale na rodzaje aktywów bazowych 
(stan na 23.03.2012 r.)

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych GPW, www.gpw.pl [24.03.2012].
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Inwestowanie w niektóre produkty strukturyzowane daje możliwość zarabia-
nia nie tylko na wzroście wartości aktywu bazowego, ale także na jego spadku lub 
wtedy, gdy notowania utrzymują się w trendzie bocznym. 

 

4. Podsumowanie 

Biorąc pod uwagę wyniki badań przeprowadzone wśród Polaków na temat 
stosunku do inwestycji i oszczędzania, ich sytuacji finansowej, a także analizując 
ofertę produktów strukturyzowanych dostępnych na GPW w Warszawie, można 
stwierdzić, że rynek ten ma wysoki potencjał wzrostu. Coraz powszechniejsze 
przekonanie o potrzebie oszczędzania, a także rosnąca wiedza na temat inwesto-
wania przyczynią się do dalszego rozwoju sektora finansowego, a w szczególno-
ści najmłodszych jego obszarów, takich jak produkty strukturyzowane, fundusze 
ETF czy instrumenty pochodne. Zwiększona świadomość na temat ryzyka ponie-
sienia straty z inwestycji, płynąca niejednokrotnie w ostatnim czasie z własnych 
doświadczeń, powinna skutkować poszukiwaniem możliwości dywersyfikacji 
portfela. W tym kontekście naturalnym zdaje się być powiększające się znacze-
nie inwestycji alternatywnych w ogóle. A w tej grupie zwłaszcza inwestowanie 
w giełdowe produkty strukturyzowane przynosi różnorodne korzyści. Ich nie-
wątpliwą zaletą jest płynność obrotu, za którą odpowiadają animatorzy rynku, 
a która to pozwala wyjść z inwestycji prawie w dowolnym momencie. Struktury 
dają też nieporównywane z innymi papierami wartościowymi możliwości dywer-
syfikacji geograficznej portfela. Obecnie można inwestować w akcje spółek i in-
deksy akcyjne zarówno z USA, giełd europejskich, jak i dowolnych kombinacji, 

Wykres 6. Udział rynkowy instrumentów w podziale na przewidywania sytuacji rynkowej 
(stan na 23.03.2012 r.)

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych GPW, www.gpw.pl [24.03.2012].
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np. z krajów BRIC. Dodatkowo przez zakup tych papierów można lokować ka-
pitał w bardzo odmiennych aktywach bazowych, jak np., popularne w ostatnim 
czasie, metale szlachetne czy ropa naftowa. 
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analiza porównawcza

Streszczenie. Celem autorki artykułu jest ocena rynku nieruchomości mieszkaniowych w Pol-
sce oraz analiza konsekwencji kryzysu ekonomicznego w skali analizowanego rynku. W opraco-
waniu porównano zachowania gospodarstw domowych na rynku nieruchomości mieszkaniowych 
w poszczególnych województwach, a ponadto stworzono ranking województw ze względu na 
poziom rozwoju rynku mieszkaniowego. Dodatkowo sklasyfikowano województwa pod wzglę-
dem podobnej sytuacji mieszkaniowej rozumianej jako stan istniejących zasobów, jak i potencjału 
tkwiącego w rynku nieruchomości w poszczególnych województwach. Analizę przeprowadzono na 
podstawie danych GUS zebranych w latach 2006-2010.

Słowa kluczowe: rynek nieruchomości mieszkaniowych, gospodarstwa domowe, analiza po-
równawcza

Wstęp

Rynek nieruchomości jest istotnym elementem funkcjonowania gospodarki 
kraju. Na jego rozwój wpływają czynniki związane z procesami gospodarczymi 
zachodzącymi w wymiarze lokalnym oraz globalnym kraju, oraz aspekty spo-
łeczne, takie jak np. sytuacja mieszkaniowa gospodarstw domowych, preferencje 
kupujących czy też model konsumpcji. Rozwój rynku nieruchomości pobudza 
rozwój usług oraz gałęzi produkcji związanych z budownictwem, wyposażeniem 
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mieszkań, usługami bankowymi, a to wszystko korzystnie wpływa na funkcjo-
nowanie całej gospodarki, unowocześnienie infrastruktury, a w konsekwencji 
zmniejszenie się dystansu w rozwoju gospodarczym między naszym krajem 
a innymi rozwiniętymi państwami. Rynek nieruchomości mieszkaniowych jest 
szczególny, gdyż zaspokaja potrzebę posiadania mieszkania, gwarantuje realiza-
cję potrzeby bezpieczeństwa, poprawy jakości życia, stwarza nowe możliwości 
dla ludzi, umożliwia założenie rodziny oraz wpływa pozytywnie na decyzję 
o posiadaniu dzieci. Jego rozwój z dużym prawdopodobieństwem może świad-
czyć o ograniczeniu biedy, zmniejszeniu dysproporcji społecznych, co zwiększa 
poczucie własnej wartości, a także wyznacza status i stwarza poczucie posiadania 
należnej pozycji w społeczności lokalnej. Obowiązkiem państwa wynikającym 
z przepisów prawa międzynarodowego jest prowadzenie polityki mieszkanio-
wej, której celem jest zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkaniowych, 
przez odpowiednie działania ułatwiające zaopatrzenie gospodarstw domowych 
w mieszkania dostosowane do indywidualnych potrzeb. Aby to zrealizować, na-
leży stwarzać sprzyjające warunki instytucjonalno-prawne wspierające inwesto-
rów oraz lokatorów1. Uczestnikami rynku nieruchomości są osoby fizyczne, które 
reprezentują konkretne gospodarstwo domowe. O uczestnictwie w omawianym 
rynku decydują własne potrzeby, możliwości, aspiracje oraz sytuacja. Każde go-
spodarstwo realizuje zadania związane z funkcją kulinarno-żywieniową, miesz-
kaniową, ubraniową oraz opiekuńczo-wychowawczą i zagospodarowania wol-
nego czasu2. O sposobie i kolejności zaspokajania potrzeb decyduje zbiór cech 
demograficzno-społeczno-ekonomicznych gospodarstwa domowego. Potrzeby 
gospodarstw kształtowane są również przez niezależne od gospodarstwa czynniki 
zewnętrzne, takie jak podaż i ceny. Zaspokojenie potrzeb związane jest z gospo-
darowaniem budżetami: czasu, dóbr materialnych i pieniężnymi3. Z zachowania-
mi gospodarstw domowych związane są zachowania konsumentów, czyli ogół 
działań i percepcji składających się na przygotowanie decyzji wyboru produktu, 
dokonanie owego wyboru oraz samo konsumowanie4. 

Celem opracowania jest ocena rynku nieruchomości w Polsce oraz kon-
sekwencji kryzysu ekonomicznego, którego negatywne zjawiska w wymiarze 
makroekonomicznym pojawiły się na przełomie lat 2008-2010. W artykule prze-
prowadzono analizę zachowań gospodarstw domowych na rynku nieruchomości 
mieszkaniowych w poszczególnych województwach. Analizę przeprowadzono 

1  A. Nalepka, Zarządznie zasobami mieszkaniowymi w Polsce, Kraków 2007, s. 32.
2  Z. Kędzior, K. Karcz, Modele zachowań gospodarstw domowych i przedsiębiorstw (lata 

2000-2010), CBiE AE. Katowice 1998, s. 18.
3  Z. Kędzior, Gospodarstwo domowe – podmiot gospodarujący, IRWiK, Warszawa 1992. 
4  Zachowanie podmiotów rynkowych w warunkach globalizacji, red. M. Malinowska, B. Ku-

charska, PWE, Warszawa 2006, s. 19.
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na podstawie wyników badań gospodarstw domowych oraz rynku nieruchomości 
GUS przeprowadzonych w latach 2006-2010.

1. Kryzys gospodarczy

Kryzys ekonomiczny nie jest zjawiskiem niezwykłym w historii świata. 
Kryzysy pojawiają się dość często, wręcz cykliczne, „niewiele kryzysów ma 
charakter czysto krajowy […], boomy i załamania wiążą się ze sobą na poziomie 
międzynarodowym”5. „Przez kryzys ekonomiczny rozumie się bądź fazę cyklu 
koniunkturalnego cechującą się spadkiem produkcji i innych wielkości makro-
ekonomicznych (zatrudnienia, inwestycji, eksportu itp.), bądź też bardziej ogólne 
procesy gospodarcze wyrażające niekorzystne tendencje w sferze produkcji, wy-
miany, podziału i konsumpcji”6. Przyjmuje się, że pierwszy światowy kryzys miał 
miejsce w roku 1857 i objął swym zasięgiem Francję, USA, Anglię, Niemcy7, 
a najpoważniejszym był Wielki Kryzys w latach 1929-1931. Obecnie przez świat 
przetacza się kolejna fala kryzysu, wpływając na poszczególne państwa w różnym 
stopniu. Powszechnie uważa się, że obecny kryzys gospodarczy rozpoczął się od 
kryzysu na światowych rynkach finansowych. Wywołany na rynku kredytów hi-
potecznych kryzys finansowy zaczął oddziaływać na realną gospodarkę. Panująca 
powszechnie nieufność do pożyczania pieniędzy między bankami przełożyła się 
na brak zaufania i ostrożność w udzielaniu kredytów klientom banków począwszy 
od dużych podmiotów gospodarczych, a skończywszy na gospodarstwach domo-
wych. Nieufność ta, zaczęła negatywnie oddziaływać na gospodarkę. Pierwsze 
objawy recesji pojawiły się w USA, jednakże ze względu na silne powiązanie 
gospodarki amerykańskiej z gospodarką światową symptomy recesji zaczęły się 
pojawiać w innych krajach. Późną wiosną roku 2008, w Unii Europejskiej na-
stąpiło gwałtownie postępujące obniżanie się produkcji przemysłowej, jesienią 
w niektórych krajach przekraczało ono już 10%. W wielu państwach europejskich 
zmniejszyło się tempo wzrostu popytu krajowego oraz nastąpiło radykalne ogra-
niczenie nakładów inwestycyjnych. Zanotowano znaczące zmniejszenie obrotów 
w handlu zagranicznym, co szczególnie odczuły kraje o dużym udziale eksportu 
w ich gospodarkach, zmalały także obroty w handlu detalicznym oraz w takich 
obszarach, jak budownictwo. Wydawać by się mogło, że najłagodniejszą formę 

5  Ch.P. Kindleberger, Szaleństwo, panika, krach. Historia kryzysów finansowych, WIG-Press, 
Warszawa 1999, s. 209, 213.

6  G.W. Kołodko, Kryzys. Dostosowanie. Rozwój, PWE, Warszawa 1989, s. 7. 
7  L. Mendelson, Teoria gier i historia kryzysów i cykli ekonomicznych, t. 1, PWN, Warszawa 

1959, s. 614-615. 
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kryzys przybrał w Polsce. Podczas gdy wszystkie kraje Unii Europejskiej zanoto-
wały spadek PKB, w Polsce miał miejsce wzrost PKB o 1,7%8. Na łagodny prze-
bieg kryzysu miało wpływ szereg czynników. Niektóre z nich uważane za oznakę 
słabości naszej gospodarki paradoksalnie pomogły w przetrwaniu kryzysu. Przy-
kładem może być bardzo niski udział eksportu w PKB 34,4%9. Innym przykła-
dem jest niski poziom kredytów zaciągniętych w obcych walutach w stosunku 
do wszystkich kredytów. Niski był także poziom zadłużenia gospodarstw domo-
wych. Procentowy udział rat zadłużenia w budżecie domowym znajdował się 
w latach 2003-2008 na poziomie 30% i był to najniższy poziom spośród krajów 
Europy środkowo-wschodniej10. Czynnikiem chroniącym polski sektor bankowy 
był jego słaby rozwój. Niskie zaangażowanie w stosowaniu zaawansowanych 
instrumentów pochodnych uchroniły polskie banki przed ogromnymi stratami 
finansowymi, jakie poniosły ich zachodnioeuropejskie odpowiedniki. Niestety 
negatywnym skutkiem kryzysu był w Polsce znaczący wzrost udziału procen-
towego deficytu rządowego w PKB wynoszącego 7,1% w roku 200911. Również 
negatywne efekty można obserwować na rynku nieruchomości mieszkaniowych, 
co pokazują poniższe badania.

2. Charakterystyka zmiennych diagnostycznych

W przeprowadzonych badaniach analizy porównawczej rynku nieruchomo-
ści, przy doborze metody badawczej oraz wyborze zmiennych diagnostycznych, 
uwzględnione są podane definicje. Przy wyborze metody badawczej kierowano 
się szerszym spojrzeniem na zachowania konsumentów na rynku nieruchomości 
zarówno pod kątem ilościowym, jak i jakościowym oraz możliwością analizy 
poszczególnych czynników kształtujących te zachowania. Zastosowano meto-
dę Warda z grupy metod aglomeracyjnych oraz metodę rangowania. Istotnym 
czynnikiem w poniższym postępowaniu badawczym był dobór cech ekonomicz-
nych stanowiących podstawę oceny rynku nieruchomości w poszczególnych 
województwach. Na potrzeby tej analizy przyjęto dwadzieścia jeden zmiennych, 
odnoszących się do: aktualnego stanu posiadania gospodarstw domowych, ich 
sytuacji ekonomicznej oraz sytuacji na rynku mieszkaniowym w poszczególnych 
województwach. 

 8  Dane za Eurostat.
 9  J. Hardy, Crisis and recession in Central Easten Europe, „International Socialism Journal” 

2010, nr 128, s. 11.
10  P. Mitra, M. Selowsky, J. Zalduendo, Turmoil at Twenty, The International Bank for 

Reconstruction and Development/the World Bank, 2010, s. 50.
11  Dane z Eurostat.
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Zaproponowane zmienne opisujące omawiane zjawisko to:
I. Zmienne opisujące zasoby mieszkaniowe:
X1 – zasoby mieszkaniowe na 100 osób, X2 – przeciętna powierzchnia użyt-

kowa 1 mieszkania, X3 – przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na jedną 
osobę, X4 – przeciętna powierzchnia użytkowa nowo oddanego do eksploatacji 
1 mieszkania, X5 – mieszkania wyposażone w wodociągi – w % ogółu mieszkań 
w miastach, X6 – wyposażenie w dostęp do Internetu – % ogółu gospodarstw do-
mowych. 

II. Zmienne opisujące wydatki mieszkaniowe:
X7 – przeciętne miesięczne wydatki na użytkowanie mieszkania i nośniki 

energii na 1 osobę, X8 – przeciętne miesięczne wydatki na wyposażenie mieszka-
nia i prowadzenie gospodarstwa domowego na 1 osobę, X9 – wydatki budżetów 
jednostek samorządu terytorialnego na gospodarkę mieszkaniową na 1 miesz-
kańca w PLN.

III. Zmienne opisujące wskaźniki obrotu nieruchomościami: 
X10 – liczba mieszkań oddanych do użytkowania na 1000 zawartych mał-

żeństw, X11 – liczba pozwoleń na budownictwo mieszkaniowe, X12 – liczba nowo 
oddanych mieszkań, X13 – wskaźnik cen mieszkań, X14 – liczba mieszkań, których 
budowę rozpoczęto w danym roku.

IV. Zmienne opisujące sytuację gospodarstw domowych: 
X15 – liczba osób pracujących w 1 gospodarstwie domowym, X16 – przeciętna 

liczba osób 1 gospodarstwa domowego, X17 – przeciętna liczba osób w gospo-
darstwie domowym pobierająca świadczenia społeczne, X18 – stopa bezrobocia 
rejestrowanego, X19 – przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do 
średniej krajowej (Polska = 100), X20 – przeciętny miesięczny dochód na 1 osobę, 
X21 – wskaźnik zagrożenia ubóstwem relatywnym.

Z analizy przyjętych zmiennych w grupie I wynika, że w latach 2006-2008 
najwyższy wskaźnik liczby mieszkań na 100 osób zanotowano w wojewódz-
twie łódzkim, natomiast w latach 2009-2010 w województwie mazowieckim. 
Najniższą wartość w badanych latach wskaźnik ten osiągnął w województwie 
podkarpackim. Wysoka wartość wskaźnika oznacza, że rynek nieruchomości 
mieszkaniowych jest rozwinięty i potrzeby mieszkaniowe obywateli są zaspoka-
jane. Analizując omawiany wskaźnik, okazuje się, że na przestrzeni omawianego 
okresu w każdym województwie uległ zwiększeniu. Związane jest to nie tylko 
z rozwojem rynku mieszkaniowego, ale również ze zmianami demograficznymi. 
Szczególnie w województwach łódzkim, świętokrzyskim i opolskim, ujemna war-
tość przyrostu naturalnego w korzystny sposób wpływa na zmienną X1. Ponadto 
średnia powierzchnia użytkowa mieszkań w badanym okresie systematycznie 
ulegała zwiększeniu do roku 2009, w którym to, na skutek spowodowanych kry-
zysem zachowań gospodarstw domowych, nastąpił nieznaczny jej spadek. Jednak 
już w następnym badanym okresie średnia powierzchnia mieszkań ponownie 
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zaczęła rosnąć. Podobnie wskaźnik określający przeciętną powierzchnię użytko-
wą mieszkania na 1 osobę ma tendencję wzrostową. Najwyższą wartość osiągnął 
w województwie mazowieckim, a najniższą w województwie warmińsko-mazur-
skim. Należy również zwrócić uwagę, że systematycznie rośnie liczba mieszkań 
wyposażonych w sieć wodociągową oraz gwałtownie rośnie liczba gospodarstw 
wyposażonych w dostęp do Internetu. Związane jest to z nowoczesnymi tech-
nologiami umożliwiającymi samodzielne oraz mało kosztowne podłączenie 
do Internetu, w odróżnieniu od sieci wodociągowej, której instalacja wymaga 
oprócz zaangażowania gospodarstw domowych również decyzji i inwestycji JST. 
Powierzchnia użytkowa nowo oddanych mieszkań do użytku systematycznie 
rosła, wyjątek stanowi rok 2009, kiedy to przeciętna powierzchnia oddawanych 
mieszkań zmalała. Związane to było z nastrojami gospodarstw domowych, które 
w obawie o przyszłość decydowały się na zakup mniejszych mieszkań. Podstawo-
we statystyki analizowanych zmiennych przedstawia wykres 1.

Analizując zachowania konsumentów w dobie kryzysu, należy zwrócić rów-
nież uwagę na zmienne X10, X11, X12. W roku 2009 nastąpił spadek liczby mieszkań 
oddanych do użytkowania oraz zmalała liczba udzielanych pozwoleń na budow-
nictwo mieszkaniowe. Związane to było częściowo z mniejszym zainteresowa-
niem konsumentów omawianym rynkiem, oraz zmianami w polityce kredytowej 
banków finansujących inwestycje na rynku nieruchomości. Od roku 2008/2009 

Wykres 1. Zasoby mieszkaniowe

Ź r ó d ł o: obliczenia własne.
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zaostrzono procedury weryfikacji wniosków kredytowych klientów indywidual-
nych i korporacyjnych, zaczęto stosować prelimity, takie jak: zwiększenie pro-
gów dochodowych potencjalnych klientów, urealnianie miesięcznych kosztów 
utrzymania przypadających na członka rodziny, posiadanie minimalnego wkładu 
własnego, preferowanie klientów o stałych dochodach, rzetelne udokumentowa-
nie poziomu dochodu dyspozycyjnego (po odliczeniu kosztów utrzymania). Dzia-
łania banków spowodowały wyższe koszty kredytu, znaczne wydłużenie czasu 
oczekiwania na decyzję kredytową oraz wypłatę rat kredytu12.

Podaż na rynku mieszkaniowym zależy również od wydatków gmin na go-
spodarkę mieszkaniową oraz inwestycje związane z mieszkalnictwem. Należy 
zauważyć, że wydatki jednostek samorządów terytorialnych na gospodarkę 
mieszkaniową w większości województw rosły i największą wartość uzyskały 
w roku 2010 w województwie mazowieckim, a najniższą wartość w wojewódz-
twie lubelskim. Wydatki te w roku 2010 zwiększyły się 1,5-krotnie w stosunku 
do roku 2006. Najwyższy wzrost osiągnęły województwa: podlaskie (2,37-krot-
nie) oraz świętokrzyskie (2,25-krotnie). W badanym okresie wzrosły wydatki na 
utrzymanie mieszkania, co niekorzystnie wpływało na rynek mieszkalnictwa. 
Średnie koszty użytkowania i nośników energii na 1 mieszkańca wzrosły w bada-
nym okresie z 143,15 PLN w 2006 r. do 192,26 PLN w roku 2010, podobnie kosz-
ty wyposażenia mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego z 37,17 PLN 
w 2006 r. do 49,84 PLN w roku 2010 w przeliczeniu na 1 mieszkańca. W roku 
2010 przeciętne miesięczne wydatki na użytkowanie mieszkania i nośniki energii 
na 1 osobę największe były w województwie mazowieckim, a najmniejsze w wo-
jewództwie podkarpackim. Sytuację gospodarstw domowych opisują zmienne 

Wykres 2. Rynek nieruchomości mieszkaniowych

Ź r ó d ł o: obliczenia własne. 

12  Inwestowanie na rynku nieruchomości, red. E. Siemińska, POLTEX, Warszawa 2011, s. 41.
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z grupy IV. Przeciętny miesięczny dochód na osobę wzrósł z 844,10 PLN 
w 2006 r. do 1193,43 PLN w roku 2010. Najwyższy dochód w roku 2010 
uzyskały osoby mieszkające w województwie mazowieckim (1601,91 PLN), 
a najniższy w województwie podkarpackim (907,28 PLN). Liczba bezrobotnych 
w roku 2010 zmalała w stosunku do liczby bezrobotnych w 2006, choć wzrosła 
w stosunku do 2008 r, co było wynikiem kryzysu gospodarczego. Największe 
bezrobocie rejestrowane w roku 2010 zanotowano w województwie warmińsko-
-mazurskim (20%), a najniższe w województwie wielkopolskim (2,9%).

3. Wielowymiarowa analiza porównawcza

Dla powyższych pierwotnych zmiennych wyznaczono współczynniki zmienno-
ści, odrzucono osiem zmiennych, gdyż charakteryzowały się nieodpowiednio ma-
łym współczynnikiem zmienności (otrzymano dla tych zmiennych V < 10%). Kolej-
nym etapem związanym z doborem zmiennych diagnozujących była ocena wartości 
informacyjnych tych zmiennych. W tym celu została stworzona macierz korelacji 
R, zawierająca współczynniki korelacji liniowej Pearsona między poszczególnymi 
zmiennymi, oraz macierz do niej odwrotna R–1. Przy ustalonym poziomie wartości 
krytycznej elementów diagonalnych macierzy R–1, wynoszącym r* = 10, otrzyma-
no diagonalne elementy macierzy, których wartość bezwzględna ma być mniejsza 
od r*. Ostatecznie przyjęto osiem zmiennych diagnostycznych dla omawianego 
zjawiska X5, X7, X8, X9, X10, X11, X18, X21. Zmienne były traktowane w sposób równo-
ważny, czyli przypisano im jednakowe wagi. Zmienne X5, X9, X10, X11 są stymulan-
tami, natomiast zmienne X7, X8, X18, X21 są destymulantami. Zastosowano zamianę 
destymulant na stymulanty, stosując przekształcenie ilorazowe, w którym przyjęto
X /n = [Xn]

–1 dla n c {7, 8, 18, 21}. Następnie dane zostały znormalizowane za 

pomocą standaryzacji: . Aby wyeliminować z obliczeń wartości
 

ujemne i zapewnić spełnienie postulatu dodatniości wartości zmiennych zasto-
sowano przekształcenie, dodając do wartości zmiennych ε = –mini,j{zij} + 0,2S; 
gdzie S – odchylenie standardowe obliczone ze wszystkich elementów macie-
rzy znormalizowanej danych wejściowych. Aby uszeregować województwa od 
„najlepszego” do „najsłabszego” pod względem rozważanych cech, zastosowano 
porządkowanie liniowe metodą bezwzorcową. W tym celu zastosowano metodę 
porządkowania rang. 

Na bazie przeprowadzonych badań uzyskano ranking województw pod 
względem poziomu rozwoju rynku nieruchomości mieszkaniowych. Na podsta-
wie tego rankingu otrzymano:

Aleksandra Jasińska
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–  województwa posiadające omawiany kapitał na najwyższym poziomie pod 
względem badanych cech: mazowieckie, pomorskie, wielkopolskie, oraz mało-
polskie,

–  najniżej sklasyfikowane zostały takie województwa, jak: świętokrzyskie, 
warmińsko-mazurskie, lubelskie oraz lubuskie.

Pozycje wielu województw są stabilne, co sugeruje, że nie ma przypadkowo-
ści w tym modelu. Zaskakujące okazują się być pozycje niektórych województw, 
np. nastąpił gwałtowny spadek aż o 5 miejsc województwa wielkopolskiego. Po-
nadto w powyższym rankingu znaczące zmiany pozycji zanotowały wojewódz-
twa opolskie i podlaskie. Powodem tych zmian jest prawdopodobnie opóźniony 
w czasie efekt kryzysu, ale teza ta wymaga dodatkowej analizy.

Powyższe badania nie ujawniły wielkości dysproporcji pomiędzy poszcze-
gólnymi województwami. Aby zbadać te różnice, wyznaczona została macierz 
odległości, w której ujęto odległość między poszczególnymi województwami 
parami w latach 2006-2010. Odległość została zmierzona za pomocą odległości

euklidesowej , i = 1, 2, ..., 16, j = 1, ..., 8. Analizując macierz

odległości, można stwierdzić, że:

Tabela1. Klasyfikacja obiektów metodą porządkowania rang

Województwo 2006 2007 2008 2009 2010

Łódzkie 8 14 10 11 11
Mazowieckie 3 3 3 3 1
Małopolskie 1 2 2 2 4
Śląskie 4 5 5 4 3
Lubelskie 14 16 14 16 15
Podkarpackie 10 12 12 9 13
Podlaskie 13 6 13 7 8
Świętokrzyskie 15 15 15 15 16
Lubuskie 15 10 16 13 12
Wielkopolskie 2 1 1 1 6
Zachodniopomorskie 7 7 6 8 9
Dolnośląskie 6 7 6 6 5
Opolskie 9 11 10 10 6
Kujawsko-pomorskie 12 9 8 11 13
Pomorskie 5 4 3 5 2
Warmińsko-mazurskie 11 12 11 14 10

Ź r ó d ł o: obliczenia własne.
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Tabela 2. Analiza macierzy odległości

Macierz
odległości 2006 2007 2008 2009 2010

Największa 
odległość

świętokrzyskie świętokrzyskie podkarpackie podkarpackie lubelskie
mazowieckie mazowieckie mazowieckie mazowieckie mazowieckie

8,69 8,17 8,33 8,07 7,98
Najmniejsza 
odległość

dolnośląskie wielkopolskie warmińsko-
    -mazurskie

lubuskie wielkopolskie

zachodnio-
    pomorskie

małopolskie kujawsko-
    -pomorskie

warmińsko-
    -mazurskie

małopolskie

1,55 1,26 1,69 1,00 1,47

Ź r ó d ł o: obliczenia własne w pakiecie Statistica.

Tabela 3. Grupowanie województw

Lp. 2006 2007 2008 2009 2010
I łódzkie

lubelskie
podlaskie
podkarpackie
kujawsko-
    -pomorskie
warmińsko-
    -mazurskie

łódzkie
lubelskie
zachodnio-
    pomorskie
kujawsko-
    -pomorskie
warmińsko-
    -mazurskie
świętokrzyskie

łódzkie
lubelskie
świętokrzyskie 
podlaskie
podkarpackie
lubuskie
zachodnio-
    pomorskie
kujawsko-
    -pomorskie
warmińsko-
    -mazurskie

łódzkie
świętokrzyskie
lubuskie
warmińsko-
    -mazurskie
kujawsko-
    -pomorskie
zachodnio-
    pomorskie
lubelskie
podkarpackie 
podlaskie

łódzkie
świętokrzyskie 
lubuskie
zachodnio-
    pomorskie
warmińsko-
    -mazurskie
kujawsko-
    -pomorskie
dolnośląskie
pomorskie

II lubuskie
zachodnio-
    pomorskie
dolnośląskie
pomorskie

dolnośląskie
pomorskie

opolskie małopolskie
wielkopolskie

małopolskie
wielkopolskie

III opolskie lubelskie
podkarpackie

małopolskie
wielkopolskie 
dolnośląskie
pomorskie

śląskie opolskie

IV małopolskie
wielkopolskie

podlaskie śląskie dolnośląskie
pomorskie

podlaskie

V świętokrzyskie małopolskie
wielkopolskie

mazowieckie opolskie lubelskie
podkarpackie

VI śląskie śląskie mazowieckie śląskie
VII mazowieckie opolskie mazowieckie

VIII mazowieckie

Ź r ó d ł o: obliczenia własne w pakiecie Statistica.

Aleksandra Jasińska



76 77

Na podstawie uzyskanej w badaniach macierzy odległości przeprowadzono 
pogrupowanie województw Polski ze względu na podobieństwa w osiągniętym 
poziomie posiadanego zasobu w latach 2006-2010, stosując metodę Warda z gru-
py metod aglomeracyjnych. W tabeli 3 przedstawiono pogrupowane wojewódz-
twa ze względu na ich podobieństwo.

Analizując tabelę 3 należy zwrócić uwagę, że w latach 2007 i 2010 podział 
województw na grupy jest dokładnie taki sam. W badanym okresie mazowieckie, 
opolskie i śląskie stanowią odrębne grupy. Największe i niezmienne podobieństwo 
pod względem badanych cech występuje pomiędzy województwem małopolskim 
i wielkopolskim, województwem dolnośląskim i pomorskim oraz województwa-
mi łódzkim, kujawsko-pomorskim, a także warmińsko-mazurskim.

Warto również przeprowadzić analizę omawianego zasobu dla roku 2010. 
Zgodnie z otrzymanymi wynikami badań, województwa można podzielić na na-
stępujące grupy:

Grupa I = {łódzkie, świętokrzyskie, lubuskie, zachodniopomorskie, warmiń-
sko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, dolnośląskie, pomorskie}, 

Grupa II = {małopolskie, wielkopolskie},
Grupa III = {opolskie}, 
Grupa IV = {podlaskie}, 
Grupa V = {lubelskie, podkarpackie}, 
Grupa VI = {śląskie}, 
Grupa VII ={mazowieckie}.
W poszczególnych wyodrębnionych grupach znajdują się województwa po-

dobne do siebie pod względem stopnia rozwoju rynku mieszkaniowego. Zwraca 
uwagę fakt, że stopień ten musi odzwierciedlać poziom rozwoju gospodarczego 
regionów. Dotychczasowe działania państwa, historia gospodarcza i polityczna 
mają wpływ na aktualną sytuację. Widać, że województwa w ukazanych grupach 
są ze sobą związane w kilku płaszczyznach, takich jak: poziom rozwoju gospo-
darczo-społecznego, struktura demograficzna, migracje ludności, poziom rozwo-
ju infrastruktury drogowo-kolejowej. Globalizacja i działania państwa na pewno 
wpływają na zmniejszanie dysproporcji pomiędzy poszczególnymi wojewódz-
twami, świadczy o tym fakt, że w grupie I znajduje się połowa województw.

Zakończenie

Analiza sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych w poszczegól-
nych województwach przeprowadzona w powyższym artykule wskazuje na 
pewne dysproporcje między nimi. Aby je zniwelować konieczne jest wypraco-
wanie większej wewnętrznej spójności, która spowoduje zwiększenie zasobów 
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78 79

mieszkaniowych. Proponowane przez państwo programy mieszkaniowe powin-
ny być wspierane przez działanie władz samorządowych, oraz zwiększenie ich 
aktywności w celu pozyskiwania dodatkowych środków na rozwój przemysłu 
mieszkaniowego. Powyższa analiza pokazuje też, że kryzys niekorzystnie wpły-
nął na zachowania konsumentów i spowodował zahamowanie rozwoju rynku 
mieszkaniowego.

Z powyższych badań należy również wyciągnąć wnioski, że dysproporcje 
w poziomie omawianego rynku nie są bardzo duże. Konieczne są jednak dalsze 
działania państwa, które powinny być realizowane przez odpowiednią politykę 
mieszkaniową, mającą spowodować zmniejszenie dystansu między poszczegól-
nymi województwami i podniesienie jakości mieszkalnictwa w Polsce. 
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Gospodarstwo domowe
jako podmiot współczesnej bankowości

Streszczenie. Gospodarstwa domowe, dążąc do optymalnego zaspokojenia subiektywnych po-
trzeb w swoich działaniach kierują się nie tylko rachunkiem ekonomicznym, ale również tradycją, 
modą, chęcią wyróżnienia się. Wobec zależności między konsumpcją a dochodem konieczne staje 
się rozwiązanie dwóch kwestii: nadwyżki środków finansowych i ich niedoboru w gospodarstwach 
domowych. W obu przypadkach rozwiązanie przynoszą banki – jako instytucje przyjmujące de-
pozyty i udzielające kredyty, a dodatkowo cieszące się mianem instytucji zaufania publicznego. 
Celem artykułu jest wskazanie wzajemnych zależności funkcjonowania gospodarstw domowych 
i banków. 

Słowa kluczowe: gospodarstwo domowe, bank, klient, dochody, wydatki gospodarstw do-
mowych 

Wstęp

Podstawowym podmiotem gospodarczym, stanowiącym trwały element 
struktury podmiotowej we wszystkich formach gospodarowania, jest bez wątpie-
nia gospodarstwo domowe. Istotny jest fakt powiązania gospodarstwa domowego 
z całością procesów gospodarczych, w których współdziałają z innymi podmio-
tami gospodarczymi. Ekonomiczne funkcje gospodarstw domowych przejawiają 
się w funkcji konsumpcyjnej i produkcyjnej. Funkcja konsumpcyjna wyraża 
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się tym, iż są odbiorcami dóbr i usług dostarczanych przez rynek. Nabywając 
podstawową część oferowanych na rynku dóbr i usług, gospodarstwa domowe 
wywierają istotny wpływ na makroekonomiczne procesy gospodarcze. Funkcja 
produkcyjna z kolei, przejawia się w tym, że są dostarczycielami czynników 
wytwórczych, tj. pracy, kapitału i ziemi. Gospodarstwa domowe są niewątpliwie 
podmiotami odgrywającymi istotne znaczenie w prawidłowym funkcjonowaniu 
gospodarki rynkowej.

1. Gospodarstwo domowe jako podmiot rynku

Gospodarstwo domowe, będące podstawową jednostką społeczno-gospo-
darczą kraju, jest jednostką zarówno konsumpcyjną, jak i produkcyjną. Z jednej 
strony gospodarstwa domowe nabywają na rynku dobra i usługi, które są konsu-
mowane, z drugiej zaś wytwarzają dobra i usługi we własnym zakresie i na własne 
potrzeby1.

W naukach ekonomicznych gospodarstwo domowe definiuje się jako podsta-
wową jednostkę gospodarującą, której celem jest zaspokojenie wspólnych i oso-
bistych potrzeb jego członków. Zasadniczą cechą gospodarstwa domowego jest 
wspólne gospodarowanie w wyniku łączenia dochodów dla zaspokojenia potrzeb. 

W literaturze spotkać można wiele definicji gospodarstw domowych, co jest 
z jednej strony wynikiem zainteresowania tym podmiotem wielu dyscyplin na-
ukowych (ekonomii, socjologii, psychologii, filozofii), a z drugiej – utożsamianie 
terminu „gospodarstwo domowe” z takimi pojęciami, jak rodzina, konsument. 
Charakterystykę gospodarstwa domowego przedstawia tabela 1.

Zgodnie z klasyfikacją NBP sektor gospodarstw domowych można podzielić 
na trzy podsektory2:

–  rolników indywidualnych – osoby fizyczne, których głównym źródłem do-
chodów jest produkcja rolnicza, a ich działalność nie jest zarejestrowana w formie 
przedsiębiorstwa, spółki, spółdzielni lub grup producenckich,

–  przedsiębiorców indywidualnych – osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą na własny rachunek, zatrudniające do 9 osób, którym bank sprawo-
zdający świadczy usługi związane z ich działalnością,

–  osób prywatnych – osoby fizyczne, z wyjątkiem osób prowadzących dzia-
łalność gospodarczą, zakwalifikowanych do grupy przedsiębiorców indywidual-
nych lub rolników indywidualnych.

1  I. Błaszczak-Przybycińska, Produkcja gospodarstw domowych jako czynnik dochodotwórczy, 
SGH, Warszawa 2008, s. 13.

2  Patrz szerzej: G. Rytelewska, E. Huszczonek, Zmiany w popycie na kredyt gospodarstw 
Nowych, „Materiały i Studia” NBP, Warszawa 2004, z. 172, s. 9.
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W każdym gospodarstwie domowym podejmowane są decyzje związane 
z wyborem, które potrzeby, w jakiej kolejności, a także w jaki sposób będą 
zaspokajane. Podejmowaniu decyzji przez gospodarstwo domowe towarzyszą 
dwojakiego rodzaju cele, do których zaliczyć można3: cele wspólne odnoszące się 
do wszystkich członków gospodarstwa (np. posiadanie mieszkania) oraz cele jed-
nostkowe wynikające z indywidualnych potrzeb jego członków (np. wyposażenie 
mieszkania w dobra trwałego użytku).

Potrzeby i motywy działania gospodarstw domowych można określić 
jako wieloliczne, wielorakie, zmienne w czasie i odnawialne, przy czym ich 

Tabela 1. Charakterystyka gospodarstwa domowego

Gospodarstwo domowe 
jako zespół osób wspólnie 
mieszkających 
i utrzymujących się

Gospodarstwo domowe jest to związek ludzi wspólnie miesz-
kających i podejmujących decyzje co do sposobu pozyskiwania 
środków finansowych i ich rozdysponowania. Tworzone jest przez 
podmioty posiadające indywidualne cechy demograficzne, społecz-
ne i zawodowe.

Gospodarstwo domowe 
jako rodzina

Gospodarstwo domowe jest to jedno- lub wieloosobowy podmiot, 
oparty na więziach rodzinnych, działający w sferze konsumpcji, 
którego celem jest zaspokajanie potrzeb wszystkich członków, 
dzięki wspólnemu zarządzaniu dochodami uzyskiwanymi przez 
wszystkich lub tylko niektórych z nich.

Gospodarstwo domowe 
jako podmiot 
gospodarujący

Gospodarowanie jest sposobem podejmowania decyzji ekonomicz-
nych, ich realizacji, zarządzania, kierowania gospodarstwem jako 
całością.

Gospodarstwo domowe 
jako jednostka 
konsumpcyjna

Gospodarstwo domowe jest jednostką konsumpcyjną, której wa-
runkiem istnienia jest praca zarobkowa przynajmniej jednego z jego 
członków lub inne źródło dochodów. Członkowie gospodarstw do-
mowych w zamian za świadczone usługi, odpowiednio do posiada-
nych kwalifikacji i zajmowanego stanowiska, otrzymują określone 
dochody. Dochody są wydawane na konsumpcję, a pewna ich część 
jest oszczędzana w celu dokonania zakupów w przyszłości.

Gospodarstwa domowe 
jako homo oeconomicus

Gospodarstwa domowe to zbiór homo oeconomicus, tj. jednostek 
działających racjonalnie, dążących do maksymalizacji zysków 
i dokonywania wyborów ze względu na wartość ekonomiczną 
wyborów. Homo oeconomicus to osoby, które kierują się rozumem 
i wybierają te opcje, które ich zdaniem są dla nich w danym mo-
mencie najlepsze.

Gospodarstwa domowe 
jako istotny podmiot 
systemu finansowego

Gospodarstwa domowe są istotnym podmiotem systemu finanso-
wego, którego cechą jest możliwość współtworzenia pieniądza oraz 
możliwość przepływu strumieni pieniężnych między nimi.

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie: B. Świecka, Niewypłacalność gospodarstw domowych. 
Przyczyny – skutki - przeciwdziałanie, Difin, Warszawa 2009, s. 21-22. 

3  T. Zalega, Gospodarstwo domowe jako podmiot konsumpcji, „Studia i Materiały”, Wydział 
Zarządzania UW, Warszawa 2007, nr 1, s. 11.
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hierarchiczne uporządkowanie stanowi podstawę suwerennych działań gospo-
darstw domowych.

Zakres i struktura potrzeb gospodarstw domowych kształtowana jest z jed-
nej strony przez czynniki zewnętrzne, które uzależnione są przede wszystkim 
od stopnia i tempa rozwoju społeczno-gospodarczego kraju (np. ceny towarów 
i poziom świadczonych usług), z drugiej zaś przez czynniki wewnętrzne wyni-
kające ze struktury społeczno-ekonomicznej gospodarstw domowych. Każde 
gospodarstwo domowe dąży do osiągnięcia możliwie największego zadowolenia 
(użyteczności) z nabywanych dóbr i usług, a w podejmowaniu decyzji kieruje się 
zarówno czynnikami subiektywnymi (tj. tradycje, upodobania, przyzwyczajenia), 
jak i obiektywnymi (np. poziom wynagrodzenia, cen, podatków)4. Ryzyko pod-
jęcia nietrafionych decyzji naraża gospodarstwo domowe na straty i skłania do 
ostrożności przy wyborze. 

2. Kondycja gospodarstw domowych

W opracowaniach dotyczących kondycji gospodarstw domowych przyjmu-
je się, że wskaźniki takie jak dochody, wydatki i oszczędności obrazują przede 
wszystkim kondycję finansową gospodarstw domowych, zaś uzupełnione o takie 
miary, jak: warunki mieszkaniowe, posiadane dobra trwałego użytkowania, oce-
na racjonalności decyzji podejmowanych w sferze konsumpcji, kredytowania, 
oszczędzania i zarządzania ryzykiem, jak również uwzględnienie samooceny 
gospodarstw domowych pozwalają na zobrazowanie szerzej rozumianej kondycji 
ekonomicznej5. Wykres 1 przedstawia czynniki określające kondycję ekonomicz-
ną gospodarstwa domowego.

Na potrzeby artykułu uwaga zostanie skoncentrowana na elementach kształ-
tujących finansową kondycję gospodarstw domowych, a więc w szczególności 
dochodach, wydatkach i oszczędnościach.

Dochody są głównym miernikiem poziomu zamożności gospodarstw do-
mowych i podstawowym czynnikiem warunkującym zaspokojenie ich potrzeb 
(w tabeli 2 przedstawiono dochody gospodarstw domowych w marcu 2011). 
W skali każdego gospodarstwa domowego o sposobie i stopniu zaspokajania po-
trzeb decyduje przede wszystkim dochód per capita, którego wielkość rzutuje na 
strukturę konsumpcji.

 

4  Ibidem, s. 9. 
5  B. Szopa, Kondycja polskich gospodarstw domowych i jej zmiany, w: Zachowania decyzyjne 

podmiotów gospodarczych, red. D. Kopycińska, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006, s. 137.
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Wykres 1. Czynniki kształtujące kondycję ekonomiczną gospodarstwa domowego

Ź r ó d ł o: B. Świecka, Bankructwa gospodarstw domowych. Perspektywa ekonomiczna i społeczna, Difin, 
Warszawa 2008, s. 41.

Tabela 2. Dochody netto gospodarstw domowych według typu gospodarstw 
(stan na marzec 2011 r.)

Typ gospodarstwa Dochody netto 
na gospodarstwo domowe Dochody netto na osobę

Jednorodzinne:

Małżeństwa bez dzieci 3277,61 1582,27

Małżeństwa z 1 dzieckiem 3974,85 1321,11

Małżeństwa z 2 dzieci 4178,19 1062,87

Małżeństwa z 3 i więcej dzieci 3795,85 726,08

Rodziny niepełne 2574,02 1037,93

Wielorodzinne 4526,50 879,95

Nierodzinne:

Jednoosobowe 1624,81 1622,32

Wieloosobowe 2366,70 1119,67

Ź r ó d ł o: P. Białowolski, J. Czapiński, I. Grabowska, I.E. Kotowska, T. Panek, P. Strzelecki, D. Węziak-
-Białowolska, Warunki życia gospodarstw domowych. Diagnoza Społeczna 2011. Warunki i Jakość Życia 
Polaków – Raport, Warszawa 2011, s. 47.
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Podział dochodów na różne cele ściśle koresponduje z ustaloną w gospodar-
stwie domowym hierarchią potrzeb. Decyzje finansowe gospodarstw domowych 
zależą głównie od6:

–  struktury odczuwalnych potrzeb,
–  ceny produktów i usług bankowych,
–  poziomu dochodów, 
–  efektu naśladownictwa,
–  przyzwyczajeń, motywacji, postaw,
–  marketingu. 

6  B. Świecka, Niewypłacalność gospodarstw domowych. Przyczyny – skutki – przeciwdziałanie, 
Difin, Warszawa 2009, s. 79.

Wykres 2. Działania podejmowane przez gospodarstwa domowe, gdy ich stałe dochody 
nie pozwalają na zaspokojenie bieżących potrzeb w latach 2007-2011

Ź r ó d ł o: P. Białowolski, J. Czapiński, I. Grabowska, I.E. Kotowska, T. Panek, P. Strzelecki, D. Węziak-
Białowolska, Warunki życia…, s. 54.

Agnieszka Grzybowska



84 85

Około 26% gospodarstw deklaruje, że ich stałe dochody nie pozwalają na 
zaspokojenie bieżących potrzeb7. Gospodarstwa domowe deklarują, że w sytu-
acjach, gdy ich dochody nie pozwalają na zaspokojenie bieżących potrzeb, przede 
wszystkim ograniczają te potrzeby (około 90% gospodarstw ze zbyt małym do-
chodem) lub korzystają z pomocy krewnych (ponad 37% gospodarstw), bądź też 
zaciągają kredyty, pożyczki (ponad 32% gospodarstw). Działania podejmowane 
przez gospodarstwa domowe, gdy ich stałe dochody nie pozwalają na zaspokoje-
nie bieżących potrzeb przedstawione zostały na wykresie 2.

Gospodarstwa domowe, decydując o sposobie rozdysponowania dochodów 
zgodnie z hierarchią potrzeb, przesądzają o poziomie i strukturze spożycia. 
Znaczna część wzrostu spożycia gospodarstw domowych w Polsce finansowana 
jest ze środków zewnętrznych (kredytów). W tabeli 3 zawierającej informacje 
na temat wartości kredytów bankowych udzielanych gospodarstwom domowym 

7  Dane za marzec 2011. Szerzej w: P. Białowolski, J. Czapiński, I. Grabowska, I.E. Kotowska, 
T. Panek, P. Strzelecki, D. Węziak-Białowolska, Warunki życia…, s. 54 i n.

Tabela 3. Wybrane charakterystyki sektora bankowego

Stan na 09/2010 12/2010 06/2011 09/2011

Kredyty ogółem (wartość bilansowa brutto w mln PLN) 762 083 787 454 829 657 881905
1. Kredyty dla sektora finansowego 23 388 25 534 25 686 25 989
2. Kredyty dla sektora niefinansowego 683 676 698 532 737 987 780 668
Gospodarstwa domowe 459 082 475 425 497 599 526 035

– kredyty mieszkaniowe 251 085 267 508 287 609 311 889
– złotowe 91 405 98 225 109 707 115 901
– walutowe 159 680 169 283 177 903 195 988

– kredyty konsumpcyjne 134 543 134 057 129 767 131 897
– pozostałe 73 453 73 860 80 223 82 248

Udział kredytów zagrożonych (w %)
Kredyty ogółem 7,9 7,8 7,5 7,5
Gospodarstwa domowe 7,2 7,2 7,2 7,3

– kredyty mieszkaniowe 1,8 1,8 2,1 2,2
– kredyty konsumpcyjne 17,0 17,3 17,9 18,3
– pozostałe 7,6 8,1 8,1 9,1

Przedsiębiorstwa 12,3 12,4 11,0 10,7
– MSP 14,2 14,6 13,0 12,4
– duże przedsiębiorstwa 9,7 9,4 8,2 8,3

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie: Raport o sytuacji banków w okresie I-IX 2011 r., Urząd 
Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2011, s. 6. 
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widoczny jest znaczny jej wzrost w analizowanym okresie, obserwowana ten-
dencja dotyczy zarówno wyodrębnionych kredytów mieszkaniowych (złotowych 
i walutowych), jak i kredytów konsumpcyjnych. Zauważalny jest również nie-
wielki wzrost udziału kredytów zagrożonych gospodarstw domowych w ogólnej 
wartości kredytów.

Na koniec I półrocza 2011 roku wartość oszczędności zgromadzonych przez 
polskie gospodarstwa domowe osiągnęła rekordowy poziom 950,2 mld PLN8. Na 
koniec 2010 r. oszczędności gospodarstw domowych wynosiły 908 mld PLN, 
z czego 46,8% stanowiły depozyty bankowe; 24% OFE; 12,6% fundusze inwe-
stycyjne; 10,2% stanowiła gotówka w obiegu, a pozostałe 4,9% akcje9. Wydaje 
się, że tendencja wzrostu wartości oszczędności gospodarstw domowych w kolej-
nych latach będzie się utrzymywała, podobnie jak dominujący udział depozytów 
bankowych w ich strukturze.

Analiza elementów kształtujących finansową kondycje gospodarstw domo-
wych uwidacznia występowanie wzajemnych relacji między gospodarstwami 
domowymi a bankami.

 

3. Gospodarstwo domowe a bank

Zaufanie gospodarstw domowych do banków jest ewidentne. Bankom ufa 
ponad 2/3 gospodarstw domowych10. Są one chętnie wykorzystywane przez 
gospodarstwa domowe zarówno w momencie posiadania wolnych zasobów 
pieniężnych, jak i przy odczuwalnym ich braku. Analizując źródła finansowania 
działalności bankowej, można potwierdzić wzajemne uzależnienie. Dane przed-
stawione na wykresie 3 wskazują silne powiązania działalności banków ze środ-
kami pochodzącymi od gospodarstw domowych.

Współczesna bankowość zorientowana jest na klienta, na maksymalne zaspo-
kajanie jego potrzeb. Gospodarstwa domowe są pożądanymi klientami. Klasyfi-
kacji gospodarstw domowych jako klientów bankowych dokonuje się za pomocą 
segmentacji, która jest rozumiana jako proces podziału rynku na kilka stosunkowo 
jednorodnych grup. Zadaniem segmentacji jest ułatwianie poznania cech i zrozu-
mienie zachowań gospodarstw domowych, pozwalające na określenie skali i pro-
filu działalności banku, a także na minimalizowanie ryzyka gospodarczego.

 8  Struktura oszczędności gospodarstw domowych w czerwcu 2011, Analizy Online, http://tfi. 
pl/5458,struktura-oszczednosci-gospodarstw-domowych-w-czerwcu-2011.html [10.03.2012].

 9  C. Adamczyk, Polacy bogatsi, oszczędności rosną, http://www.rp.pl/artykul/705501, 
605529.html [10.03.2011].

10  P. Białowolski, S. Dudek, Finanse gospodarstw domowych w IV kw. 2011, e.gospodarka.pl. 
Poradnik Internetu dla Twojej firmy [10.03.2012]. 
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Gospodarstwa domowe są grupą bardzo liczną i wewnętrznie zróżnicowaną, 
dlatego konieczne wydaje się przeprowadzenie segmentacji umożliwiającej pod-
jęcie odpowiednich działań w celu wprowadzenia odmiennego standardu obsługi, 
zróżnicowania ofertowego klientów. Działalności współczesnych banków powin-
no przyświecać następujące stwierdzenie: im lepiej rozumiesz swoich klientów 
i dbasz o nich, tym większe będą twoje zyski. Jednak żeby zrozumieć klientów, 
trzeba znać ich potrzeby oraz w prawidłowy sposób je zaspokoić11. Za pomocą 
odpowiednio przeprowadzonej segmentacji banki dążą do osiągnięcia celów, 
wśród których wymienić można12:

–  stworzenie trwałych więzi z klientami,
–  oszacowanie gotowości klientów do zakupu określonych produktów,
–  zwiększenie skuteczności marketingu mix, przez wykorzystanie właści-

wych instrumentów marketingowych,
–  znalezienie nisz rynkowych, na których zostaną przeprowadzone działania 

marketingowe.
Kryteria stosowane w celu podziału gospodarstw domowych jako klientów 

banków mają bardzo zróżnicowany charakter, stąd stosowny wydaje się ich po-
dział według kryterium instytucjonalnego, dochodowego, kryterium wiedzy eko-
nomicznej, ze względu na cykl życia rodziny, kryterium zachowań na rynku usług 
bankowych oraz kryterium operacyjnego, przedstawiony na wykresie 4.

Wykres 3. Źródła finansowania działalności bankowej

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie Raport o sytuacji banków w okresie I-IX 2011 r., Urząd 
Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2011, s. 7.

11  B. Świecka, Bankructwa…, s. 35.
12  U.C. Swoboda, Bankowość detaliczna. Strategie marketingowe i procesy zarządzania, CeDeWu, 

Warszawa 2000, s. 112.
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Analiza wyodrębnionych segmentów gospodarstw domowych stanowi pod-
stawę oceny ich opłacalności dla banku i wpływa na planowanie podejmowanych 
działań. Poznanie potrzeb poszczególnych segmentów gospodarstw domowych 
jest podstawą przygotowania oferty usług bankowych oraz szansą uzyskania prze-
wagi konkurencyjnej na rynku instrumentów finansowych.

 

Zakończenie

Powiązanie funkcjonowania gospodarstw domowych z instytucjami finanso-
wymi, jakimi są banki jest bezsprzeczne. Bank jako jeden z uczestników rynku fi-
nansowego, odgrywa istotną rolę w przepływie kapitału między różnymi podmio-
tami. Przez świadczenie usług na rzecz swoich klientów banki uruchamiają obieg 
pieniężny w gospodarce. Gospodarstwa domowe mogą znajdować się w jednej 
z dwóch sytuacji: mogą posiadać wolne środki pieniężne lub też odczuwać ich 
niedobór. W obu przypadkach ogniwem pojawiającym się jako „rozwiązanie pro-
blemu” są banki. 

Wykres 4. Wybrane kryteria klasyfikacji gospodarstw domowych

Ź r ó d ł o: B. Świecka, Bankructwa gospodarstw domowych. Perspektywa ekonomiczna i społeczna, Difin, 
Warszawa 2008, s. 38.
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Zeszyty Naukowe
Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

Nr 31/2012

Marianna Dębniewska        Olga Wyszkowska-Kaniewska
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Kredyt konsumencki na rynku bankowym –
prawne i gospodarcze uwarunkowania

Streszczenie. Brak równowagi sił w relacjach kredytodawca – kredytobiorca przyczynił się 
do opracowania kompleksowego uregulowania kwestii prawnych dotyczących kredytu konsu-
menckiego na rynku polskim. Już w procesie przedakcesyjnym Polska została zobligowana do 
zbliżenia swojego ustawodawstwa w tym zakresie do wymogów europejskich. Unijna Dyrektywa 
87/102/EWG z dnia 22 grudnia 1986 r. była pierwszym wspólnotowym aktem regulującym ochronę 
konsumentów w stosunkach kredytowych. Próbą uregulowania problemów związanych z kredytem 
konsumenckim na polskim rynku bankowym było uchwalenie ustawy z dnia 20 lipca 2001 roku 
o kredycie konsumenckim, która weszła w życie 19 września 2002 r. Nowy wspólnotowy porządek 
prawny wymuszał na tej ustawie kolejne zmiany. Nowa ustawa o kredycie konsumenckim uchwalo-
na została w dniu 17 sierpnia 2011 r., a obowiązuje w Polsce od 18 grudnia 2011 r.

Słowa kluczowe: kredyt konsumencki, ochrona konsumenta, ustawa o kredycie konsumenc-
kim, konsument, kredytodawca, kredytobiorca, asysta przedkontraktowa

Wstęp

Ochrona konsumenta i jego interesów od wielu lat stanowiła w Unii Europej-
skiej jedno z ważnych zagadnień, które wymagało istotnych zmian. Wynikało to 
z dość często stosowanych praktyk naruszenia ekonomicznych interesów konsu-
mentów, jak też z istnienia niedoskonałości na rynku usług finansowych. Kon-
sumenci szczególnie odczuwali brak równowagi sił w relacjach profesjonalny 
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kredytodawca a słabszy kredytobiorca, efektem czego było narzucenie stronie 
słabszej postanowień umownych odzwierciedlających własne interesy. Fakt 
nierównowagi w transakcjach na rynku kredytowym stał się przyczynkiem do 
opracowania kompleksowego uregulowania kwestii prawnych dotyczących kre-
dytu konsumenckiego na rynku polskim. Należy dodać, że już w procesie przed-
akcesyjnym polskie władze zostały zobligowane do zbliżenia ustawodawstwa 
polskiego do wymogów europejskich. Unijna Dyrektywa 87/102/EWG z dnia 
22 grudnia 1986 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych 
i administracyjnych Państw Członkowskich dotyczących kredytu konsumenckie-
go była pierwszym wspólnotowym aktem regulującym ochronę konsumentów 
w stosunkach kredytowych. Próbą uregulowania problemów związanych z kre-
dytem konsumenckim było uchwalenie ustawy z dnia 20 lipca 2001 roku o kre-
dycie konsumenckim, która weszła w życie 19 września 2002 r. Ustawa ta była 
wzorowana na rozwiązaniach unijnych i do czasu obowiązywania (17 grudnia 
2011 r.) była kilkakrotnie nowelizowana. Nowy wspólnotowy porządek prawny 
wymuszał na tej ustawie kolejne zmiany, gdyż Polska i pozostałe kraje człon-
kowskie były zobligowane do implementowania przepisów nowej dyrektywy do 
dnia 12 maja 2010 r. Nowa ustawa o kredycie konsumenckim obowiązuje od dnia 
18 grudnia 2011 r.

Wybór problematyki do badań był podyktowany rangą tematyki, jaką jest 
funkcjonowanie kredytu konsumenckiego na polskim rynku bankowym. Celem 
prowadzonych badań było zebranie opinii od klientów, którzy korzystali bądź 
korzystają z kredytu konsumenckiego udzielanego przez banki. Badania były 
przeprowadzone w formie wywiadów w grupie przypadkowych klientów, w kilku 
oddziałach banków. Pytań postawionych było kilka, głównie dotyczyły tych ele-
mentów, które dotychczas były przedmiotem niezadowolenia ze strony kredyto-
biorców, a wynikały z niedoinformowania. Materiał z tego etapu badań znajduje 
się w dalszej części opracowania.

Praca ta w formie artykułu składa się z dwóch części i zakończenia (podsu-
mowania). Pierwsza część ma charakter teoretyczny, oparty na rozwiązaniach 
prawnych dotyczących kredytu konsumenckiego, jak też na przeglądzie literatu-
ry naukowej poświęconej temu zagadnieniu. Druga część – empiryczna, oparta 
jest głównie na zebranym materiale z rynku kredytowego, który był poddany 
analizie i ocenie pod kątem znajomości zmian, jakie wprowadziła nowa ustawa, 
jak też wpływu założeń ustawowych na zachowania konsumentów i praktykę 
bankową.

Traktując pytania do konsumentów jako cele cząstkowe badań, są one nastę-
pujące:

1)  czym kieruje się konsument wybierając daną ofertę kredytową?
2)  czy znane są konsumentowi przysługujące mu prawa wynikające z obo-

wiązującej z tego zakresu ustawy?
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3)  jak w praktyce bankowej wygląda przekaz informacji z banku do klienta?
4)  czy można nazwać bank jako instytucję zaufania publicznego?
Przedmiotem badań były uwarunkowania prawne i gospodarcze oraz spo-

łeczny odbiór uregulowań prawnych wynikających z ustawy o kredycie konsu-
menckim.

1. Podstawy prawne funkcjonowania kredytu konsumenckiego

Nowa ustawa o kredycie konsumenckim jest wynikiem implementacji 
w porządek prawny Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48 WE 
z dnia 23 kwietnia 2008 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił ustawę w dniu 
17 sierpnia 2011 r. Vacatio legis zostało określone na 6 miesięcy, a zatem ustawa 
zaczęła obowiązywać od 18 grudnia 2011 r. Przez umowę o kredyt konsumencki 
rozumie się umowę zawartą o kredyt w wysokości nie większej niż 255 550 PLN 
albo równowartości tej kwoty w walucie innej niż waluta polska, przy czym kre-
dytodawca w ramach swojej działalności udziela lub daje przyrzeczenie udzie-
lenia kredytu konsumentowi. Ustawa wprowadza szereg zmian w zakresie prze-
pisów regulujących udzielanie kredytów konsumenckich. Dotyczą one zarówno 
obszarów sprzedażowych, jak i posprzedażowych, a odnoszą się do następujących 
produktów: kredytu konsumpcyjnego, karty kredytowej, limitu zadłużenia w kar-
cie, kredytu samochodowego, kredytu lub pożyczki hipotecznej. Kredyt konsu-
mencki obejmuje tę część kredytów konsumpcyjnych, która jest objęta ustawą 
o kredycie konsumenckim, a także pożyczki pieniężne oferowane przez nie-
bankowych kredytodawców. A zatem kredytu konsumenckiego udzielają banki, 
parabanki, towarzystwa inwestycyjno-kredytowe, pośrednicy kredytowi. Kredyt 
konsumpcyjny obejmuje kredyty i pożyczki pieniężne udzielane na podstawie za-
sad określonych prawem bankowym i kodeksem cywilnym. W praktyce dotyczy 
to produktów kredytowych dla klientów indywidualnych, które nie są objęte, 
bądź nie spełniają kryteriów wynikających z umowy o kredycie konsumenckim. 
Kredyt konsumpcyjny udzielany jest klientom na podstawie ustawy Prawo ban-
kowe, która obowiązuje wyłącznie banki. Ze względu na znaczący wzrost liczby 
podmiotów oferujących kredyty konsumpcyjne, jak też większej liczby różnych 
i bardziej złożonych produktów, wydaje się za celowe wprowadzenie ujednolice-
nia warunków ich sprzedaży. 

Klient zgodnie z formułą prawną ma możliwość spłaty długu wynikające-
go z umowy kredytowej przed terminem ustalonym w umowie, a jednocześnie 
domagania się obniżenia kosztu całkowitego kredytu. Inny korzystny zapis 
w ustawie dotyczy przeniesienia praw kredytodawcy na osobę trzecią. W przy-
padku zaistnienia takiej sytuacji, konsument który dokonał zakupu na kredyt, ma 
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takie same prawa ochrony procesowej wobec banku, jakie miał wobec dostawcy. 
Prawne uregulowania funkcjonowania kredytu konsumenckiego stanowią ochro-
nę konsumenta. Celem tej ochrony jest rekompensowanie zakłóceń „parytetu 
pozycji rynkowej” konsumenta. Wynikają one przede wszystkim z braku wiedzy 
i doświadczenia konsumenta, ale także ze słabo wyspecjalizowanego personelu, 
kierującego się głównie potrzebą zrealizowania danej transakcji.

Konsument starający się o kredyt, bądź będący już stroną umowy kredyto-
wej, ma świadomość pewnych zagrożeń, które mogą wynikać z następujących 
sytuacji1: 

–  dezinformacji prowadzącej do błędnych decyzji, wynikających ze złej kal-
kulacji ekonomicznej, utrudniającej dokonanie prawidłowego wyboru,

–  nierównowagi korzyści i obciążeń w relacjach z bankiem,
–  obciążenia nadmiernymi zabezpieczeniami kredytu (zbyt duże ogranicze-

nie ryzyka),
–  trudności bądź ograniczenia w dochodzeniu własnych praw,
–  dodatkowego obciążenia przy wycofywaniu się z umowy kredytowej.
Dezinformacja jest niezgodna z intencją przepisów w dyrektywie, według 

której najważniejszą cechą uczciwej oferty kredytowej jest pełna i prawdziwa 
informacja związana z transakcją, a także zrozumiała treść zawarta w umowie.

Aby zminimalizować bądź wyeliminować niektóre z wymienionych zagrożeń 
dla konsumenta, obowiązująca ustawa wprowadza zmiany chroniące jego intere-
sy. Ujmując syntetycznie, zmiany te dotyczą:

1)  wprowadzenia formularza informującego dla klienta; formularz ten należy 
wydać klientowi na etapie przedstawienia oferty kredytowej;

2)  wprowadzenia tzw. asysty przedkontraktowej, która zawiera nowe warun-
ki przy odstąpieniu od umowy o kredyt, nowe zasady przy wcześniejszej spłacie 
kredytu, jak też nowe pojęcia związane z kosztami i kwotą kredytu; celem asysty 
jest przekazanie klientowi niezbędnych informacji dotyczących kredytu przed 
podpisaniem umowy kredytowej; klient, posiadając niezbędną z tego zakresu 
wiedzę ma czas, aby zapoznać się z informacjami zawartymi w formularzu, 
dokonać niezbędnych analiz i podjąć decyzję o podpisaniu bądź niepodpisaniu 
umowy. 

Niezbędnym warunkiem wynikającym z nowej ustawy jest, aby przekazy-
wane klientowi informacje o produkcie były zrozumiałe, jednoznaczne i nie 
budziły wątpliwości co do interpretacji przepisu. Klient również powinien być 
poinformowany o tym, że ma prawo otrzymać bezpłatnie projekt umowy kredytu, 
jeśli przedstawi taką prośbę. Niedopełnienie powyższych warunków, jak też i in-
nych, np. brak lub podanie błędnych danych w umowie kredytowej dotyczących 

1  W. Szpringer, Upadłość konsumencka. Inspiracje z rozwiązań światowych oraz rekomenda-
cje dla Polski, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2009, s. 105.
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klienta, czy też związanych z kosztami kredytu wynikającymi z zawarcia umowy, 
bądź sposobu zabezpieczenia, może skutkować tzw. sankcją kredytu darmowego 
(art. 45). Oznacza to dla banku, że klient może zwrócić kredyt bez odsetek i in-
nych kosztów związanych z kredytem.

Nowe zmiany na rynku kredytu konsumenckiego dotyczą również warun-
ków odstąpienia od umowy o ten rodzaj kredytu. Ujmując syntetycznie, zmiany 
dotyczą: wydłużenia terminu na złożenie oświadczenia o odstąpieniu z 10 do 
14 dni; obowiązek zapłaty przez klienta odsetek za okres korzystania z kredytu; 
30-dniowy termin zwrotu przez klienta kredytu wraz z odsetkami. Odsetki, jakie 
powinien uiścić klient w przypadku odstąpienia od umowy kredytowej, powin-
ny być już wskazane w umowie w formie kwoty odsetek dziennych. Natomiast 
kwota odsetek do zapłaty za okres korzystania z kredytu, powinna być naliczona 
w dniu spłaty kredytu. Rozliczenie kredytu z klientem wykonuje oddział banku, 
gdy spłata następuje w dniu złożenia oświadczenia o odstąpieniu, natomiast gdy 
spłata jest realizowana w terminie późniejszym, to rozliczenie kredytu z klientem 
odbywa się w centrali oddziału banku. Należy też dodać, że 30-dniowy termin 
zwrotu kredytu i odsetek przez klienta jest liczony od dnia złożenia oświadczenia 
o odstąpieniu od umowy.

Kolejna zmiana wynikająca z ustawy o kredycie konsumenckim dotyczy 
wcześniejszej spłaty kredytu. Otóż klient nie jest zobowiązany informować bank 
o zamiarze wcześniejszej spłaty (dotychczas taka konieczność istniała, w termi-
nie trzech dni przed dokonaniem planowanej spłaty). Obowiązkiem klienta jest 
jedynie złożenie dyspozycji wcześniejszej spłaty (częściowej lub całkowitej). 
Dyspozycja ta zawiera m.in. informacje dotyczące przeznaczenia nadpłaconej 
kwoty i skutku jej wykonania, w formie skrócenia okresu kredytowania, bądź 
zmniejszenia raty kredytu. Rozliczenia wcześniejszej spłaty dokonuje oddział 
banku, gdy spłata ma miejsce w dniu złożenia dyspozycji, natomiast gdy na-
stępuje w późniejszym terminie rozliczenia dokonuje centrala oddziału banku. 
Obowiązująca ustawa zgodnie z art. 5 pkt 7 określa maksymalną kwotę kredytu, 
z art. 5 pkt 6 ustawy – całkowity koszt kredytu, a z art. 5 pkt 8 – całkowitą kwotę 
do zapłaty przez konsumenta.

Zmiany w procesie posprzedażowym obejmują:
1)  odstąpienie od umowy kredytu; kredytobiorca ma 14 dni na odstąpienie od 

umowy; środki zwraca w ciągu 30 dni od dnia złożenia odstąpienia; bank zwraca 
klientowi prowizję; bank nalicza odsetki za okres do spłaty środków;

2)  wypowiedzenie umowy kredytu; okres wypowiedzenia kredytu wyno-
si jeden miesiąc, w przypadku gdy umowę wypowiada kredytobiorca; okres 
wypowiedzenia umowy przez bank z ważnej przyczyny wynosi również jeden 
miesiąc;

3)  wcześniejsza spłata kredytu; ta kwestia wcześniej była omówiona ze 
wskazaniem, że jest bardziej korzystna dla klienta niż była poprzednio.

Kredyt konsumencki na rynku bankowym – prawne i gospodarcze uwarunkowania



96 97

Tabela 1. Treści zmian wynikające z ustawy o kredycie konsumenckim

Lp. Rodzaj zmiany oraz jej treść wynikająca z ustawy

1. Dostosowano zapisy umowy do wymogów art. 30 ustawy.
2. Zmieniono zapisy dotyczące odstąpienia od umowy kredytu.
3. Kredytobiorcy dano prawo do spłaty części, bądź całości kredytu przed terminem ustalonym 

w planie spłat. Spłata środków finansowych ma być dokonywana zgodnie z dyspozycją kredy-
tobiorcy.

4. Zobowiązano bank do wydania klientowi formularza informacyjnego dotyczącego kredytu kon-
sumenckiego, według jednego wzoru w załączniku nr 1 do ustawy.

5. W dodatkowym zapisie zawartym w ustawie zwiększono obowiązki informacyjne banku, w for-
mie tzw. asysty przedkontraktowej, związanej w szczególności z wydaniem klientowi formula-
rza informacyjnego.

6. Doprecyzowano przeprowadzenie weryfikacji w tzw. bazie wyłudzaczy, które powinno być 
potwierdzone przez doradcę tej weryfikacji, jak też przez adnotację dotyczącą jej wyników na 
wniosku kredytowym.

7. Wprowadzono zapis dotyczący automatycznej rejestracji ubezpieczenia dla kredytu.
8. Zmniejszono zapisy w zakresie rejestrowania zobowiązań z tytułu karty kredytowej w sprzedaży 

wiązanej – automatyzacja.
9. Wprowadzono termin przekazywania do właściwej komórki COD dokumentacji kredytowej 

oraz informacji o podejmowanych decyzjach.
10. Dodano zapisy dotyczące podjęcia decyzji o wypowiedzeniu albo rozwiązaniu umowy kredytu 

– termin na wypowiedzenie, pisemna forma decyzji, w przypadku których można podjąć decyzje 
o niewypowiadaniu, nierozwiązywaniu umowy.

11. Uzupełniono zapisy dotyczące konieczności podpisywania aneksu z kredytobiorcą albo podej-
mowania decyzji o dostosowaniu marży do oferty standardowej, w przypadku niespełniania 
warunków umownych do utrzymania marży przyjętej przy udzielaniu kredytu.

12. Wprowadzono zapisy dotyczące konieczności przyjmowania od kredytobiorcy aktualnej polisy 
ubezpieczenia, sprawdzania jej aktualności i przekazywania do właściwej komórki COD.

13. Poszerzono zapisy na sposób postępowania w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w poda-
nych przez klienta informacjach zawartych w dokumentach kredytowych.

14. Wprowadzono zapisy co do wykorzystania informacji o rachunku bieżącym wnioskodawcy.
15. Dodano zapisy wskazujące na konieczność uwzględniania w zaangażowaniu kredytowym banku 

kwoty pożyczek i kredytów z tytułu wniosków kredytowych złożonych przez klienta i będących 
w opiniowaniu lub takich, co do których podjęta została pozytywna decyzja sprzedażowa, ale 
umowa kredytu nie została jeszcze zawarta.

16. Rozszerzono zapisy co do sposobu postępowania w przypadku udzielenia kredytu na spłatę 
innych kredytów lub pożyczek.

17. Dodano zapisy o konieczności stosowania zabezpieczenia przejściowego do czasu ustanowienia 
docelowej formy zabezpieczenia.

18. Zlikwidowano dotychczasową możliwość stosowania zabezpieczenia hipotetycznego dla kredytu 
konsumenckiego. Propozycje wymaganych zabezpieczeń kredytu najczęściej odnoszą się do: 
potrącenia wymaganych należności z rachunku bieżącego (ROR), weksla własnego in blanco, 
poręczenia wekslowego i innych zabezpieczeń wskazanych przez bank.

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.
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Wprowadzenie zmian do ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie kon-
sumenckim warunkuje wzajemną pozycję obydwu stron – jedną reprezentuje 
wyspecjalizowana instytucja finansowa, zaś drugą klient (potencjalny kredy-
tobiorca). Kredyt konsumencki nie jest nadal kontraktem w pełnym zakresie, 
indywidualnie negocjowanym. Klient w tych negocjacjach ograniczony jest do 
analizy standardowych ofert istniejących na rynku bankowym. Syntetyczne ujęcie 
treści wymogów, jakie wynikają z obowiązującej ustawy o kredycie konsumenc-
kim, zawarte są w tabeli 1.

2. Znaczenie kredytu oraz jego dostępność 
dla gospodarstw domowych

Gospodarstwo domowe jest przedmiotem, dla którego celem podstawowym 
jest zaspokojenie wspólnych i osobistych potrzeb jego członków. Aby móc zre-
alizować ten cel przez konsumpcję dóbr i usług, musi dysponować odpowiednim 
kapitałem finansowym. Źródłem tego kapitału (dochodu) jest przede wszystkim 
wynagrodzenie za pracę. Inne źródła dochodów stanowią jego uzupełnienie 
(odsetki od kapitału, dywidenda i inne). W ramach zgromadzonego dochodu 
dokonywany jest podział na konsumpcję i inwestycje. Możliwość rozdziału tych 
środków uzależniona jest od cen rynkowych na dobra i usługi. Niejednokrotnie 
funduszy jest za mało, aby zaspokoić potrzeby członków gospodarstwa domowe-
go. Wówczas rozwiązaniem tego problemu jest skorzystanie z kredytu, bądź po-
życzki bankowej. Wyniki badania społecznego Zarządzanie budżetem domowym 
i długi, przeprowadzonego w październiku 2011 r. przez GFK Polonia na zlecenie 
firmy KRUK S.A., przedstawiają przyczyny sięgania Polaków po zewnętrzne 
finansowanie. Wskazują oni na zbyt niskie wynagrodzenie jako główne źródło 
problemów finansowych. Nie pozwala ono bowiem na opłacenie podstawowych 
potrzeb, takich jak jedzenie czy mieszkanie (71% badanych). Kolejnymi przy-
czynami jest utrata pracy (46%) oraz niefrasobliwość i życie ponad stan (43%)2. 
Sondaż, przeprowadzony przez TNS OBOP na zlecenie Krajowego Rejestru Dłu-
gów w styczniu 2011 r., ujawnia na co Polacy wydają pożyczone pieniądze. Naj-
częstszą odpowiedzią były wydatki na „życie” (36%). Oprócz tego wspierają się 
kredytami na sfinansowanie remontu domu lub mieszkania (32%), zakup nowego 
sprzętu RTV/AGD (29%), bądź samochodu (17%)3. 

2  Zarządzanie budżetem domowym i długi – wyniki badania społecznego, Kruk SA, paździer-
nik 2011. 

3  http://www2.krd.pl/Centrum-prasowe/Aktualnosci/Na-co-pozyczaja-pieniadze-Polacy.aspx 
[15.03.2012]. 
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Nie każde gospodarstwo może pozwolić sobie na kredyt (brak zdolności 
kredytowej). Do oceny zdolności kredytowej klienta bank wymaga od niego 
informacji, takich jak: wiek, zawód, miejsce zamieszkania, dochód miesięcz-
ny, wielkość miesięcznych wydatków, liczbę osób w rodzinie. W oparciu o te 
informacje jest określana maksymalna kwota kredytu i maksymalny okres 
spłaty. 

Zgodnie z raportem Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową pt. Rynek 
zarządzania wierzytelnościami w Polsce oraz perspektywy jego rozwoju do 2014 
roku, w latach 2005-2009 wartość kredytów konsumpcyjnych wzrosła w Polsce 
ok. 2-, 3-krotnie. W tym samym okresie wartość kredytów mieszkaniowych wzro-
sła ponad 4-krotnie (z 50 mld PLN do prawie 214 mld PLN). Tym samym struk-
tura polskiego rynku kredytów dla ludności zbliżyła się do struktury rynku w UE, 
gdzie dominują kredyty hipoteczne. Udział kredytów mieszkaniowych w struktu-
rze kredytów dla ludności jest w Polsce nadal niższy niż w UE, gdzie standardem 
jest ok. 80-procentowy udział kredytów mieszkaniowych. Wskazuje to na fakt, że 
w Polsce kredyty konsumpcyjne odgrywają znacznie większą rolę w zadłużeniu 
ogółem ludności niż w wysoko rozwiniętych krajach UE4.

Wysoka dynamika zadłużenia się gospodarstw domowych, przy niskich 
dochodach, może stwarzać niebezpieczeństwo niewypłacalności i wynikają-
cych stąd problemów o charakterze społecznym, jak też mikro- i makroekono-
micznym. Z ostatniego raportu Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor SA 
wynika, że liczba klientów, którzy zalegają z płatnością zobowiązań wynosi 
w Polsce 2,158 mln. W ciągu ostatnich czterech miesięcy grupa ta zwiększyła się 
o ponad 74 tys. osób. Łączna kwota zaległych płatności Polaków w marcu 2012 r. 
wynosiła 35,75 mld PLN5. Problem nadmiernego zadłużenia występuje również 
w krajach znacznie bogatszych od Polski.

Należy też podkreślić znaczącą rolę kredytu konsumenckiego w momencie 
rosnącego zainteresowania ze strony gospodarstw domowych. Nowe uregulowa-
nia prawne wynikające z obowiązującej ustawy o kredycie konsumenckim tworzą 
warunki ramowe, które mają zachęcać konsumentów do korzystania z kredytów. 
Kredyt powszechnie jest uznawany za czynnik wzrostu gospodarczego. Zmien-
ność potrzeb finansowych w gospodarce i jej podmiotach sytuuje kredyt jako 
instrument stabilizujący i dynamizujący rozwój gospodarczy i społeczny kraju. 
W krajach o rozwiniętej gospodarce rynkowej kredyt odgrywa znaczącą rolę 
jako źródło finansowania potrzeb gospodarstw domowych. Poziom zadłużenia 

4  Rynek zarządzania wierzytelnościami w Polsce oraz perspektywy jego rozwoju do 2014 roku, 
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa, październik 2010.

5  InfoDług – ogólnopolski raport o zaległym zadłużeniu i klientach podwyższonego ryzyka, 
Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor SA, marzec 2012. 
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w relacji do minimalnych dochodów, tzw. dyspozycyjnych w tych krajach jest 
zróżnicowany i waha się od 30 do 140%6.

Realizacja potrzeb konsumpcyjnych odbywa się w dużym stopniu z własnych 
środków i oszczędności. Taki model dysponowania finansami był utrwalony 
tradycją, niskim poziomem edukacji finansowej, małą dostępnością kredytów 
(wysokie stopy procentowe kapitału, wysokie wartościowo zabezpieczenie, dość 
rygorystyczne procedury przyznawania kredytu), oraz skutkami tzw. niedoboru 
gospodarczego. Popyt na ten rodzaj kredytu, mierzony sposobem zachowa-
nia konsumentów, znajduje się w dość istotnych zależnościach z dochodami, 
oszczędnościami, wydatkami i zadłużeniami oraz z fazą cyklu gospodarczego. 
Powyższe relacje zawarte są w tabeli 2.

Z informacji zawartych w tabeli widać, że zadłużenie gospodarstw domo-
wych jest wysokie, podobnie jak wydatki w okresie, gdy gospodarka znajduje się 
w okresie rozkwitu.

Regulacje prawne dotyczące kredytu konsumenckiego, zgodnie z ustawą 
z 2001 r. były kilkakrotnie nowelizowane (pierwsze prace nowelizujące już 
w 2002 r.). Miały one na celu ujednolicenie przepisów obowiązujących w krajach 
unijnych. Prace te trwały długo, ze względu na liczne z tym trudności. Głównym 
nurtem negocjacji była ochrona konsumenta na rynku kredytowym. Podkreślano 
obowiązki informacyjne, które musi przekazać bank kredytobiorcy, w tym jego pra-
wa wynikające z umowy. Podjęto też postanowienie dotyczące korzystania przez 
instytucje kredytowe z baz danych o kredytobiorcach w procesie badania zdol-
ności i wiarygodności kredytowej klientów. Podniesienie tej kwestii w aspekcie 

Tabela 2. Oszczędności, zadłużenie i wydatki a cykl koniunktury gospodarczej

Niektóre 
wielkości 

ekonomiczne
Depresja Ożywienie Rozkwit Recesja

Oszczędności bardzo wysokie obniżają się bardzo niskie zaczynają się 
powiększać

Zadłużenie bardzo niskie stopniowo 
wzrastają

bardzo wysokie stopniowo 
maleje

Wydatki bardzo niskie stopniowo 
wzrastają

bardzo wysokie stopniowo 
maleją

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie G. Rytlewska, E. Huszczonek, Zmiany w popycie na kredyt 
gospodarstw domowych, NBP, „Materiały i Studia” 2004, nr 172, s. 15.

6  G. Rytlewska, E. Huszczonek, Zmiany w popycie na kredyt gospodarstw domowych, NBP, 
„Materiały i Studia” 2004, nr 172. 
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ochrony konsumenta było szczególnie ważne. Często można było spotkać opinie 
w publikacjach naukowych, że bazy danych którymi dysponowały banki, służyły 
jedynie ich interesom, zaś konsumenci chronieni byli tylko przepisami ochrony 
danych osobowych. Mogło to być tak postrzegane, gdyż był to zbiór głównie 
informacji negatywnych o zaległościach i niespłacaniu kredytów. Obecnie nowo-
czesne bazy danych zawierają pełną i w większości pozytywną historię kredytową 
klientów7. 

3. Konsument jako podmiot podlegający ochronie 
wynikającej z ustawy o kredycie konsumenckim

Badania w formie wywiadów bezpośrednich przeprowadzono w grupie 
przypadkowych klientów w kilku oddziałach banków. Niektóre z osób badanych 
były kredytobiorcami, inne zaś są nimi obecnie. Pytania skierowane do tych osób 
dotyczyły znajomości uregulowań prawnych wynikających z nowej, obowiązują-
cej ustawy. W pytaniach chodziło głównie o procedurę przyznawania kredytów, 
koszty związane z kredytem, cele przeznaczenia tych środków, formy zabezpie-
czeń zwrotu długu, terminy wypowiedzenia umowy i wcześniejszej spłaty długu, 
łącznie z konsekwencjami finansowymi wynikającymi z tych decyzji. Pytaniem 
w tych badaniach, może najważniejszym, była ocena przepływu informacji od 
oferenta kredytu do potencjalnego kredytobiorcy. 

Rozmowy przeprowadzono z grupą 32 osób. Grupa ta chętnie odpowiadała 
na pytania i była bardzo zainteresowana zmianami, jakie zostały wprowadzone 
do ustawy. Z przeprowadzonych rozmów z byłymi i obecnymi kredytobiorcami 
wynikała potrzeba skorzystania z pożyczki, bądź kredytu bankowego, głównie 
z uwagi na coraz trudniejsze warunki materialne, a w perspektywie groźbę kryzysu. 
Z tej grupy osób, aż 28 z nich przed podjęciem decyzji kredytowej brała pod uwa-
gę co najmniej dwie oferty kredytowe, kierując się stopą oprocentowania kredytu 
(chociaż przewiduje się w większości banków zmienny poziom oprocentowania), 
jak też wysokością prowizji i innych opłat oraz zabezpieczeniem zwrotu środków. 
Wszyscy rozmówcy podkreślali fakt zapoznania się z warunkami umowy kredy-
towej, możliwościami co do terminu odstąpienia od tej umowy i konsekwencjami 
wynikającymi z tego tytułu. Znajomość tych warunków była miłym zaskoczeniem, 
gdyż dotychczas często można było słyszeć bądź czytać opinie, że klienci nie czy-
tają umów kredytowych, nie znają treści umowy regulującej kredyt konsumencki. 
Uzasadnieniem tych opinii były zbyt obszerne umowy, które wymagały dużo czasu, 

7  M. Matusiak, Kredyt ujednolicony, „Gazeta Bankowa” nr 12/2008, s. 28-29. 
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aby je dokładnie przeczytać i zapoznać się z warunkami (jakie mamy prawa i obo-
wiązki). Jednym z najważniejszych jest prawo do odstąpienia od umowy kredytu, 
na które klient ma 14 dni. Tylko nieliczni rozmówcy wskazali ten termin. Natomiast 
co do formalności, które należy spełnić, by odstąpienie było ważne, odpowiedzi 
nie były do końca prawdziwe, co należy tłumaczyć nieodległym terminem wejścia 
ustawy w życie. Znacznie lepiej przedstawiała się wiedza związana z kosztami 
w ramach opłaty przygotowawczej i zabezpieczenia kredytu oraz w przypadku 
odstąpienia od umowy. Kolejnym przywilejem konsumentów jest prawo do przed-
terminowej spłaty kredytu bez konieczności informowania banku o tym zamiarze, 
obowiązuje jedynie przesłanie informacji o nadpłaconej kwocie. O tej możliwo-
ści respondenci nie wiedzieli. Ostatnie pytanie dotyczyło zakresu obowiązków 
informacyjnych banku wobec klienta w ramach tzw. asysty przedkontraktowej. 
Z odpowiedzią na to pytanie były pewne trudności, które w dużej mierze uzasadnio-
ne były nowym obowiązkiem przekazania formularza informacyjnego klientowi. 
Asysta przedkontraktowa, o czym na początku tego artykułu można przeczytać, sta-
nowi zestaw informacji, które powinny być przekazane klientowi przed zawarciem 
umowy kredytowej, zawartych w arkuszu informacyjnym oraz umowie. Powyższa 
instrukcja obowiązuje w nowej ustawie od 18 grudnia 2011 r.

Podsumowanie

Wyniki badań przeprowadzone w formie wywiadów z klientami banków 
potwierdziły, że ochrona przez rzetelną informację przekazaną przez bank czyni, 
że decyzja o podjęciu lub odrzuceniu zamiaru pobrania pożyczki, kredytu staje 
się coraz bardziej racjonalna. Dotychczas konsumenci porównywali dostępne 
na rynku oferty, dysponując dość skromnymi informacjami dotyczących zasad 
przyznawania kredytów, możliwości odstąpienia od umowy, czy też całkowitych 
kosztów związanych z procesem kredytowym. Często brak pełnej, wiarygodnej 
wiedzy co do poszczególnych etapów w tym procesie powodował dużo zamiesza-
nia, utraty zaufania do instytucji finansowej i wiele negatywnych skutków dla obu 
stron transakcji. Z tego też powodu niezmiernie ważne jest, aby kanały przepływu 
informacji były wiarygodne i dostarczały rzetelnych danych na temat wybrane-
go kredytu. Z innych badań, które były prowadzone przez autorki tego artykułu 
wynika, że banki stosowały się tylko częściowo do ustaleń zawartych w ustawie 
o kredycie konsumenckim w zakresie obowiązku informacyjnego, głównie była 
podawana wielkość rzeczywistej rocznej stopy procentowej, jak też możliwości 
odstąpienia od umowy i wcześniejszej spłaty zadłużenia8.

8  M. Dębniewska, Kredyt konsumencki na rynku bankowym w opinii klientów, ZN nr 548, 
Ekonomiczne Problemy Usług nr 38, Szczecin 2009, s. 414-420.
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Z rozmów z byłymi lub obecnymi klientami banku wynikało, że osoby, któ-
re zamierzają skorzystać z kredytu wcześniej poznają oferty banków, następnie 
analizują podane im warunki, a dopiero później świadomie podejmują decyzję. 
Ten sposób postępowania można nazwać racjonalnym, tzn. że istnieje małe praw-
dopodobieństwo wystąpienia w przyszłości kłopotów ze spłatą długu. Jako pozy-
tywne zjawisko należy uznać dzisiejsze zachowanie klienta, który bez zapoznania 
się z treścią umowy kredytowej nie podpisuje tego dokumentu. Z wypowiedzi 
niektórych pracowników banków wynika, że nowe wytyczne zawarte w ustawie 
wpływają na lepszą relację klient – bank, a jednocześnie spowodują większy po-
pyt na kredyty konsumpcyjne, przyczyniając się tym samym do poprawy bytowej 
gospodarstw domowych.
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Streszczenie. Przedmiotem analizy jest gospodarstwo domowe jako podmiot funkcjonujący na 
rynku i podejmujący decyzje dotyczące konsumpcji i oszczędności. Celem jest krótka analiza zmian 
zachodzących w strukturze konsumpcji i oszczędności gospodarstw domowych w Polsce w latach 
2005-2010.

Słowa kluczowe: gospodarstwo domowe, konsumpcja, oszczędności

Wstęp

Oszczędności oznaczają nie wydaną przez gospodarstwo domowe część 
rozporządzalnych dochodów na zakup dóbr konsumpcyjnych1. Decyzje o kon-
sumpcji bądź oszczędzaniu gospodarstwa podejmują i uzależniają od szeregu 
czynników, które wynikają z wewnętrznych decyzji samego gospodarstwa, bądź 
są wynikiem zmian otoczenia.

1  B. Szopa, P. Kawa, J. Kultys, Oszczędności i rozpiętości dochodowe a dynamika gospodarcza, 
WAE, Kraków 2007, s. 55.
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1. Gospodarstwo domowe – pojęcie, cechy, funkcje

Pojęcie gospodarstwa domowego nie jest w literaturze ekonomicznej klarownie 
przedstawiane. Często jest ono utożsamiane z innymi pojęciami, lub też stosowane 
zamiennie, chociażby z pojęciami konsument, rodzina. Najczęściej gospodarstwo 
domowe definiuje się jako kluczową jednostkę w sferze konsumpcji, której podsta-
wowym celem jest zaspokojenie jednostkowych i wspólnych potrzeb konsumenc-
kich składających się nań osób. Równie często gospodarstwo domowe pojmowane 
jest jako jedno- lub wieloosobowy podmiot gospodarczy, oparty za zwyczaj na 
więzach rodzinnych, działający w sferze konsumpcji, którego celem jest zaspoko-
jenie potrzeb wszystkich członków, dzięki wspólnemu rozporządzaniu dochodami 
uzyskanymi przez wszystkich lub tylko niektórych z nich2. Jeszcze szersza definicja 
mówi, że gospodarstwo domowe jest bazą ekonomiczną jednostki lub grupy osób 
powiązanych więzami rodzinnymi lub więzami innego rodzaju, którzy zamieszku-
ją razem, łączą swoje przychody, zasoby dóbr materialnych oraz reprezentowana 
przez siebie siłę roboczą w celu zaspokojenia potrzeb gospodarstwa jako całości 
i poszczególnych jego członków, związanych z szeroko pojętym spożyciem3.

Gospodarstwo domowe może być rozpatrywane w trzech wymiarach:
–  podmiotowym, a więc ujmującym członków gospodarstwa domowego 

z punktu widzenia ich cechy społecznych, demograficznych i zawodowych (płeć, 

2  T. Zalega, Gospodarstwo domowe jako podmiot konsumpcji, „Studia i Materiały” Wydział 
Zarządzania UW, nr 1, 2007, s. 7.

3  A. Hodoly, Gospodarstwo domowe i jego rola społeczno-ekonomiczna, KiW, Warszawa 
1971, s. 20.

Rys. 1. Struktura gospodarstwa domowego i jego otoczenia

Ź r ó d ł o: Z. Kędzior, Relacje konsument – gospodarstwo domowe jako obiekt badan marketingowych, 
w: L. Garbarski, Kontrowersje wokół marketingu w Polsce – tożsamość, etyka, przyszłość, WSPiZ, Warszawa 
2004, s. 379.
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wiek, wykształcenie, aktywność zawodowa), które to cechy mają istotny wpływ 
na zakres i sposób zaspokajania potrzeb,

–  przedmiotowy, gospodarstwo domowe jest traktowane jako baza ekono-
miczna jednostki lub grupy osób, którą tworzą środki umożliwiające bieżące za-
spokojenie potrzeb konsumpcyjnych; bazę tę tworzą majątek nagromadzony, za-
soby dóbr trwałego użytku, mieszkanie, zasoby pieniężne, tj. bieżące przychody 
pieniężne, jak i oszczędności, własna praca na rzecz gospodarstwa i czas wolny,

–  funkcjonalny, gospodarstwo domowe postrzegane jest niejako przez pry-
zmat funkcji, czy działań podejmowanych w ramach i obrębie gospodarstwa, jak 
i poza nim4.

Członkowie gospodarstwa domowego z punktu widzenia funkcji ekonomicz-
nej występują w rolach wytwórców i konsumentów. Wynika to z działalności 
zarobkowej (produkcyjnej) realizowanej najczęściej na zewnątrz gospodarstwa, 
jak i wewnątrz, oraz działalności konsumpcyjnej realizowanej wewnątrz gospo-
darstwa domowego. Funkcje społeczne są drugą grupą funkcji mającą znaczący 
wpływ na funkcje ekonomiczne. Do funkcji społecznych zaliczamy: funkcję re-
produkcyjną i wychowawczą. Związane jest to z tym, że gospodarstwo domowe 
jest związane z rodziną, a jego konfiguracja zazwyczaj jest wynikiem zmian spo-
łecznych i ekonomicznych zachodzących w jego otoczeniu. 

Gospodarstwo domowe jest podmiotem gospodarującym, odróżniającym się 
od innych podmiotów specyficznymi cechami:

–  celem działalności gospodarstwa domowego jest maksymalizacja użytecz-
ności i zadowolenia, gospodarstwo dąży do zapewnienia swoim członkom jak 
najwyższego poziomu i jakości życia,

–  więzy łączące członków gospodarstwa domowego są najczęściej więzami 
pokrewieństwa, małżeństwa lub umowy,

–  potencjał pracy gospodarstwa domowego dzieli się na czynności domowe 
i zarobkowe,

–  gromadzenie środków przeznaczonych na działalność gospodarstwa odby-
wa się bezumownie z pracy zarobkowej i domowej, podział środków następuje na 
drodze zwyczajowo-tradycyjnej,

–  decyzje podejmowane w gospodarstwie domowym są względnie autono-
miczne, nie mają charakteru sformalizowanego5. 

Członkowie gospodarstw domowych występują w różnych rolach. Od-
zwierciedla się to w ich działaniach realizowanych wewnątrz bądź na zewnątrz 
gospodarstwa domowego. Mowa tu o działaniu produkcyjno-usługowym czy 

4  A. Hodoly, Gospodarstwo domowe i jego rola społeczno-ekonomiczna, KiW, Warszawa 
1971, s. 20.

5  K. Gutkowska, Diagnoza funkcjonowania wiejskich gospodarstw domowych na przełomie 
wieków, SGGW, Warszawa 2003, s. 10.
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zarobkowym, działalności zaopatrzeniowej czy konsumpcyjnej. Wszystkie te 
działania są ze sobą ściśle powiązane, uzupełniają się i warunkują6.

2. Czynniki wpływające na konsumpcję i oszczędności

Celem działania gospodarstwa domowego jest zaspokojenie indywidualnych 
potrzeb wszystkich jego członków. Może to być zrealizowane dzięki posiadanym 
środkom pozyskiwanym z pracy lub kapitału bądź przez wykorzystanie oszczęd-
ności nagromadzonych we wcześniejszych okresach lub źródeł zewnętrznych, 
takich jak kredyt.

Potrzeby są jak wiemy nieograniczone, a środki do zaspokojenia potrzeb za-
zwyczaj niewystarczające. Gospodarstwo domowe musi podejmować decyzje co 
do podziału tych środków na cele związane z konsumpcją i oszczędności. Zasad-
niczym czynnikiem determinującym wielkość konsumpcji jest dochód gospodar-
stwa domowego. Jego wzrost przekłada się jednak na wzrost spożycia tylko do 
pewnego stopnia, gdyż udział wydatków na konsumpcje w strukturze wydatków 
ogółem maleje wraz ze wzrostem dochodu. Intensywność potrzeb zmniejsza 
się w miarę ich zaspokajania, dlatego też przyrost zadowolenia związany ze 
zwiększaniem konsumpcji danego dobra jest coraz mniejszy. Wzrost dochodu 
powoduje więc obniżanie skłonności do konsumpcji, a zwiększanie skłonności 
do oszczędzania7. W miarę wzrostu dochodu maleje też krańcowa skłonność do 
konsumpcji8. Tendencja ta jest wynikiem powiększania się stanu posiadania go-
spodarstwa i coraz wyższego standardu jego wyposażenia. Również awersja do 
ryzyka9, skłania gospodarstwa do zabezpieczania się przed taką ewentualnością 
przez oszczędzanie10. W sytuacji, gdy dochód przewyższa potrzeby konsumpcyjne 

 6  Z. Kędzior, Relacje konsument – gospodarstwo domowe jako obiekt badań marketingowych, 
w: L. Garbarski, Kontrowersje wokół marketingu w Polsce – tożsamość, etyka, przyszłość, WSPiZ, 
Warszawa 2004, s. 381.

 7  J.M. Keynes, Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, WP PWN, Warszawa 2003, 
s. 88.

 8  M. Rószkiewicz, Zmienność stopy oszczędzania polskich gospodarstw domowych, 
„Gospodarka Narodowa” 2008, nr 7-8, s. 63.

 9  D. Fatuła, Zachowania polskich gospodarstw domowych na rynku finansowym, WUE, 
Kraków 2010, s. 25 -27; por. P. Pońsko, Konsumpcja, spowolnienie gospodarcze i awersja do strat, 
„Bank i Kredyt” 2010, nr 41, s.79-80; P. Białowolski, I. E. Kotowska, Aktywność gospodarstw 
domowych na rynku finansowym, w: red. J. Czapiński, T. Panek, Diagnoza społeczna 2009, RMS, 
Warszawa 2009, s. 74.

10  A. Kusińska, Ekonomiczne i demograficzne uwarunkowania konsumpcji w regionie, w: A. Ku-
sińska, Konsumpcja a rozwój społeczno-gospodarczy regionów w Polsce, PTE, Warszawa 2011, 
s. 73.
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gospodarstwa domowego powstaje nadwyżka środków, które można przeznaczyć 
na oszczędności w różnej formie. Wzrost dochodu przy stabilizacji konsumpcji 
będzie więc stwarzał większe możliwości w zakresie oszczędzania. Relatywnie 
wysoki dochód jest więc bardzo ważnym czynnikiem determinującym skłonność 
do oszczędzania11.

Dochody uzyskiwane przez gospodarstwa domowe stanowią ekonomiczną 
podstawę ich funkcjonowania, określają również poziom konsumpcji oraz po-
ziom życia gospodarstw domowych12.

Jak obrazuje tabela 1 z roku na rok w ostatnich latach spada udział wydatków 
w dochodzie gospodarstw domowych w Polsce.

Z punktu widzenia jednostek, oszczędności stanowią odłożoną w czasie kon-
sumpcję. Zakłada się, że decydent tak powinien rozłożyć strumień konsumpcji, 
aby zmaksymalizować funkcję użyteczności13. Można wymienić szereg czynni-
ków i przytoczyć wiele teorii, które wskazują na decydujące znaczenie tych lub 
innych czynników wpływających na decyzje o konsumpcji bądź oszczędzaniu14. 

Tabela 1. Poziom przeciętnych miesięcznych dochodów i wydatków na osobę w gospodarstwie 
domowym oraz udział wydatków w dochodzie rozporządzalnym w Polsce w latach 2003-2010

Lata Dochód Wydatki Udział wydatków 
w dochodzie (w%)

2003 711,69 677,81 95,2
2004 735,40 694,70 94,5
2005 761,46 690,30 90,7
2006 834,68 744,81 89,2
2007 928,87 809,95 87,2
2008 1045,52 904,27 86,5
2009 1114,49 956,68 85,8
2010 1192,82 991,44 83,1

Ź r ó d ł o: Sytuacja gospodarstw domowych w 2010 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw 
domowych, GUS, Warszawa 2011, s. 1.

11  E. Wójcik, Polskie gospodarstwa domowe na rynku oszczędności, „Bank i Kredyt” lipiec 
2007, s. 56-57.

12  A.Dąbrowska, Przemiany w strukturze konsumpcji i ich uwarunkowania, w: Konsument 
i konsumpcja we współczesnej gospodarce, red. M. Janoś-Kresło, B. Mróz, SGH, Warszawa 2006, 
s. 122; H. Mruk, Związki konsumpcji z rozwojem społeczno-gospodarczym, „Konsumpcja i Rozwój” 
2011, nr 1, s. 21.

13  P. Bańbuła, Oszczędności i wybór międzyokresowy – podejście behawioralne, „Materiały 
i Studia” 2006, nr 208, s. 1.

14  G. Rytelewska, A. Kłopocka, Wpływ czynników demograficznych na poziom i strukturę 
oszczędności gospodarstw domowych w Polsce, „Bank i Kredyt” 2010, nr 41, s. 58.
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Można je jednak najogólniej podzielić na czynniki zewnętrzne i wewnętrzne. Do 
czynników zewnętrznych zliczyć można:

–  politykę państwa związaną ze stymulowaniem oszczędności, taką funkcję 
mogą pełnić zwolnienia i ulgi podatkowe (np. dla osób wpłacających składki 
w towarzystwach ubezpieczeń lub gromadzących oszczędności na poczet przy-
szłej emerytury),

–  ogólną sytuację gospodarczą, ogólna sytuacja, a co się z tym wiąże do-
chody społeczeństwa, które można następnie rozdysponować na konsumpcję 
i oszczędności,

–  podaż, brak ograniczeń podaży wpływa korzystnie na swobodę kształtowa-
nia konsumpcji i oszczędności.

Czynniki wewnętrzne wpływające na decyzje gospodarstw domowych do-
tyczące podziału środków na oszczędności i konsumpcję mogą mieć charakter 
obiektywny bądź subiektywny.

Czynniki oddziałujące na decyzje niezależnie od woli podejmujących je 
osób:

–  demograficzne (np. struktura gospodarstwa i jego liczebność, wiek głowy 
gospodarstwa, liczba i wiek dzieci),

–  geograficzne (np. miejsce zamieszkania),
–  społeczne (np. wykształcenie członków gospodarstwa domowego)15.

3. Zmiany w strukturze konsumpcji

Członkowie gospodarstw domowych podejmują decyzje, które potrzeby, 
w jaki sposób i w jakiej kolejności mają być zaspokojone, i na tej podstawie 
dokonują podziału swojego miesięcznego budżetu. Skutki tych decyzji znajdują 
swoje odzwierciedlenie w bieżących wydatkach na poszczególne cele i w ich 
strukturze16.

Budżety gospodarstw domowych niezmiennie od lat w największym stop-
niu są obciążone wydatkami na żywność i napoje bezalkoholowe oraz kosztami 
związanymi z użytkowaniem mieszkania wraz z nośnikami energii, zaliczanymi 
do tzw. wydatków niezbędnych, które w największym stopniu limitują zaspoko-
jenie pozostałych grup potrzeb. (zob. tab. 2) Relacja wydatków na żywność do 
wydatków ogółem jest wskaźnikiem mówiącym o poziomie życia gospodarstwa 

15  E. Wójcik, Polskie gospodarstwa domowe na rynku oszczędności, „Bank i Kredyt” nr 7, 
2007, s. 58.

16  L. Piaskiewicz, Poziom i struktura konsumpcji gospodarstw domowych w regionach, 
w: A. Kusińska, Konsumpcja a rozwój społeczno-gospodarczy regionów w Polsce, PWE, Warszawa 
2011, s. 83.
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domowego17. Przeprowadzone badania wykazały, że grupy społeczne osiągające 
dochody o zbliżonej wielkości wykazują podobieństwo konsumpcji zarówno pod 
względem poziomu, jak i struktury18.

Istotnym miernikiem zmian w konsumpcji jest również struktura wydatków 
na wyposażenie gospodarstw domowych w różne produkty trwałego użytku. 
Nasycenie gospodarstw domowych różnymi dobrami świadczy o większej swo-
bodzie dysponowania środkami finansowymi19. Zmiany w wyposażeniu gospo-
darstw domowych przybliża tabela 3.

Tabela 2. Struktura wydatków gospodarstw domowych w latach 2005- 2010

Wydatki 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Żywność i napoje bezalkoholowe 28,4 27,1 26,6 25,6 25,1 24,8

Napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe 2,7 2,7 2,7 2,6 2,7 2,7

Odzież i obuwie 5,2 5,4 5,7 5,5 5,2 5,3

Użytkowanie mieszkania lub domu 
i nośniki energii

19,4 19,7 18,4 18,9 19,7 20,2

Wyposażenie mieszkania i prowadzenie 
gospodarstwa domowego

5,0 5,1 5,5 5,5 5,4 5,2

Zdrowie 4,9 4,9 4,9 4,8 5,0 4,8

Transport 9,0 8,8 9,3 10,1 9,7 9,6

Łączność 5,3 5,2 5,0 4,8 4,5 4,4

Rekreacja i kultura 6,9 7,1 7,6 7,9 8,0 8,0

Edukacja 1,4 1,4 1,4 0,5 1,2 1,3

Restauracje i hotele 1,8 2,0 1,9 2,0 2,2 2,3

Pozostałe towary i usługi 5,0 5,1 5,3 5,2 5,3 5,2

Wydatki pozostałe 4,1 – 4,2 4,3 4,5 4,6

Ź r ó d ł o: Sytuacja gospodarstw domowych w 2010 r. w świetle wyników badania budżetów domowych, 
GUS, Warszawa 2011, s. 4 i pozostałe lata.

17  C. Bywalec, Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, C.H. Beck, Warszawa 2010, 
s. 117.

18  M. Janoś-Kresło, Zmiany w konsumpcji gospodarstw domowych w czasie kryzysu, 
w: M. Bombol, Jak żyć w kryzysie?, SGH, Warszawa 2011, s. 68; E. Wójcik, Polskie gospodarstwa 
domowe na rynku oszczędności, „Bank i Kredyt” lipiec 2007, s. 58.

19  A. Olejniczuk-Merta, Zmiany w konsumpcji i zachowaniach konsumentów a rozwój 
społeczno gospodarczy, w: U. Łangowska-Szczęśniak, A. Bobrowska, Społeczno-ekonomiczne 
determinanty konsumpcji w Polsce, UO, Opole 2011, s. 23-24.
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Z danych zawartych w tabeli 3 wynika, że w Polsce wskaźnik nasycenia go-
spodarstw domowych nowoczesnymi dobrami konsumpcyjnymi bardzo szybko 
wzrasta. Źródłami finansowania konsumpcji w gospodarstwach domowych, któ-
ra z okresu na okres wzrastają są kredyty i pożyczki20, rośnie również wartość 
oszczędności21. Pewna część gospodarstw domowych zadłuża się w związku 
z zakupem drogich dóbr konsumpcyjnych. Wysoka cena zakupu powoduje, że 
nie mogą być one sfinansowane z posiadanych oszczędności, w związku z tym 
gospodarstwo zaciąga kredyt. Koszty nabycia są rozkładane w czasie i pokrywane 
z bieżących nadwyżek finansowych w postaci spłaty rat kredytowych22.

Tabela 3. Struktura wyposażenia gospodarstw domowych w niektóre przedmioty trwałego użytku 
w Polsce w latach 2006-2010

Lata 2006 2007 2008 2009 2010

Telefon stacjonarny 74,0 71,6 68,5 64,9 55,2
Telefon komórkowy 70,7 75,5 79,9 84,1 88,8
Telewizor kolorowy 96,9 97,1 97,5 97,8 98,4
Zestaw kina domowego 13,3 16,2 18,4 20,7 17,1
Odtwarzacz DVD 34,5 43,4 50,9 56,7 54,2
Urządzenie do odbioru TV 
satelitarnej i kablowej

48,9 52,2 56,1 61,2 64,5

Komputer 44,4 48,7 54,5 59,3 64,9
Drukarka 31,8 35,7 40,0 43,9 41,4
Podłączenie do internetu 28,5 34,8 43,0 51,1 59,6
Kuchenka mikrofalowa 34,1 37,9 41,9 46,6 52,6
Zmywarka do naczyń 8,0 9,3 11,5 13,5 15,7
Chłodziarka 96,9 97,6 97,7 98,5 98,9
Pralka automatyczna 80,7 83,2 85,1 97,6 89,8
Samochód osobowy 50,7 53,6 56,2 58,9 59,5

Ź r ó d ł o: Budżety gospodarstw domowych w 2010, GUS, Warszawa 2011, s. 211-212; Dochody i warunki 
życia ludności Polski (raport badania UE-SILC survey of 2009), GUS, Warszawa 2010, s. 114-116; Dochody 
i warunki życia ludności Polski (raport badania UE-SILC survey of 2007, 2008), GUS, Warszawa 2009, s. 137-
-139; Dochody i warunki życia ludności Polski (raport badania UE-SILC survey of 2006), GUS, Warszawa 
2008, s. 79-80.

20  B. Podolec, K. K.ochaniak, Kredyty i pożyczki – ich znaczenie dla sektora bankowego i go-
spodarstw domowych w Polsce, w: D. Fatuła, Decyzje rynkowe w obliczu kryzysu, WEiZ, Kraków 
2009, s. 87.

21  Monitor banków 2005-2010, GUS, Warszawa 2010, s. 115.
22  A. Kusińska, Ekonomiczne i demograficzne uwarunkowania konsumpcji w regionie, 

w: A. Kusińska, Konsumpcja a rozwój społeczno-gospodarczy regionów w Polsce, PTE, Warszawa 
2011, s. 76.
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4. Zmiany w strukturze oszczędności gospodarstw domowych

Posiadanie oszczędności przede wszystkim związane jest z postawami wobec 
oszczędzania. Większość osób nie ma konkretnego celu oszczędzania, najczęściej 
odkłada pieniądze na tzw. wszelki wypadek23. 

Wykres 1. Procentowy udział oszczędności gospodarstw domowych w dochodach do dyspozycji 
w Polsce w latach 2006-2013 

Ź r ó d ł o: OECD Economic Outlook No 88, 2010, www.oecd-ilibrary.org/economics/household-saving-
rates-forecastes_2074384x-… [02.01.2012]. 

Tabela 4. Struktura oszczędności gospodarstw domowych w Polsce w latach 2004-2011

Lata 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Depozyty bankowe 47,7 42,9 37,4 36,2 45,6 45,4 44,1 49,8
OFE 14,4 16,9 18,4 18,9 18,7 20,9 22,9 23,4
Fundusze inwestycyjne 7,9 11,4 14,8 14,8 6,9 7,3 7,8 11,4
Ubezpieczeniowe fundusze 
kapitałowe i składki 
oszczędnościowe

8,1 8,2 8,4 8,5 9,2 8,0 7,7 –

Akcje 4,3 5,1 7,2 8,3 3,8 4,9 5,3 3,6
Skarbowe papiery 
wartościowe

4,7 3,3 2,1 1,4 1,8 1,5 1,0 0,9

Depozyty w SKOKu 0,9 1,0 0,9 0,9 1,2 1,3 1,3 –
Gotówka w obiegu 11,7 11,2 10,9 10,4 12,3 10,5 9,6 10,5

Ź r ó d ł o: Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2010 r., NBP, Warszawa 2011, s. 22; Rozwój systemu 
finansowego w Polsce w 2007 r., NBP, Warszawa 2008, s. 24; „Rzeczpospolita” z 21 lutego 2012 nr 43, s. B4.

23  A. Dąbrowska, Sytuacja materialna Polaków w okresie kryzysu, w: M. Bombol, Jak żyć 
w kryzysie?, s. 50.
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Stopa oszczędności gospodarstw domowych w Polsce w latach 2000-2010 
wynosiła 8,924, zaś strukturę przedstawia tabela 4.

W ostatnich latach dokonała się istotna zmiana struktury oszczędności gospo-
darstw domowych. Na skutek przejściowego spadku wartości depozytów i wy-
sokiej stopie wzrostu wartości aktywów funduszy inwestycyjnych i otwartych 
funduszy emerytalnych nastąpił istotny spadek udziałów depozytów bankowych 
w strukturze oszczędności gospodarstw domowych w Polsce, przy jednoczesnym 
dużym wzroście udziału oszczędności gromadzonych w produktach funduszy 
inwestycyjnych oraz w funduszach emerytalnych. Wiązało się to z wdrażaniem 
reformy emerytalnej. Ale jak widać z danych za 2011, można prognozować dalsze 
istotne zmiany w strukturze wynikające ze zmiany sytuacji gospodarczej.

5. Zakończenie 

Polacy coraz więcej oszczędzają i coraz więcej konsumują również na kredyt, 
zmienia się zasadniczo struktura oszczędności, która jest wynikiem i odzwier-
ciedleniem ogólnej sytuacji gospodarczej. Struktura konsumpcji zaś wskazuje na 
zmiany związane z ogólnym trendem zauważalnym na świecie – konsumpcjoni-
zmem. To w jaki sposób w najbliższych latach będzie kształtowała się wielkość 
i struktura konsumpcji i oszczędności gospodarstw domowych w Polsce, zależy 
od wielu czynników. Czynniki te kształtują ocenę i wpływają na decyzje gospo-
darstw. Analizując jednak wskaźniki koniunktury konsumenckiej w ostatnich 
latach, można stwierdzić jednoznacznie, że swoją obecną i przyszłą sytuację 
finansową konsumenci oceniali jako niekorzystną25.
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Streszczenie. Wykorzystanie statystycznej właściwości „długiego ogona” w cyberprzestrzeni 
jest zjawiskiem stosunkowo nowym, związanym nierozerwalnie z rozwojem koncepcji Web 2.0. 
Razem z innymi wzorcami drugiej generacji WWW, „długi ogon” ujawnia nieznane wcześniej 
możliwości w zakresie identyfikacji i docierania do niszowych rynków oraz niszowych i unikalnych 
zbiorów informacji. Oznacza to możliwość docierania do samych „obrzeży” cyberprzestrzeni. 

Słowa kluczowe: Web 2.0, cyberprzestrzeń, „długi ogon”, niszowe źródła informacji

Wstęp

Jednym z najnowszych sposobów pozyskiwania informacji w cyberprzestrze-
ni jest wykorzystanie zjawiska „długiego ogona”. Zjawisko to określa statystyczną 
prawidłowość polegającą na tym, że w danej kategorii rynku sumaryczna wartość 
rynków niszowych jest większa od dominującego rynku masowego. W praktyce 
oznacza to, że możliwe i opłacalne jest docieranie do samych „obrzeży” prze-
strzeni cyfrowej zarówno w identyfikacji nisz rynkowych, jak i identyfikacji uni-
kalnych, niszowych źródeł informacji.

W niniejszym artykule umiejscowiono koncepcję „długiego ogona” na tle 
innych dominujących wzorców Web 2.0 oraz podano statystyczna interpretację 
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tego zjawiska. Zasadniczą częścią opracowania jest przedstawienie rozwoju tej 
interesującej koncepcji w odniesieniu do cyberprzestrzeni oraz ukazanie poten-
cjału omawianego zjawiska w docieraniu do niszowych źródeł informacji w In-
ternecie. 

1. „Długi ogon” jako jeden z wzorców drugiej generacji WWW

Pęknięcie globalnej bańki spekulacyjnej spółek internetowych, czyli gwał-
towne zakończenie tzw. ery dot-comów w 2000 r., okazało się punktem zwrotnym 
w rozwoju Internetu i globalnej sieci WWW. Przedsiębiorstwa internetowe, które 
przetrwały ten kryzys, miały pewne cechy wspólne. Przede wszystkim, zamiast 
adaptować stare modele biznesowe do nowej rzeczywistości cyfrowej, zrozumia-
ły i wykorzystały koncepcję Sieci jako globalnej platformy.

W ciągu zaledwie trzech następnych lat ukształtowały się zjawiska, które przy-
niosły niespodziewany skok jakościowy w rozwoju cyberprzestrzeni. W 2004 r. 
zdano sobie sprawę z tego, że Web znalazł się u progu nowej ery, ery która uwolni 
nieznane wcześniej zjawiska tak technologiczne, jak i społeczne. Okazało się, że 
wbrew przeważającej opinii Web nie tylko nie załamał się, kiedy pękła interne-
towa bańka spekulacyjna, ale stał się silniejszy i ważniejszy, niż kiedykolwiek 
przedtem. Zupełnie nowy sposób myślenia, pełne zaangażowanie użytkownika, 
otwartość i tzw. efekt sieciowy (ang. network effect), czyli bazy danych, które roz-
wijają się tym bardziej, im więcej doświadczają interakcji, aplikacje, które stają 
się „mądrzejsze”, im częściej się z nich korzysta, marketing, który jest napędzany 
przez doświadczenia i opowieści użytkowników, aplikacje wchodzące między 
sobą w różne interakcje – zaczęły tworzyć coraz bardziej rozbudowaną globalną 
platformę komputerową. 

Nową generację World Wide Web nazwano Web 2.0, a główną jej cechą stało 
się współwystępowanie ośmiu zasadniczych wzorców, wzajemnie powiązanych 
i warunkujących sukces koncepcji Web 2.01:

–  Wykorzystanie zbiorowej inteligencji (ang. Harnessing Collective Intelli-
gence) – przez tworzenie tzw. architektury współuczestnictwa, wykorzystującej 
efekt sieciowy oraz sieciowe algorytmy do tworzenia oprogramowania, które 
staje się tym lepsze, im częściej jest wykorzystywane.

–  Dane jako następny Intel w środku (ang. Data is the Next „Intel Inside”) 
– Intel Inside (Intel wewnątrz) jest hasłem programowym firmy Intel, najwięk-
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1  J. Musser, Web 2.0: Principles and Best Practices, O’Reilly Media, Inc., 2007; T. O’Reilly, 
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illy.com/lpt/a/6228 [11.03.2009]; A. Shuen, Web 2.0: A Strategy Guide, O’ReillyMedia Inc., 2009. 
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szego na świecie producenta układów scalonych oraz mikroprocesorów. W tym 
przypadku chodzi o wykorzystanie unikatowych, trudnych do odtworzenia źródeł 
danych, przy zastosowaniu filozofii, że dane stają się równie istotne jak funkcje. 
Innym aspektem jest też takie projektowanie zbiorów danych, aby można je było 
łatwo wykorzystać ponownie. 

–  Innowacja przez remiks (ang. Innovation in Assembly) – ma polegać na 
budowaniu platform internetowych przez remiks danych i istniejących już usług, 
dla wytworzenia nowych możliwości i wykreowania nowych rynków.

–  Bogate doświadczenia użytkownika (ang. Rich User Experiences) – polega 
na odejściu od tradycyjnych sposobów wykorzystania strony internetowej i wyko-
rzystaniu w cyberprzestrzeni najlepszych doświadczeń użytkownika, zdobytych 
często w trybie pracy offline, na domowym komputerze i stacjonarnych aplika-
cjach.

–  Oprogramowanie łączące urządzenia (ang. Software Above the Level of 
a Single Device) – przez tworzenie takich kategorii oprogramowania, które potra-
fią łączyć różne urządzenia w Sieci i tworzyć nową wartość opartą na rosnącym 
znaczeniu doświadczeń online. Ma to ścisły związek z rozwojem idei wszech-
obecnego przetwarzania komputerowego (ang. ubiquitous computing).

–  Ustawiczny stan beta (ang. Perpetual Beta) – w informatyce stan beta 
oznacza etap rozwoju oprogramowania bądź systemu. Filozofia Web 2.0 zakłada 
odejście od tradycyjnych modeli rozwoju na rzecz modeli online, nieustannie 
udoskonalanych, w których oprogramowanie traktowane jest jako usługa. Nie-
zwykle istotny jest tu współudział użytkownika w procesie projektowania i do-
skonalenia. 

–  Wykorzystanie tzw. długiego ogona (ang. Leveraging the Long Tail) – po-
lega na zdobywaniu niszowych rynków dzięki wykorzystaniu potencjału cyber-
przestrzeni.

–  Lekkie modele i opłacalna skalowalność (ang. Lightweight Models and 
Cost-Effective Scalability) – wykorzystanie tzw. lekkich modeli biznesu i rozwoju 
oprogramowania, wykorzystujących m.in. cechę skalowalności.

2. Statystyczna interpretacja „długiego ogona”

Nowe, nieznane wcześniej okazje i możliwości cyberprzestrzeni, również 
w zakresie dostępu do informacji, są odzwierciedlane przez koncepcję tzw. 
długiego ogona (ang. The Long Tail), zaproponowaną w 2004 r. przez C. Ander-
sona. Anderson zauważył, że pewna niewielka liczba blogów ma bardzo wiele 
linków prowadzących do siebie z innych blogów. Natomiast olbrzymia więk-
szość blogów, liczona w dziesiątki milionów, ma tylko niewielką liczbę linków 
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prowadzących z innych blogów. Te miliony blogów z niewielką liczbą linków, 
a dokładniej rozkład częstotliwości linków na blogi, to właśnie „długi ogon”.

Koncepcja długiego ogona jest niejako zaprzeczeniem zasady Pareto, głoszą-
cej, że przedsiębiorstwa uzyskują ok. 80% przychodów, dzięki sprzedaży jedynie 
20% swojego asortymentu. (Jest to jedna z możliwych interpretacji tej zasady 
– w gruncie rzeczy chodzi o podział 80/20). Koncepcja długiego ogona określa 
zaś pewną statystyczną prawidłowość polegającą na tym, że w danej kategorii 
rynku sumaryczna wartość rynków niszowych jest większa od dominującego 
rynku masowego. Innymi słowy, posiadanie bardzo szerokiego asortymentu może 
zaowocować wygenerowaniem na pojedynczych, rzadko poszukiwanych pozy-
cjach, sumarycznie większych obrotów niż te, osiągane na najpopularniejszych, 
masowo sprzedawanych towarach czy usługach (rys. 1). 

Termin „długi ogon” jest potocznie używany w statystyce, np. w odniesieniu 
do rozkładu majątku lub używalności wyrazów. Nazywa się nim właściwość, jaką 
obserwuje się w niektórych znanych rozkładach statystycznych, m.in. rozkład 
Zipfa czy rozkład Levy’ego. Wszystkie te rozkłady przypominają przedstawiony 
na wykresie z rysunku 1. Są to w przybliżeniu wykresy funkcji potęgowej z wy-
kładnikiem ujemnym. Jak się okazuje, w wielu przypadkach zdarzenia rzadkie 
– długi ogon – zajmują większość obszaru pod krzywą, a więc sumarycznie do-
minują w populacji.

 

3. Rozwój długiego ogona w cyberprzestrzeni
 
Cyberprzestrzeń wyjątkowo nadaje się do zdyskontowania koncepcji „dłu-

giego ogona”. Okazuje się bowiem, że niewielkie witryny internetowe stanowią 

Rys. 1. Model „długiego ogona”

Ź r ó d ł o: http://www.searchengineguide.com/matt-bailey/keyword-strategies-the-long-tail.php.
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zdecydowaną większość w Internecie, a niewielkie obszary niszowe stanowią 
większość, jeżeli chodzi o możliwe aplikacje czy liczbę użytkowników. Długi 
ogon odzwierciedla zatem zbiorową siłę tej niezliczonej liczby małych witryn in-
ternetowych. Dzięki temu rynki, które wcześniej były zbyt małe lub zbyt odległe, 
dzięki rozprzestrzenieniu globalnej sieci mogą teraz stanowić podstawowe źródło 
informacji, a także innych wartości: dochodu, rozrywki itd. Należy sięgać nie 
tylko po zasadniczą zawartość Internetu, należy sięgać do samych granic, czyli do 
obrzeży cyberprzestrzeni. Te obrzeża, to właśnie długi ogon. 

W koncepcji długiego ogona można odnaleźć większość wyznaczników 
rozwoju Web 2.0, a sama koncepcja ma zastosowanie we wszystkich trzech 
etapach przetwarzania informacji w cyberprzestrzeni. I tak, jej aplikacja polega 
w praktyce na wykorzystaniu narzędzi samoobsługi użytkowników oraz algoryt-
micznego zarządzania danymi do dotarcia do samych krańców Sieci, do dotarcia 
do „długiego ogona”, a nie tylko do „głowy”. Przykładem jest działanie domu 
aukcyjnego eBay, gdzie każdy pojedynczy akcjonariusz, z zaledwie kilkoma do-
larami zainwestowanymi w drobne transakcje, jest elementem składowym tego 
długiego ogona w ogólnym biznesie cyberprzestrzeni. Podobnie Napster, jakkol-
wiek usunięty z Sieci z przyczyn prawnych, zbudował swą sieć w oparciu o ar-
chitekturę partycypacji: każdy pojedynczy użytkownik ładujący swe ulubione 
utwory, stawał się w tym momencie serwerem. Wspólnie z każdym słuchaczem 
ściągającym te pojedyncze utwory, stanowili fragment „długiego ogona”. Jest 
to jednocześnie odzwierciedlenie decentralizacji Weba oraz fragmentaryzacji 
(granulacji) danych i informacji: przedmiotem wymiany stały się nie całe płyty 
CD, lecz pojedyncze utwory. Elementem tej strategii jest stworzenie możliwo-
ści zakupu pojedynczych rozdziałów, zamiast całych książek, indywidualnych 
artykułów, zamiast całych magazynów czy czasopism. Kolejny aspekt Web 2.0: 
wbudowana w tego typu działalność, wysoka etyka i zaufanie między użytkow-
nikami Sieci. I wreszcie, usługa staje się coraz lepsza w miarę, jak coraz więcej 
użytkowników z niej korzysta. 

Pionierem w wykorzystaniu koncepcji „długiego ogona”, i to całą dekadę 
zanim zaczęto używać określenia Web 2.0, stał się Amazon.com, kiedy w 1996 r. 
zainicjował program Amazon Associates. Był to jeden z pierwszych programów 
afiliacyjnych w cyberprzestrzeni. Programy afiliacyjne, zwane również programa-
mi partnerskimi, są umowami, w których sprzedawca (reklamodawca) płaci wła-
ścicielowi witryny (afiliantowi) prowizję za wygenerowanie ruchu. Na swojej wi-
trynie afiliant umieszcza linki do strony sprzedawcy (reklamodawcy) i otrzymuje 
wynagrodzenia zgodnie z umową zawartą ze sprzedawcą. Rozliczenie takiej umo-
wy opiera się zwykle na liczbie osób, jakie witryna skieruje do strony sprzedawcy 
lub na liczbie osób, jakie zostały tam skierowane i dodatkowo kupiły oferowany 
produkt lub wykonały inną pożądaną przez sprzedawcę czynność (np. wypełniły 
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formularz). Niewielka część tego typu umów dotyczy liczby osób, które zobaczy-
ły reklamę sprzedawcy na stronie afilianta i nic nie zrobiły (nie kliknęły). 

Dalszy rozwój i praktyczne wykorzystanie koncepcji długiego ogona stało się 
możliwe dzięki równoczesnemu oddziaływaniu trzech czynników. Są to:

–  demokratyzacja narzędzi wytwórczych, np. powszechny dostęp do apara-
tów i kamer cyfrowych, oprogramowania edytującego pliki muzyczne i wideo; 
konsumenci stają się równocześnie producentami, ich liczba rośnie w miliony, co 
automatycznie wydłuża „długi ogon”,

–  obniżenie kosztów konsumpcji dzięki demokratyzacji procesu dystrybucji; 
nowe kanały dystrybucji, na przykład Internet, wydłużają i pogrubiają „długi 
ogon”; w obszarze informacyjnym są to, na przykład, Google i Wikipedia,

–  nowe formy kojarzenia podaży i popytu powodują przesunięcie zaintereso-
wań biznesu z hitów na nisze, a narzędziami do obsługi tych procesów są wyszu-
kiwarki i filtry. 

Jednym ze skutków rozpowszechnienia tego zjawiska w dobie Web 2.0 stała 
się możliwość zarabiania przez sprzedaż mniejszych ilości trudnych do znale-
zienia produktów czy usług, w miejsce sprzedawania dużych ilości popularnych 
rzeczy. Empik.com wprowadził tysiące nowych produktów do oferty, nie posiada-
jąc ich w magazynach. Było to możliwe dzięki współpracy z witryną niemiecką, 
skąd możliwy jest natychmiastowy import produktu, w przypadku zamówienia 
go przez klienta. Tak pokaźne rozwinięcie oferty przyczyniło się do większe-
go zainteresowania ze strony klientów, a także do identyfikacji użytkowników 
poszukujących produktów niszowych. Z kolei Allegro.pl zastosował koncepcję 
„długiego ogona”, pozwalając milionom ludzi sprzedawać pojedyncze przedmio-
ty, tworząc sumarycznie nieprzebraną ofertę produktów. Pozwala to na dotarcie 
do masy klientów z „długiego ogona”. Inny przykład: zdecydowana większość 
muzycznych utworów, słuchanych na niezwykle popularnej witrynie muzycznej 
Rhapsody, nie pochodzi z listy 10 000 najpopularniejszych. Te najpopularniej-
sze mieszczą się w tzw. głowie, ale najwięcej słuchanych piosenek znajduje się 
w „długim ogonie”. Wreszcie, Flickr potrafił wykorzystać efekt długiego ogona 
w tym segmencie cyberprzestrzeni, który dotyczy cyfrowej fotografii. Potrafił 
mianowicie dotrzeć do nowej kategorii użytkowników, tych nieprzyzwyczajo-
nych dotąd do udostępniania swoich prywatnych zdjęć osobom obcym. 

4. Długi ogon w docieraniu do niszowych źródeł informacji
 
Koncepcja długiego ogona znajduje szczególnie wyraźne zastosowanie 

w ogólnie pojętym obszarze pozyskiwania informacji, a więc zarówno w moż-
liwościach docierania do unikalnych i trudno dostępnych źródeł informacji 
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(perspektywa użytkownika/klienta), jak i możliwościach udostępniania infor-
macji na rynkach niszowych (perspektywa producenta/reklamodawcy). Dotyczy 
to zatem również producentów i dystrybutorów różnego rodzaju usług infor-
macyjnych. Należy pamiętać, że efektywne pozyskiwanie informacji, opartej 
zarówno na danych strukturalizowanych, jak i niestrukturalizowanych, jest 
jednym z większych wyzwań w procesie przetwarzania informacji. Dotyczy to 
również cyberprzestrzeni. Zaletą przestrzeni cyfrowej jest natomiast możliwość 
wykorzystania koncepcji „długiego ogona” w efektywnym kojarzeniu podaży in-
formacji i popytu na nią ze strony cybernautów. Bardziej opłaca się, np. zamiast 
pobierania opłat za dostęp do baz danych, udostępniać je za darmo, wyświetlając 
za to dochodowe reklamy. Taką strategię przyjął m.in. PC World, udostępniając 
za darmo zasoby swojego archiwum. Pochodną tej strategii jest biznesowy mo-
del ery Web 2.0, zwany freemium, a przykładem Flickr. Idea freemium została 
zaproponowana w 2006 r.: „Udostępnij swoją usługę za darmo, możesz wzmoc-
nić ją reklamą, pozyskuj nowych klientów poprzez marketing szeptany, sieci 
poleceń, marketingu w wyszukiwarkach, itd., a dopiero potem zaoferuj swoim 
klientom dodatkowe płatne usługi lub rozszerzoną wersję serwisu”2. Bodaj najle-
piej tę zasadę zdyskontował Google, udostępniając w cyberprzestrzeni darmowe 
wyszukiwanie i jednocześnie generując aż 97% swoich dochodów z internetowej 
reklamy3.

Interesujące dane statystyczne dotyczą samego procesu pozyskiwania in-
formacji w cyberprzestrzeni. Witrynę internetową, będącą zbiorem informacji4, 
można zdefiniować za pomocą kilku słów kluczowych, wykorzystywanych 
odpowiednio przez daną wyszukiwarkę. Okazuje się, że niewielka stosunkowo 
liczba typowych zapytań jest zadawana przez większość internautów i stosun-
kowo często. Przeważająca zaś większość zapytań jest rozproszona, tzn. jest za-
dawana przez znacznie mniejszy odsetek użytkowników Sieci i o wiele rzadziej. 
Dokładniej, pierwsze dziesięć słów kluczowych, czyli najpopularniejsze frazy, 
generuje zaledwie 14% ruchu w witrynach. Zaś aż 86% ruchu z wyszukiwarek 
pochodzi ze słów kluczowych spoza pierwszej dziesiątki5. Najwięcej jest słów, 
które osobno tworzą niewielki ruch na stronie, ale zebrane razem decydują o po-
pularności danej witryny, jest to tzw. długi ogon wyszukiwarek. Na przykład, 
Amazon.com swą ogromną ofertą wychwytuje olbrzymią liczbę klientów, po-
szukujących produktów niszowych. Pochodzą oni zazwyczaj właśnie z wyszu-
kiwarek, z fraz zaliczających się do ruchu z długiego ogona. 

Wykorzystanie koncepcji „długiego ogona” w pozyskiwaniu informacji w Internecie

2  C. Anderson, The Long Tail, „Wired”, October 2004, s. 112.
3  F. Manjoo, The Search For a Rival. Time, August 31, 2009. 
4  J. Musser, op. cit., s. 34.
5  N. Szwarc, Zasada Pareto a koncepcja Long Tail, http://www.slideshare.net/runfree/natalia-

szwarc-zasada-pareto-a-koncepcja-long-tailv97-03 [3.08.2010]. 
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Zjawisko to ma to daleko idące konsekwencje praktyczne, m.in. nie ma uza-
sadnienia, aby projektanci wyszukiwarek nie dopuszczali do stawiania określo-
nych zapytań tylko dlatego, że zdarza się to bardzo rzadko. 

Innym przejawem wykorzystania zjawiska długiego ogona w obszarze po-
zyskiwania oraz udostępniania informacji jest szeroki udział małych i średnich 
reklamodawców online, którzy w ten sposób zdobywają niszowe fragmenty ryn-
ku. Reklama webowa (ang. Web advertising) jest dziś najbardziej dochodowym 
modelem biznesowym w Sieci6. Zaczęło się od umieszczania banerów na witry-
nach. Banery są to odpowiednio zaprojektowane niewielkie ramki z przykuwają-
cą uwagę grafiką, prowadzące, na zasadzie hiperlinku, do dostawców reklamo-
wanych dóbr. Według przeprowadzonych badań okazuje się jednak, że reklama 
w Sieci jest najczęściej niedostosowana do odbiorcy7. Ruch na danej witrynie 
może być bardzo duży, lecz jeżeli jest generowany przez użytkowników niezain-
teresowanych tematyką zamieszczonej tam reklamy, to taka reklama nie będzie 
przekładać się na sprzedaż. Przyczyn takiego stan rzeczy może być wiele, np. 
działalność spamera, który nakierował na daną witrynę, niewłaściwa klasyfikacja 
witryny, niewłaściwe rezultaty wyszukiwania, itp. Problemem jest zatem uzyska-
nie tzw. kwalifikowanego ruchu na witrynie czy portalu, tzn. ruchu potencjalnie 
zainteresowanego oferowanymi informacjami czy towarami. 

Specyfika Sieci pozwala jednakże na bardzo precyzyjne adresowanie takich 
reklam (ang. narrowcasting). Jeżeli użytkownik określonej witryny, specjalizu-
jącej się w sprzedaży danego produktu, zobaczy reklamę produktu w tej samej 
kategorii, to jest wysoce prawdopodobne, że zostanie tą reklamą zaintereso-
wany. Jednocześnie, reklamodawcy są obciążani za umieszczenie reklamy na 
danej witrynie jedynie wtedy, kiedy reklama faktycznie wygenerowała ruch lub 
transakcję (ang. paid clicks). Takie zogniskowanie reklamy na bardzo obiecu-
jących klientach przynosi bardzo duże zyski, a kluczem do sukcesu jest usta-
wienie procesu wyszukiwania informacji. Jeżeli użytkownik wyszukuje w Sieci 
określony produkt czy usługę, to umieszczenie reklamy w tej samej kategorii 
produktów obok wyników wyszukiwania jest niezwykle skutecznym sposobem 
marketingowym. Jest to jedna z naczelnych zasad najnowszej koncepcji marke-
tingu opartego na wyszukiwarkach (ang. search engine marketing)8.

Na rysunku 2 przedstawiono praktyczną aplikację koncepcji narrowcasting 
w wykonaniu Google. 

Jacek Unold

6  G. Vossen, S. Hagemann, Unleashing Web 2.0: From Concepts to Creativity, Morgan 
Kaufmann Publishing, 2007, s. 245. 

7  J. Battelle, The Search: How Google and Its Rivals Rewrote the Rules of Business and 
Transformed Our Culture, Portfolio, New York 2005.

8  Zob. m.in. J. Rognerund, Ultimate Guide to Search Engine Optimization: Drive Traffic, 
Boost Conversion Rates and Make Tons of Money, Entrepreneur Press, 2010.



124 125

Reklama webowa jest też kolejnym przykładem wykorzystania strategii dłu-
giego ogona. Praktycznie wszystkie przedsiębiorstwa, nie tylko te największe, 
dysponujące odpowiednim budżetem na marketing, mogą sobie dziś pozwolić na 
reklamę w cyberprzestrzeni, docierając w ten sposób do wielu niszowych rynków. 
Podobnie do innych modeli biznesowych w Webie, również reklama jest oparta na 
mikropłatnościach. Polega to na przepływie niewielkich kwot pieniężnych, płaco-
nych za pojedyncze, niewielkie transakcje. Duża liczba takich płatności, związana 
z dużym obrotem, powoduje jednak uzyskiwanie wystarczających dochodów dla 
prowadzenia działalności. 

Google okazał się tu pionierem, wprowadzając wydajną, zautomatyzowaną 
i wysoce adresowalną reklamę. Samoobsługowy model Google’a, AdWords, 
pozwala tak reklamodawcom, jak i wydawcom, na samodzielne zarządzanie 
całym procesem. Wykorzystując oszczędną i skalowalną, a przy tym w pełni 
zautomatyzowaną infrastrukturę, Google umożliwia zamieszczanie reklam po 
niezwykle niskich kosztach. Niewielkie przedsiębiorstwa nie muszą już zatem 
inwestować w kosztowną infrastrukturę, aby zaistnieć w niszowych nieraz frag-
mentach rynku, lecz mogą skorzystać z rozwiązań oferowanych przez innych. 
Wyszukiwanie informacji jest tu traktowane jako forma jej agregacji, a cała idea 
polega na dotarciu do niszowych źródeł informacji. Według dyrektora Google, 
E. Schmidta9, misją Google’a jest obsługiwanie „długiego ogona” (w cyber-
przestrzeni). 

Rys. 2. Zogniskowana reklama na witrynie Google

Ź r ó d ł o: http://www.google.pl/search.

Wykorzystanie koncepcji „długiego ogona” w pozyskiwaniu informacji w Internecie

9  J. Musser, op. cit., s. 48.
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Wykorzystaniu zjawiska „długiego ogona” w kontekście wyszukiwania in-
formacji może też sprzyjać stosowanie tagów czy chmurek tagów. Ontologie czy 
taksonomie mają pewien „punkt odcięcia”, poza którym dalsza specjalizacja nie 
znajduje już zastosowania z uwagi na nikłe zainteresowanie. W przypadku tago-
wania taka relacja nie zachodzi. Najmniejsza nawet przestrzeń słowotwórcza może 
zawierać tagi i słowa kluczowe, pochodzące z bardzo małych społeczności bądź 
nawet od indywidualnych użytkowników. To zaś zjawisko może wpływać na twór-
cze zagospodarowanie obszarów niszowych w cyberprzestrzeni, na przyciąganie 
nowych zainteresowanych, identyfikowanie unikalnych źródeł informacji itd. 

Podsumowanie

Zdyskontowanie statystycznego zjawiska „długiego ogona” w cyberprze-
strzeni byłoby niemożliwe bez równoczesnej aplikacji innych wiodących wzor-
ców Web 2.0 – drugiej generacji World Wide Web, w tym przede wszystkim 
„wykorzystania zbiorowej inteligencji” oraz granulacji i remiksu zawartości in-
formacyjnej. Szczególnie istotne i obiecujące, choć jeszcze nie w pełni wykorzy-
stane, są możliwości w zakresie docierania do niszowych źródeł informacji. Przed 
nastaniem ery Web 2.0 nieopłacalne było umieszczanie w Internecie i indekso-
wanie źródeł rzadko wykorzystywanych. To samo dotyczyło niszowych rynków. 
Uświadomienie faktu, że sumaryczna wielkość obszarów niszowych jest o wiele 
większa niż wielkość obszarów najczęściej odwiedzanych, przyczyniło się do 
zasadniczej reorientacji strategii informacyjno-biznesowej zarówno po stronie 
dostawców usług internetowych, jak i po stronie użytkowników Sieci. 

Literatura

Anderson C., The Long Tail, „Wired”, October 2004.
Battelle J., The Search: How Google and Its Rivals Rewrote the Rules of Business and Transformed 

Our Culture, Portfolio, New York 2005.
Manjoo F., The Search For a Rival. Time, August 31, 2009. 
Musser J., Web 2.0: Principles and Best Practices, O’Reilly Media, Inc., 2007.
O’Reilly T., What Is Web 2.0: Design Patterns and Business Models for the Next Generation of 

Software, http://oreilly.com/lpt/a/6228 [11.03.2009]. 
Rognerund J., Ultimate Guide to Search Engine Optimization: Drive Traffic, Boost Conversion Ra-

tes and Make Tons of Money, Entrepreneur Press, 2010.
Shuen A., Web 2.0: A Strategy Guide, O’ReillyMedia Inc., 2009.
Szwarc N., Zasada Pareto a koncepcja Long Tail, http://www.slideshare.net/runfree/natalia-szwarc-

zasada-pareto-a-koncepcja-long-tailv97-03 [3.08.2010]. 
Vossen G., Hagemann S., Unleashing Web 2.0: From Concepts to Creativity, Morgan Kaufmann 

Publishing, 2007. 

Jacek Unold



126 127

Zeszyty Naukowe
Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

Nr 31/2012

Agnieszka Dejnaka
Wroclaw School of Banking

Viral marketing as an innovative form
of marketing communication

Abstract. Viral marketing is considered to be part of internet marketing. A virus as an infor-
mation carrier spreads among people and gradually “infects” subsequent internet users1. The paper 
mainly aims at indicating contemporary forms and applications of viral marketing on the internet. 
The paper is based on secondary reports concerning the spread of viral information as well as the 
author’s experiment conducted on Facebook relating to the viral message. 

Keywords: viral marketing, viral promotion, marketing communication, social media

1. Viral marketing 

Viral marketing consists in initiating a situation when potential customers 
will spread among themselves information concerning a company, services or 
products. This is a special form of internet marketing activities mainly based on 
the interactive aspect of the internet as well as networks of connections between 
participants of the internet market. 

Considering the specificity of „viruses” viral marketing can be classified as 
follows: 

1  P.R. Michalak, D. Daszkiewicz, A. Musz, Marketing wirusowy w Internecie, Helion, Gliwice 
2009, pp. 9-10.
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–  viral products (e.g. tutorials),
–  viral prices (e.g. flexible price lists),
–  distribution viruses (e.g. wiki-wiki systems), 
–  promotion viruses (e.g. viral advertising). 
The biggest advantage of using viral marketing consists in enhancing re-

cognisability of a brand on the Internet through word of mouth marketing and 
recommendation marketing – increasing confidence in the brand which results in 
increased profits from sales2. 

There are many causes to development of viral marketing in particular: 
–  development of the Internet and corporate activity in this area,
–  development of social media,
–  decline in efficiency of other promotional forms, 
–  worsening confidence of customers towards brands and companies, 
–  growth in importance of the brand which is being recommended. 
The above areas must draw attention to connecting viral marketing to the 

growth in importance of these brands which are used and trusted by acquain-
tances. 

When comparing a standard marketing message with a viral one, we may no-
tice that the viral message spreads rapidly. Drawing 1 compares the two marketing 
models – traditional and word of mouth marketing in a simplified way3. In both 
cases the impact of an individual promotional action has been presented.

By means of viral marketing information reaches a significantly higher num-
ber of recipients than in case of the traditional model of conveying information. 

Drawing 1. Comparison of the traditional marketing model to the viral marketing model 

S o u r c e: M. Hughes, Marketing szeptany. Buzzmarketing, MT Biznes, Warszawa 2008, p. 13.

2  A. Burgiel, Marketing oparty na komunikacji nieformalnej jako sposób przeciwdziałania 
regresowi tradycyjnego marketingu, in: Ekspancja czy regres marketingu?, ed. T. Zwierzyńska-
-Bubałło, pp. 222-223.

3  M. Hughes, Marketing szeptany. Buzzmarketing, MT Biznes, Warszawa 2008, p. 13.
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When considering a participant in communication (a potential buyer of pro-
ducts) an effect of receiving and transmitting synergy occurs. It can be presented 
in the form of “information funnel”4 – traditional and viral communication is 
compared in drawing 2.

The recipient of the information becomes its sender and an initiator of further 
content spreading. The information flow would not be possible but for develop-
ment of Web 2.0 and social media where interaction in communication most often 
occurs. 

 

2. Viral marketing vs. other modern communication forms – 
an attempt to systemize notions 

Viral marketing cannot be “detached” from other modern communication 
forms. One may mention word of mouth marketing and recommendation mar-
keting which are often confused with viral marketing. According to the author 
it is worthwhile trying to organise these notions in view of customer related acti-
vities. 

Word of mouth marketing consists in activities which aim at causing me-
dia hype around a particular product at little financial expense and which make 
customers pass information about products or services on to other potential con-
sumers. Word of mouth marketing is believed to be an interesting story and not 

Drawing 2. Comparison of the traditional marketing model to the viral marketing model 

S o u r c e: http://www.optimizeandprophesize.com/jonathan_mendezs_blog/social_media_optimization/ 
[20.05.2012].

4  http://www.optimizeandprophesize.com/jonathan_mendezs_blog/social_media_optimi 
zation/ [20.05.2012].

Viral marketing as an innovative form of marketing communication
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only a traditional conversation about the product. This modern form of marke-
ting is becoming more popular in a rapidly changing environment of a company. 
Word of mouth marketing is based on stimulating consumers’ conversations and 
conveying true information about advantages and disadvantages of a product or 
a service. The essence of word of mouth marketing lies in sincerity and objectivity 
of opinions and its activities do not break principles of business ethics5. Exam-
ples of word of mouth marketing are as follows: viral marketing, brand blogging, 
trendsetting and casual marketing”6.

Consumer recommendation marketing focuses on advertising a product 
through customers’ experience with this specific product. As a consequence, 
customers convey naturally credible recommendations which result in making 
decisions about buying. 

Having considered the above definitions one may say that: 
1.  Word of mouth marketing: a reference to reality and the Internet is a bro-

ader notion. 
2.  Viral marketing: a reference to the Internet environment – a virus spreads 

rapidly in the net. 
3.  Recommendation marketing: a reference to the Internet environment as 

part of Word of mouth marketing connected to building a brand image and trust 
towards products.

It is worthwhile noting that viral marketing is a form while word of mouth 
marketing – the contents, recommendation marketing is a way of building custo-
mer’s confidence. 

3. Marketing message as a promotional virus and its mutations

Viral promotion is an excellent example of a modern marketing form. It is 
based on novel ideas and unconventional approach towards creating marketing 
messages. It is worthwhile remembering that it does not often reach the target ho-
wever this is not its main assumption. Recipients constitute a multilayer group and 
this is a success factor of the campaign of this innovative form of marketing7.

A promotional virus may be constituted by: 
–  an advertisement – most often on You Tube or in other social media,

5  K. Szczurek, Marketing szeptany czy raczej szemrany?, http://biznes.interia.pl/news/
marketing-szeptany-czy-raczej-szemrany,1469718 [20.05.2012].

6  J. Pikuła-Małachowska, Marketing szeptany jako forma komunikacji przedsiębiorstwa 
z konsumentami, in: Zarządzanie i marketing, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej 
No. 272, Rzeszów 2010, p. 359.

7  T. Olejnik, Broń wirusowego rażenia, “Marketing w Praktyce” 2008, No. 5, pp. 46-50.

Agnieszka Dejnaka



130 131

–  sales promotion – in the form of electronic gadgets, screen savers, discount 
vouchers etc,

–  public relations – building a brand image through providing interesting, 
useful information from the point of view of the internet user or the products user. 

Standard promotional viruses are as follows: 
1.  Promotional gadgets as a virus. More often network gadgets are used as 

tools in viral marketing. These are as follows: screensavers, interactive games, 
desktop wallpapers and mobile phone wallpapers etc. 

All types of gadgets are identified with a specific brand of a product. For 
example Coca-Cola provides Internet users with screensavers, wallpapers and 
other electronic gadgets in the form of viral marketing (drawing 3).

Thanks to this marketing effort Coca Cola has gained more popularity espe-
cially among young people who follow trends. Thanks to these efforts the compa-
ny is strongly advertised and its image is even more recognised8.

2.  Viral advertising in You Tube. Viral marketing is most often associated 
with daring and unique campaigns which include funny or shocking videos in the 
world’s most popular social service as YouTube.com9. 

“Roller Babies international version”10 of Evian is an example of applying 
efficient viral advertising on You Tube (drawing 4).

Drawing 3. Coca Cola electronic gadgets

S o u r c e: http://www.megatapety.eu/index.php/Napoje/Coca%20Cola [25.02.2012].

 8  J. Adamczyk, Marketing wirusowy, http://www.e-marketing.pl/artyk/artyk73.php [25.02.2012].
 9  You Tube, www.youtube.com [25.02.2012].
10  Evian, “Roller Babies international version”, http://www.youtube.com/watch?v=XQcVll 

WpwGs [25.12.2012].
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The advertisement pictures babies rollerblading. The advertisement is nice 
and has an emotional impact on viewers. Over 12 thousand people expressed their 
view on it and over 50 458 241 “liked” it. The link to this advertisement spread 
through various channels: e-mail, information communicators, social communi-
cators, the table on Facebook etc. Users sent information to acquaintances, they 
passed it on so it spread rapidly. You Tube modified it and new forms of babies’ 
activities in advertising were created etc. The brand built a virtual community 
around the advertisement in the viral form. 

Apart from standard forms of Internet viruses there are “viral mutations”. 
Examples of mutations are as follows:

1.  Interactive advertisement. Interactive advertising is a multimedia messa-
ge whose aim it is to initiate interaction with users of the virtual community. These 
are advertisement dedicated to You Tube as in the television form they would not 
have a possibility to affect the recipient in the dialogue form. A good example is 
the advertisement of Tipp-Ex “A hunter shoots a Bear”11.

2.  Profiled multimedia videos. Videos are adjusted to the behavioural profi-
le of the recipient, they are placed on appropriate sites, uploaded by means of P2P 
programmes, attached – these are very often advertisements of products which 
for various reasons are not present in the other media (e.g. duration, censorship) 

Drawing 4. Evian’s “Roller Babies international version” viral advertising

S o u r c e: http://www.youtube.com/watch?v=XQcVllWpwGs [25.12.2012].

11  Tipp-Ex, “A hunter shoots a Bear”, http://www.youtube.com/watch?v=nRVFeIWdIfg&featu
re=related [25.02.2012].
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or stopped being broadcast. Usually funny, intriguing or though provoking. These 
can be videos, pictures, sounds Power point presentations, animations etc. 

3.  Videosharing. Videosharing activities allow for less aggressive way of 
reaching a potential customer. Activities at videosharing sites aim at reaching the 
highest number of internet users.

4.  Interactive games. Advergaming means combining marketing with 
games in order to promote products and enhance the knowledge of a brand or 
devotion to it12. However from wider perspective advergaming may be viewed 
as a marketing tool which is based on advertising game placed on the internet or 
an application which can be uploaded to a mobile device. It is assumed not to be 
invading the recipient, it provides him with entertainment and pleasure and thus 
the user have a long and intense contact with the game. 

An Internet game as a virus is an excellent tool for building brand awareness. 
During the game customers spend more time than in case of other advertising 
means. Thus the more the player is involved in the game the more this emotional 
involvement is transferred to the advertised brand. By spending nice time with 
the website we become more affectionate towards the brand which we favoura-
bly associate with fun and relaxation. An example of a viral game is presented 
by drawing 513.

Drawing 5. Viral internet game

S o u r c e: images.thecarconnection.com/med/2011-suzuki-kizashi_100334625_m.jpg [20.05.2012].

12  Definition “Advergaming”, www.copyrider.pl/slownik-marketingowy [20.04.2012]. 
13  images.thecarconnection.com/med/2011-suzuki-kizashi_100334625_m.jpg [20.05.2012].
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Viral marketing will contribute to creating and strengthening a positive image 
of a corporation. By forwarding the game customers will spread not only infor-
mation about the company, services or products. Additionally they will build 
awareness marki and strengthen its positioning. Games are able to convey all 
information about a new product or brand. They can teach customers how to use 
their products, enumerate useful information about the products, its advantages, 
applications and advantages over other products.

 

4. Viral marketing in the customer-company communication 
in view of research reports and research of one’s own 

According to the research of an American company called Jupiter Research 
15% consumers encouraged by the viral campaign bought a particular product14. 
About 85% of consumer encouraged by the viral campaign forwards the informa-
tion to 6 people.

People asked where they have encountered viral marketing most often did 
not remember the place or they indicated You Tube (30%) in the first place. Other 
places – table.

According to the above information from table 1 one may say that the main 
places of sending and contacting respondents with viral marketing are social 
media areas; You Tube, Facebook, other social portals and blogs. About 70% of 
respondents receive viral content and do not treat it like spam15. Information is 

Table. Place of encountering viral marketing

Place %

I don’t now 34
You Tube 30
Facebook 19
Myspace 2
Twitter 2
Blog 2
Social media portals 11

S o u r c e: Elaboration of one’s own on the basis of: JupiterResearch report, “Viral Marketing: Bringing the 
Message to the Masses”, 2011.

14  JupiterResearch report, “Viral Marketing: Bringing the Message to the Masses”, 2011.
15  Ibidem.
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received with interest (about 55% of recipients) 1 out of 3 cases sent to at least 
4 acquaintances. 

Viral marketing is the next form of communications activities which initiates 
growth in interest on the part of companies as well as present recipients in social 
media. In 2010 common marketing activities consisted in: e-mail marketing, se-
arch engine optimization and event marketing16.

In order to check the spreading of a viral message, the author has designed 
a virus called „Futurystyczne Rybki”17 – a futuristic restaurant under the ocean 
bed. The virus has been designed on the basis of the following guidelines:

–  the virus has been design on the basis of an intriguing message of an emo-
tional nature,

–  the creation of the virus has been preceded by researching the target group- 
the products must respond to needs of the target group, 

–  in order to spread information an existing social network has been used 
(Facebook) – a virus must have an area to spread,

–  the activities have been facilitated by other sources – it is worthwhile put-
ting information about the virus on other websites, it should be present in search 
engines in order to increase the scope of the impact,

–  the control over viral message spreading was ethical and compliant with the 
rules of the social media. 

The virus has been spread on Facebook, among 240 persons. Within 3 days 
the author registered 1840 accesses and one person gave access about 7 times 
(related system). The feedback mainly concerned the name of the restaurant and 
searching a given place on the internet.

It is not only interesting how fast information spreads but also a question 
arises: 

1.  What is the finiteness of sending information in this form? 
2.  What is the main objective and information premises of transferring such 

information? 
Answers to these question important from the research point of view have 

become a premise of further research whose results are being gathered at the mo-
ment. 

Respondents have a positive attitude towards information included in viral 
videos which transfer the content in an non-intrusive and humorous way. From 
the point of view of companies advantages of viral marketing are emphasised 
namely: low cost of reaching the recipient, wide reception, communication with 

16 Socia Media Marketing Report: Indrusty Report 2011, http://www.socialmediaexaminer.com
/SocialMediaMarketingReport2011.pdf [20.05.2012].

17  A. Dejnaka, Wirus multimedialny „Futurystyczne Rybki”, eksperyment związany z marke-
tingiem wirusowym, luty 2012.
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the customer in the form of a dialogue, building a friendly brand open to needs of 
the customer.

It may be worrying that strong trust in viral application impost wider dangers. 
These are as follows: 

–  impossible control of the message transfer,
–  the virus has a life of its own, 
–  the advertisement may be presented in an unfavourable light on the social 

website on the contrary to company’s intentions,
–  internet environment is intensively opinion generating, it may strengthen 

not only positive advertising but may also enhance criticism and spread gossip 
to the detriment of the brand.

It is worthwhile mentioning other threats- at present Internet applications of 
viral marketing carrying the message infringe ethics of acting on the Internet or 
they impersonate a funny video and download user’s data without their knowled-
ge and consent when the user clicked on the application. 

Summary

Together with development of the Internet and its growing number of users 
as well as the increase in importance of social websites over the last few years, 
internet marketing has gained a new less limited area of operations. It has resulted 
in development of the so called modern e-marketing which comprises blog marke-
ting, social marketing, word of mouth marketing, viral marketing. Viral activities 
on the internet most often comprise intriguing advertising videos which internet 
users send among themselves. The principle of word of mouth marketing is used, 
stories which circulate among potential customers are supposed to enhance pro-
duct awareness and make the product symbolic. One has to remember that a virus 
may constitute other than advertising and marketing tool. Effectiveness of viral 
marketing to a large extent depends on ingenuity of its creators and the form of 
presented content. 
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Eyetracking jako innowacja technologiczna
w badaniu zachowań nabywców na rynku

Streszczenie. W artykule omówiono temat eyetrackingowej diagnozy zachowań nabywców 
jako elementu działań podejmowanych przez firmy w obszarze merchandisingu. Zaprezentowano 
zagadnienia związane z istotą badań eyetrackingowych i zastosowania eyetrackingu mobilnego 
i stacjonarnego w mikro- i makronawigacji. Zwrócono szczególną uwagę na rezultaty badań eye-
trackingowych dotyczących decyzji nabywców w powiązaniu ze strategią lokalizacji produktów „na 
półce”. Wskazano na konieczność podejmowania prezentowanych analiz przy wykorzystaniu inno-
wacji technologicznych ze względu na potrzebę zmniejszania kosztów i zwiększania przychodów 
podmiotów gospodarczych, a w konsekwencji poprawę ich wskaźników ekonomicznych.

Słowa kluczowe: eyetracking, merchandising, analiza zachowań nabywców

 
Wstęp

Zachowanie konsumentów jest to ogół działań związanych z uzyskiwaniem 
i użytkowaniem produktów oraz usług wraz z decyzjami poprzedzającymi i wa-
runkującymi te działania. Punktem wyjścia wszystkich zachowań klientów na 
rynku są potrzeby. Uruchamiają one funkcję motywu do działania. Natomiast 
każde działanie człowieka wypływa z określonych motywów, które nim kierują1.

1  P. Sankowski, Badanie zachowań nabywców, http://www.twoja-firma.pl/artykuly/607,bada 
nie-zachowan-nabywcow,5.html [10.03.2012].
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Na motywację zakupową nabywców składają się różne elementy, a wśród 
głównych wymienić należy różnego rodzaju czynniki kulturowe, psychologiczne, 
społeczne, osobowościowe oraz działania w zakresie marketingu mix, a także 
bodźce ekonomiczne lub technologiczne.

Coraz większa konkurencja wśród podmiotów gospodarczych funkcjonują-
cych w obszarze handlu zmusza firmy do podejmowania przedsięwzięć pozwa-
lających analizować wyznaczniki zachowań nabywców na rynku, a przez to uzy-
skiwać wzrost efektywności nakładów ponoszonych na zwiększanie przychodów 
ze sprzedaży. 

Jednym z kluczowych obszarów prowadzenia takich analiz jest merchandi-
sing, będący elementem marketingu. Merchandising to wspieranie sprzedaży po-
przez odpowiednią ekspozycję produktu w sklepie oraz wygląd samego sklepu2. 
Jest to optymalna prezentacja towarów oraz komunikacja w punkcie sprzedaży, 
obejmująca wykorzystanie siedmiu zasad (7R): właściwego miejsca, czasu i spo-
sobu oraz odpowiedniej marki, ceny, ilości w stosownych warunkach3.

W tym miejscu można postawić pytanie o to, w jaki sposób zmierzyć czy dane 
miejsce, ilość i sposób prezentacji są rzeczywiście optymalne dla klienta? Obecny 
rozwój innowacyjności umożliwia wykorzystanie technologii XXI w., opartych 
na zależnościach typu „człowiek – maszyna”, do prowadzenia badań naukowych. 
Nowe rozwiązania technologiczne, pojawiające się współcześnie, mają decydu-
jący wpływ na rozwój metod diagnostycznych, nierozerwalnie związanych z wy-
korzystaniem komputera.

Badacze zachowań konsumenckich posiadają obecnie nowoczesne narzędzie 
pomiarowe – eyetracking, który umożliwia analizowanie zachowań klientów 
w przestrzeni usługowo-handlowej, wykorzystując percepcję wzrokową człowie-
ka. Eyetracking jako narzędzie diagnostyczne umożliwia znalezienie odpowiedzi 
na pytanie: w jaki sposób ludzie postrzegają i przetwarzają przekazywane im 
informacje wzrokowe? Jest unikatową metodą pozwalającą zrozumieć związek 
między przyciąganiem uwagi klienta, marką produktu, zaprojektowanym opa-
kowaniem, ulokowaniem produktu na półce, a ostatecznie – decyzją zakupową 
nabywcy4. 

Zastosowanie takich zależności do obszarów ekonomicznych, handlu i mar-
ketingu jest uzasadnione oraz bardzo korzystne. Wartość rezultatów takich analiz 
wynika bowiem zarówno z obiektywizacji procedur badawczych, jak i prezentacji 
wyników przy wykorzystaniu metod statystycznych. 

2  M. Rzemieniak, Merchandising i opakowanie produktu, w: Komunikacja marketingowa 
– instrumenty i metody, red. B. Szymoniuk, PWE, Warszawa 2006, s. 158.

3  L. Witek, Merchandising w małych i dużych firmach handlowych. Teoria i praktyka, 
C.H. Beck, Warszawa 2007, s. 6.

4  http://www.eyetracking.com.ua/eng/use/17.html [10.04.2012].
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1. Istota badań eyetrackingowych

Eyetracking to technika badania, przeznaczona do pomiaru, rejestracji i anali-
zy danych o położeniu i ruchach gałek ocznych. Pionierem badań w tym zakresie 
był Louis E. Javal5, który w 1878 r. w gabinecie okulistycznym przymocowywał 
do rogówki oka odblaskowy wskaźnik i za jego pomocą rejestrował i określał 
ruchy oka. Kilkanaście lat później w USA, R. Dodge i T. S. Cline zbudowali 
pierwszy nieinwazyjny eyetracker. Prosta zasada działania polegała na zapisie 
światłoczułej taśmy przez wiązkę światła odbitego od rogówki poruszającego się 
oka. Konstrukcja urządzenia pozwalała jedynie na rejestrację poziomych ruchów 
oczu. W tym samym czasie eyetrackingiem zainteresowali się badacze z zakresu 
medycyny i psychologii eksperymentalnej. W późniejszych latach urządzenie 
udoskonalano, ale jeszcze długo nie wyeliminowano niewygodnego unierucho-
mienia głowy badanego. Stosowane dotychczas sposoby rejestracji wzroku oparte 
były na eksponowaniu statycznego obrazu. Komplikowało to podejmowanie ba-
dań eksperymentalnych. 

W 1948 r. H. Hertridge i L.C Thompson skonstruowali urządzenie umiesz-
czane na głowie badanego. W 1958 r. A. Mackworth zastosował metodę nało-
żenia rejestrowanych informacji o ruchach oczu na zmieniający się obraz sceny 
oglądanej przez badanego. Ułatwiało to badania i wyznaczyło nowe obszary 
zastosowań6. 

Obecnie, wśród problemów najczęściej diagnozowanych przy wykorzystaniu 
tej metodologii znajdują się analizy zachowań nabywców na rynku, związane 
z określeniem uwarunkowań decyzji przez nich podejmowanych, a także rozwią-
zania firm, przyjęte w działaniach merchandisingowych.

Rozpatrując istotę eyetrackingu, należy stwierdzić, że powodem podję-
cia badań nad rejestracją kierunków przemieszczenia ludzkiego wzroku było 
stwierdzenie, że oczy poruszają się tak, aby skanować pewną część widzianego 
pola obserwacji, ostro i dokładnie. Uwaga patrzącego, skupiona na obiekcie lub 
obszarze zainteresowania, oznacza możliwość śledzenia ruchów jego oka, co 
w konsekwencji daje możliwość wykreślenia ścieżki patrzenia (trajektorii) dla 
konkretnego obserwatora. 

Narzucenie określonego stylu oglądania jest możliwe i związane z ukierun-
kowaniem uwagi. Funkcjonowanie tego procesu jest podobne do działania filtra, 
który przepuszcza tylko to, co pozostaje w kręgu zainteresowań, motywacji czy 
potrzeb. Blisko 98% ludzi nie potrafi z jednakową uwagą odbierać kilku bodźców 

5  Louis Émile Javal – kierownik laboratorium okulistycznego na Sorbonie.
6  R. Wawer, M. Wawer, Optymalizacja eyetrackingowa w komunikacji społecznej, w: Komu-

nikowanie się. Nowe wyzwania, red. G.E. Kwiatkowska, K. Markiewicz, Wydawnictwo UMCS, 
Lublin 2010, s. 107. 
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równolegle. Korelacja uwagi i ludzkich zdolności umysłowych związana jest 
z posiadanymi przez nas receptorami, analizującymi bodźce zewnętrzne. Zdol-
ność do jednoczesnego odbioru wielu informacji jest ograniczona. Przetwarzając 
informację, mózg koncentruje się na określonych składnikach całego otaczają-
cego obszaru sensorycznego. Jest to szczególnie istotne przy procesie widzenia. 
Obserwowany obraz jest kontrolowany fragmentarycznie. Wzrok ludzki integruje 
małe lokalne wrażenia, które służą do skonstruowania spójnej całości. 

Badania nad tymi zagadnieniami prowadzone są od ponad stu lat. Wczesne 
prace badawcze dotyczące percepcji wizualnej były technologicznie ograniczone 
do prostej obserwacji oczu i introspekcji. Obecnie badania percepcji stanowią in-
terdyscyplinarne zagadnienie, obejmujące: psychofizykę, neurobiologię poznaw-
czą, psychologię i informatykę.

Eyetracking występuje w dwóch głównych odmianach: stacjonarnej, tzn. 
odnoszącej się tego, co może pojawić się na ekranie monitora (fotografie, strony 
www, programy telewizyjne, filmy, animacje komputerowe) oraz mobilnej, która 
dotyczy tego, co widzi osoba będąca w ruchu, w rzeczywistej przestrzeni, np. na 
ulicy, w sklepie, w budynku czy w pojeździe.

Eyetracker stacjonarny działa bezdotykowo. Umożliwia obserwację obrazów, 
które są eksponowane na ekranie komputera. Osoba poddana badaniu zajmuje 
miejsce przed monitorem z zainstalowaną kamerą. Na specjalnie skonstruowa-
nym ekranie wbudowane są promienniki podczerwieni. Promienie podczerwieni 
odbijają się od źrenic oczu badanego i za pomocą specjalnej kamery przekazywa-
ne są do pamięci komputera. Zarejestrowany sygnał poddawany jest przekształ-
ceniom w specjalnym programie i pokazywany w postaci trajektorii i punktów 
zatrzymania uwagi tzw. fiksacji. W taki sposób można badać fotografie, portale 
internetowe, strony gazet i magazynów, filmy7.

Eyetracker mobilny skonstruowany jest natomiast w sposób umożliwiający 
rejestrację rzeczywistego ruchu w przestrzeni. Osoba badana zakłada na głowę 
lekkie okulary z dwiema miniaturowymi kamerami video (rys. 1). Jedna rejestru-
je obraz oczu, a druga otoczenia, w którym porusza się badany. Okulary i kamery 
nie ograniczają widzenia ani ruchów osoby, która może swobodnie poruszać się 
np. w sklepie, po ulicy, jechać samochodem i wykonywać wszystkie czynności. 
Obrazy z obu kamer są zapisywane w miniaturowym rejestratorze (przewodo-
wym lub bezprzewodowym), a po zakończeniu zapisu, są łączone za pomocą 
programu w film, na którym widoczne jest to, co znajdowało się w otoczeniu 
osoby badanej. 

7 Film jest specyficznym komunikatem podlegającym ocenie eyetrackingowej. W tym 
przypadku procedura badawcza polega na wydzieleniu najbardziej charakterystycznych obszarów, 
które zawierają zmiany w treści sceny. Po zaznaczeniu aktywnego obszaru, tylko ten obszar 
poddawany jest procedurze pomiarowej. Dalsza metodologia wyników badań realizowana jest 
identycznie, jak w przypadku badania materiałów statycznych.

Rafał Wawer, Monika Wawer
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Na każdym ujęciu zaznaczone są punkty lub przedmioty, na które badana 
osoba spoglądała. Na rysunku 2 jest to skrzyżowanie dwóch linii wskaźnika po-
łożenia wzroku.

 

Podstawową formą danych wyjściowych mobilnego eyetrackera jest film. 
Oglądając go, można uzyskać ogólną informację o tym, na co badana osoba 
zwracała uwagę. Jednak dopiero szczegółowa analiza wielu fragmentów filmów 
umożliwia uzyskanie dokładnych danych liczbowych i statystycznych. Możemy 
określić: średni czas skupienia uwagi na różnych elementach otoczenia, detale 
najczęściej oglądane oraz zdiagnozować, co nie wzbudziło zainteresowania. Mo-
żemy także określić, jaki procent osób badanych zwracał uwagę na poszczególne 
obszary i przedmioty.

Podobna sytuacja występuje w opracowaniu danych uzyskanych z eyetrac-
kera stacjonarnego. Jakość i precyzja zapisu sygnału mają decydujący wpływ 
na prawidłową ocenę danych wejściowych i ich interpretację. Kamera z dużą 
częstotliwością skanuje źrenicę oka. Wielość odczytów pozycji źrenicy w czasie 
oraz korelacja z algorytmem programowym, ustala aktualny kierunek linii wzro-
ku. Całość zapisów odbywa się w czasie rzeczywistym, bardzo przyspieszając 
wstępne rezultaty badania. Należy dodać, że pierwsze graficzne dane nie stanowią 
precyzyjnej bazy do analizy badania. Wstępne wyniki pomiaru możemy obejrzeć 
bezpośrednio po zakończeniu badania. Komputer oblicza położenie linii prze-
mieszczania wzroku i odnotowuje miejsca zatrzymania wzroku. Ponadto zliczany 
jest czas trwania konkretnej fiksacji.

Na rysunku 3 przedstawione są okręgi z kolejnymi numerami. Wielkość okrę-
gu i jego numer zależy od czasu, który został poświęcony na obserwację danego 
punktu ekranu oraz od kolejności patrzenia na określone miejsca. Okręgi połą-
czone są liniami, które wskazują sakkady, czyli przemieszczanie wzroku badanej 
osoby. 

Rys. 1. Badanie eyetrackerem mobilnym 
w aptece

Ź r ó d ł o: badania własne.

Rys. 2. Widok po nałożeniu obrazu 
z dwóch kamer

Ź r ó d ł o: badania własne.
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Podczas analizy wstępnych wyników można prześledzić całe badanie za 
pomocą animowanej ścieżki obserwacji, która odtwarza schemat patrzenia przez 
osoby poddane badaniu. 

 
Innym sposobem wizualizacji wyników są „mapy cieplne” (rys. 4). Główną 

cechą takiej prezentacji jest nadanie kolorów obszarom najbardziej skupiającym 
uwagę, odpowiadającym częstotliwości i czasowi obserwacji. Kolor czerwony 
oznacza największe skupienie wzroku, żółty nieco mniejsze, zielony przypo-
rządkowany jest niewielkiemu zainteresowaniu. Brak barwy oznacza obszary 
nieoglądane zupełnie.

Rozkład map ciepła może być rozpatrywany w pewnym kontekście elemen-
tu, biorąc pod uwagę takie kryteria, jak: całkowita liczba fiksacji oraz absolutny 
i relatywny czas fiksacji. Warto zauważyć, że każda z map prezentuje różne wy-
niki i można je odmiennie interpretować, np. duża liczba fiksacji może oznaczać 
zainteresowanie danym elementem obrazu, ale również trudność w zrozumieniu 
postrzeganego obiektu np. ze względu na jego skomplikowaną budowę.

Identyfikacja „gorących obszarów” ma jeszcze jedną dodatkową wartość 
– ujawniają się nieoczekiwane atraktory i dystraktory. Atraktor jest elementem 
obrazu „przyciągającym” znajdujące się blisko niego trajektorie, na co wskazuje 
jego nazwa (ang. attract – przyciągać). Elementy przyciągające uwagę działają 
aktywująco, kierunkują uwagę oglądającego. Dystraktor jest natomiast czynni-
kiem rozpraszającym uwagę, przeszkadzającym w skupieniu. 

W komunikacie wizualnym, możemy przewidzieć umieszczenie takich wy-
różników w celu osiągnięcia określonego efektu. Oczywiście charakter i przezna-
czenie komunikatu mają decydujące znaczenie. Inaczej oddziałuje siła wyróżni-
ków spostrzeżeniowych na odbiór obrazu prezentującego panoramę miasteczka 
z jednym elementem dominującym, np. wieżą kościoła, a odmiennie implementu-
je się wyróżniki w analizie ekspozycji towarów zbliżonych do siebie wyglądem, 

Rys. 3. Zapis wyników badania kolejności
i czasu trwania fiksacji

Ź r ó d ł o: badania własne.

Rys. 4. Zapis wyników badania
w postaci mapy cieplnej

Ź r ó d ł o: badania własne.

Rafał Wawer, Monika Wawer
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zgromadzonych na sąsiadujących ze sobą półkach sklepowych. Ukierunkowanie 
spostrzegania pomaga w budowaniu pozytywnego lub negatywnego napięcia 
w trakcie odbioru treści8.

 

2. Eyetracking w obszarze merchandisingu

Organizacja przestrzeni handlowej, nazwana merchandisingiem, stanowi 
część operacji marketingowych, jest swoistym językiem porozumienia z klien-
tami9. Działania związane z ulokowaniem produktu na powierzchni handlowej 
mogą wywrzeć wpływ na decyzje zakupowe. Ważne jest, aby znać reguły i wła-
ściwie je stosować. Szczególnego znaczenia nabiera posiadanie wiedzy w zakresie 
visual merchandisingu, polegającego na takiej prezentacji sklepu i sprzedawane-
go w nim towaru, by przyciągał on uwagę potencjalnego klienta i motywował go 
do zakupu. Celem działań w tym obszarze jest tworzenie kreatywnej ekspozycji 
produktów w celu doprowadzenia do maksymalizacji sprzedaży, przez zastoso-
wanie rozwiązań z zakresu visual merchandisingu, obejmującego takie elementy, 
jak: oświetlenie, kolorystykę, urządzenie sklepu, reklamę wizualną i grafikę oraz 
zaprojektowanie ekspozycji towarów10.

Należy jednak pamiętać, że wykorzystanie wiedzy z tego zakresu musi być 
powiązane z analizą czynników, które wpływają na zachowanie nabywców 
w sklepie. Mogą to być m.in.:

–  cel wizyty – użytkowy i nieużytkowy. Klient ma zamiar dokonania zakupu, 
zapoznania się z konkretną ofertą lub jest tylko osobą oglądającą,

–  czynnik czasu – klient narzuca sobie (lub nie) ramy czasowe na dokonanie 
zakupu, może też być ograniczony godzinami otwarcia sklepu, 

–  przestrzeń, którą może ograniczać duża liczba osób lub nadmierne wyeks-
ponowanie towarów na niewielkim obszarze. Istnieje również odwrotne zjawisko 
– rozproszenia, które występuje przy zbyt dużych powierzchniach w stosunku do 
ilości oferowanego towaru. Z wielkości przestrzeni handlowej wynikają przesłan-
ki do określenia długości czasu, jaki klient spędza w sklepie. 

Dobry sklep to ten, który – znając zachowania nabywców – prezentuje jak 
największą ilość towaru jak największej liczbie klientów przez jak najdłuższy 

 8  R. Wawer, M. Wawer, Wykorzystanie nowoczesnych technik komputerowych do pomiaru 
emocji na podstawie badania fotografii, w: Studia de Cultura II, red. A. Ogonowska, Annales 
Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Folia 103, Kraków 2011, s. 50.

 9  Ph. Kotler, Kotler on Marketing, One Press, 2006, s. 202.
10  J. Diamond, E. Diamond, Merchandising. Magnetyzm przestrzeni handlowej, Wydawnictwo 

HELION, Gliwice 2007, s. 53.
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czas, czyli innymi słowy sklep, który towary stawia na drodze klienta i w jego 
polu widzenia w taki sposób, że wywołuje zainteresowanie potencjalnego na-
bywcy11.

Warto zatem przyjrzeć się czynnikom, które utrudniają lub zniechęcają do 
zakupów. Źródłem dyskomfortu klienta może być niewielka odległość pomiędzy 
rzędami półek lub zbyt duża wysokość między nimi. Dodatkowy problem sta-
nowią informacje umieszczone ponad głowami. Nadmierna ich ilość powoduje 
rywalizację o uwagę konsumenta. Znalezienie potrzebnej informacji związane 
jest z uciążliwym przeglądaniem i odfiltrowaniem niepotrzebnych komunikatów. 
Selekcja powoduje zmęczenie i znużenie, a w konsekwencji niechęć do czytania 
i oglądania plakatów reklamowych.

Z powodu opisanej powyżej złożoności problemu, w badaniach zachowań 
konsumentów warto posługiwać się nowymi, bardziej efektywnymi technikami 
diagnostycznymi, ponieważ tradycyjne nie zaspokajają potrzeb współczesnego 
handlowca, ograniczając jednocześnie kreatywnych pracowników marketingu. 
W centrum zainteresowań badacza rynku, przy udziale nowych narzędzi pomia-
rowych, znajduje się bowiem nabywca, a precyzyjniej, lepsze poznanie motywów 
i przesłanek wpływających na jego zachowania.

Drogą do osiągnięcia tego celu jest odkrycie mechanizmów skutecznej komu-
nikacji marketingowej, w szczególności realizacji zasad merchandisingu. Analiza 
wpływu decyzji konsumenta, wybierającego określony produkt, poprzedza złożo-
ny proces, w którym przetwarzane są między innymi dane o cenie, charakterysty-
ce produktu, marce, atrakcyjności wyglądu. Dane konfrontowane są z utrwalony-
mi wcześniej wzorcami zachowań i osobistą hierarchią potrzeb nabywcy.

Przykładem może być postrzeganie plakatów reklamowych, opakowań, po-
ruszanie się po obiekcie handlowym, oglądanie i ocena ułożenia towaru na pół-
ce, korzystanie z internetowych kanałów usługowych i informacyjnych. W tym 
obszarze eyetracking jest użyteczny do projektowania i analizowania makrona-
wigacji i mikronawigacji. Makronawigacja jest optymalnym rozmieszczeniem 
poszczególnych asortymentów w ramach całej powierzchni sklepu, wskazuje 
właściwe miejsca, gdzie powinny być umieszczone główne elementy informa-
cyjne tak, aby poruszenie się po przestrzeni nie sprawiało trudności, a elementy 
informacyjne były w zasięgu wzroku12. W tym zakresie szczególnie pomocny 
może być eyetracker mobilny. Mikronawigacja dotyczy natomiast optymalnego 
ułożenia produktów na półce w celu dostosowania ich lokalizacji do potrzeb kon-
sumenta. Taka analiza preferencji i zachowań klientów często diagnozowana jest 
właśnie za pomocą eyetrackingu stacjonarnego. 

11  P. Underhill, Dlaczego kupujemy? Nauka o robieniu zakupów. Zachowanie klienta w sklepie, 
MT Biznes, Warszawa 2001, s. 117.

12  http://eyetracking.pl/pl/107/Po_#322;ka_sklepowa [10.04.2012].
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Podsumowując, wspólnym czynnikiem wymienionych obszarów jest prze-
twarzanie informacji wzrokowej. Można zatem zapytać, jak długo klient pozosta-
je w kontakcie wzrokowym z bodźcem? W jakiej kolejności ogląda poszczególne 
elementy pola widzenia? Czy zamieszczony tekst jest czytany czy pomijany? 
Co i w jaki sposób odwraca uwagę nabywcy od szczegółów najbardziej pożąda-
nych z punktu widzenia założeń komunikacji marketingowej? Na takie pytania 
jeszcze niedawno nie znajdowano odpowiedzi, obecnie jest to możliwe dzięki 
eyetrackingowi, włączonemu do nowoczesnych technik badawczych zachowań 
konsumentów.

3. Zastosowanie badań eyetrackingowych – 
wyniki badań empirycznych

W naturalnym zachowaniu nabywcy w sklepie można odnaleźć kilka prawi-
dłowości: wzrok skierowany jest zazwyczaj w prawą stronę, większość klientów 
sięga po produkty prawą ręką, pole powierzchni obserwacji obejmuje nie wię-
cej niż 30 cm półki sklepowej, najatrakcyjniejszy poziom wysokości regału to 
120-160 cm (obejmuje on tzw. poziom wzroku), dobrym miejscem jest również 
„strefa poziomu ręki” znajdująca się na poziomie 80-120 cm. Wnioski takie 
zostały sformułowane zarówno w oparciu o doświadczenia, jak i obserwacje13. 
Rozmieszczenie produktów na półce sklepowej pretenduje z jednej strony do 
roli sztuki, a z drugiej – powinno zostać pozbawione zachowań intuicyjnych 
i przypadkowych. Eyetrackingowe narzędzie pomiarowe pozbawione jest takich 
subiektywnych relacji i nieobarczone błędami obserwacyjnymi, umożliwiając 
dzięki temu statystyczne potwierdzenie określonej prawidłowości.

Przykładem potwierdzającym użyteczność eyetrackingu do badania za-
chowań nabywców może być test dotyczący postrzegania określonej kategorii 
produktów – chipsów14. Badanie zostało przeprowadzone w warunkach natural-
nych, a produkty umieszczono na trójpoziomowym stojaku ekspozycyjnym. Test 
został zaprojektowany dwuetapowo. W każdej części prezentowano klientom 
różne aranżacje produktów, umieszczonych na tych samych półkach. Zadaniem 
badanych było przyjrzenie się eksponowanym produktom, tak jak zrobiliby to 
w sklepie.

Na rysunku 5 zaprezentowane zostało pionowe ułożenie produktów, a na 
rysunku 6 ułożenie tego samego asortymentu, ale w układzie poziomym. Celem 

13  P. Underhill, op. cit., s. 125.
14  W. Rojna, One Way Mirror, Magazine SMG/KRC Miliward Brown, 2005, nr 21, s. 20.
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dokonanej zmiany było potwierdzenie uzyskanych rezultatów postrzegania półek 
sklepowych bez względu na towary, które się na nich znajdowały. 

Analiza czasu skupienia wzroku na poszczególnych opakowaniach, dowodzi, 
że istnieją silne tendencje zatrzymania uwagi na określonych obszarach. Różne 
aranżacje dotyczyły ułożenia produktów markami, w rzędach lub w kolumnach. 
Badani dysponowali takim samym czasem 100 sekund. W pierwszej serii najdłu-
żej oglądane były produkty z obszarów M2 (20 s), M3 (24 s), M4 (14 s). Najmniej 
uwagi badani poświęcili obszarom L6 (0,2 s), L5 (0,4 s), L4 (0,5 s), L1 (0,4 s) 
(rys. 7).
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Rys. 5. Układ półki – marki ułożone pionowo

Źródło: W. Rojna, op. cit., s. 21.
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Źródło: W. Rojna, op. cit., s. 21.
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Skupienie wzroku na środkowym rzędzie jest charakterystyczne i powtarza się 
w drugiej serii badania, obszar M2 (11 s), M4 (24 s). W drugiej serii również najmniej 
uwagi poświęcono obszarom L4 (0,5 s), L5 (0,4 s), L6 (0,2 s), U6 (0,2 s) (rys. 8). 

Powyższe rezultaty analiz potwierdzają, że głównym elementem determinu-
jącym przyciągnięcie uwagi nabywcy była pozycja na półce, a nie sam produkt, 
bowiem półki zawierały identyczny asortyment, ale różniły się lokalizacją miejsca 
ekspozycji i były umieszczone zarówno w układzie pionowym, jak i poziomym. 

Rys. 7. Ocena postrzegania opakowań – marki ułożone pionowo

Ź r ó d ł o: W. Rojna, op. cit., s. 22.

Rys. 8. Ocena postrzegania opakowań – marki ułożone poziomo

Ź r ó d ł o: W. Rojna, op. cit., s. 22.
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Zakończenie

Merchandising jest obszarem działania, w którym wiele przedsiębiorstw po-
nosi duże nakłady finansowe, licząc na ich zwrot w wyniku wzrostu sprzedaży. 
Jest to strategia słuszna jedynie pod warunkiem, że wiedza specjalistów zatrudnio-
nych w działach handlowych i przyjmowane przez nich założenia sprzedażowe, 
pokrywają się z rzeczywistymi zachowaniami konsumentów. Badania ankietowe 
i inne działania, polegające na analizie opinii i preferencji, a więc mające charak-
ter subiektywny, nie są miarodajne. W celu ukierunkowania na ekonomiczność 
działań przedsiębiorstw warto wykorzystywać narzędzia obiektywizujące rezul-
taty badawcze. Do takich należy eyetracking. 

Za jego pomocą możemy dokonać zoptymalizowania każdego komunikatu 
opartego na percepcji wzrokowej człowieka. Oznacza to na przykład, że nakłady 
finansowe, wydatkowane przez przedsiębiorstwa na skuteczne dotarcie do po-
tencjalnych konsumentów będą mogły być optymalizowane, co w konsekwencji 
zmniejszy koszty pozyskania klientów oraz zwiększy przychody tych firm.

Walory wykorzystania tej innowacji technologicznej dostrzegają nie tylko wiel-
kie koncerny, ale również coraz mniejsze podmioty gospodarcze, którym szczegól-
nie zależy na minimalizowaniu ponoszenia niepotrzebnych wydatków i maksymali-
zowaniu korzyści prowadzonych działań biznesowych w działalności handlowej.
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Streszczenie. W artykule zaprezentowano coraz częstsze zjawisko, jakim jest zamieszczanie 
QR kodów w przekazach reklamowych. Omówiono istotę QR kodów oraz sposoby ich wykorzy-
stania w przekazach reklamowych i roli w pobudzaniu odbiorcy do poszukiwania dodatkowych 
informacji. Starano się odpowiedzieć na pytanie, czy wykorzystanie QR kodów przyciąga uwagę 
odbiorcy informacji. 

Słowa kluczowe: kody QR, fotokody, reklama, stosunek Polaków do reklamy

Wprowadzenie

We współczesnym świecie przekazy reklamowe walczą o uwagę odbiorców. 
Nie dziwią szokujące reklamy, kreacje łamiące normy społeczne. Liczy się efekt 
– zdobycie zainteresowania potencjalnego klienta i jego transformacja w aktyw-
nego nabywcę. Reklamodawcy sięgają zatem do różnych sposobów uatrakcyj-
nienia przekazu oraz nośników, które go prezentują. Poszukują środków, które 
przyciągną uwagę klientów, a tym samym przyczynią się do krótkiego choćby 
kontaktu z prezentowanymi treściami.

Wykorzystanie kodów matrycowych w przekazach reklamowych można od-
czytać jako swego rodzaju próbę uatrakcyjnienia komunikatu oraz zaintrygowania 
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przekazem przez zamieszczenie na nim „nowego, innego” elementu. Wykorzysta-
nie tych kodów (często w potocznej opinii nazywanych fotokodami) jest jeszcze 
stosunkowo nowe na rynku polskim i może być postrzegane jako sposób pobudza-
jący zainteresowanie prezentowanymi treściami.

Celem artykułu jest zaprezentowanie istoty kodów QR oraz sposobów ich wy-
korzystania w przekazach reklamowych, a także ich roli w pobudzaniu odbiorcy 
do poszukiwania dodatkowych informacji lub dokonywania określonych działań. 
Autorka próbuje odpowiedzieć na pytanie: Czy wykorzystanie kodów QR może 
przyciągać uwagę odbiorcy informacji o charakterze komercyjnym. 

 

1. Stosunek Polaków do reklam

W koncepcji marketingu-mix promocja jest jednym z jej głównych filarów, 
który tożsamy jest z pojęciem komunikacji. To ona dostarcza informacji o pro-
dukcie, cenie oraz miejscu jego sprzedaży. Trudno dziś bez niej wyobrazić sobie 
współczesny świat. Według Ph. Kotlera podstawą promocji są: reklama, promocja 
sprzedaży, eventy i wydarzenia, PR, marketing bezpośredni, marketing szeptany 
oraz sprzedaż osobista1. Reklama nie bez przyczyny wymieniana jest na pierw-
szym miejscu tego zestawienie, gdyż to ona jest najczęściej najwidoczniejszym 
przejawem działań promocyjnych firmy, skierowanym do masowego odbiorcy. 
Często całość działań promocyjnych przedsiębiorstwa oceniana jest właśnie przez 
kampanię reklamową i prezentowane w niej treści.

Wyróżnić można zatem trzy główne funkcje reklamy:
–  informacyjną,
–  nakłaniającą,
–  przypominającą.
Z reguły tworzone przekazy reklamowe nie reprezentują tylko jednej funkcji, 

ale są raczej kombinacją wszystkich trzech; mają za zadanie nie tylko dostarczyć 
informacji, ale także nakłonić do określonego działania lub przypomnieć o pro-
dukcie bądź usłudze. W celu realizacji tych funkcji reklamodawcy sięgają po 
różnego rodzaju środki tak graficzne (kolor, zdjęcia), jak i tekstowe (wyszukane 
hasła reklamowe, slogany). Cel jest jeden – pobudzenie zainteresowania odbiorcy 
prezentowanymi informacjami o przedsiębiorstwie i jego ofercie. 

Aby zatem dotrzeć do klienta z przekazem reklamowym, przedsiębiorstwa 
sięgają po różnego rodzaju nośniki reklamowe. W 2011 r. największe budżety 
reklamowe gromadziła telewizja (52% wszystkich wydatków reklamowych), 
zaś na drugim miejscu uplasowały się wydatki reklamowe na Internet (12%), 

1  Ph. Kotler, K. Keller, Marketing Management, Pearson Prentice Hall, 2009, s. 473.
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wyprzedzając takie klasyczne nośniki reklamy, jak prasa (magazyny 11%, zaś ga-
zety 9%) oraz radio (8%)2. To oznacza, że znaczenia nabiera Internet jako medium 
reklamowe i to on będzie rozwijać się najszybciej w nadchodzących latach. We-
dług raportu firmy PWC najszybciej będą rozwijały się segmenty rynku mediów 
i rozrywki, które związane są z technologiami cyfrowymi (dostęp do Internetu, 
reklama w Internecie oraz platformy telewizyjne). Recesja gospodarcza oraz 
zmniejszenie się tradycyjnego czytelnictwa przyczyniają się do spadków w ob-
szarze drukowanej reklamy prasowej3. To oznacza, że reklamodawcy zdają sobie 
sprawę z mniejszej siły oddziaływania tego medium w porównaniu do mediów 
elektronicznych. Dlatego też poszukują różnych sposobów powiązania reklam 
statycznych, pasywnych z innymi nośnikami reklamowymi, po to aby odbiorcę 
pobudzić do pewnej interakcji i zaangażowania się przekaz.

Według badań CBOS 80% Polaków twierdzi, że reklamy ich nudzą, a jedynie 
co siódmy (14%) – że ciekawią. 73% respondentów odczuwa zniechęcenie, a tyl-
ko co szósty (17%) uważa, że reklamy działają zachęcająco. Negatywne oceny 
przeważają również w ocenie wartości informacyjnej reklam – dwie trzecie ankie-
towanych (67%) sądzi, że dezinformują4.

Według badań CBOS na przestrzeni kilku lat zauważyć można wyraźny wzrost 
odsetka osób, które reklam nie lubią i starają się ich nie oglądać, nie słuchać. Nie-
zmiennie najwięcej respondentów deklaruje, że wprawdzie nie lubi reklam, ale 

Rys. 1. Stosunek Polaków do reklam

Ź r ó d ł o: Nudzą, drażnią, dezinformują – Polacy o reklamach, Centrum Badania Opinii Społecznych, luty 
2011, s. 2.

2  Rynek reklamy w Polsce I kw. 2011 r. (dane za trzy kwartały 2011 r.), Portal gospodarczy 
eGospodarka, www.egospodarka.pl [05.05.2011].

3  Globalna branża mediów i rozrywki w latach 2010-2015. Złote czasy dla konsumentów 
świadomie korzystających z nowych technologii cyfrowych, Raport PricewaterhouseCoopers, 2010.

4  Nudzą, drażnią, dezinformują – Polacy o reklamach, Centrum Badania Opinii Społecznych, 
luty 2011, s. 2.
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nie jest w stanie ich uniknąć. To może oznaczać, że przekaz reklamowy „wyszedł” 
poza tradycyjne nośniki i stara się trafić do klienta w różnych sytuacjach życia 
codziennego. Według tego samego raportu większość badanych (72%) uważa, że 
towar naprawdę dobry nie potrzebuje reklamy, zaś jedna piąta twierdzi, że każdy 
towar musi być reklamowany, aby miał szansę na rynku. 1/4 respondentów ba-
dania twierdzi, że reklamy napędzają konsumpcję, zaś tylko 16% ankietowanych 
uważa, że reklamy pełnią funkcję informacyjną5.

2. Charakterystyka kodów QR

Wraz z rozwojem cywilizacyjnym i potrzebą kodowania coraz większej 
liczby znaków (w tym także kodowania znaków wychodzących poza standardy 
ASCII) zaczęto poszukiwać nowych rozwiązań. Pojawiły się kody dwuwymiaro-
we – matrycowe. W Polsce na bazie kodu QR (Quick Responses Code), a potem 
Data Matrix zaczęły rozwijać się fotokody. Zostały one spopularyzowane w roku 
2007 przez firmy telefonii komórkowej, które wspólnie stworzyły obowiązujący 
dziś standard technologiczny. 

 

Za początek szerszego wykorzystania kodów matrycowych uznaje się rok 
1994 i rozwinięcie technologii 2D w QR Code przez firmę Denso. Pierwotnym 
zamierzeniem było znalezienie sposobu na kodowanie znaków japońskich. Ten 
nowy format pozwolił nie tylko na zagęszczenie i zwiększenie liczby kodowanych 

Rys. 2. Fotokod odsyłający do strony konferencji „Gospodarstwo domowe jako podmiot badań 
ekonomicznych” organizowanej przez Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu, 2012.

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

5  Nudzą, drażnią, dezinformują – Polacy o reklamach, Centrum Badania Opinii Społecznych, 
luty 2011, s. 7-8. 
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informacji, ale również na zmniejszenie wymiarów samego kodu drukowanego 
na opakowaniu, pozwolił kodować znaki inne niż ASCII, na niespotykaną do-
tychczas skalę, pozwalał korygować błędy powstałe na skutek np. uszkodzenia 
powierzchni kodu6. 

 

Według raportu Mobio Identity Systems z lutego 2011 r. popularność ska-
nowania kodów QR w Ameryce Północnej wzrosła w drugiej połowie 2010 r. 
o 1200% w porównaniu do roku poprzedniego. Wśród tamtejszych użytkowni-
ków kodów QR najwięcej jest osób w wieku 35-44 lata. 62% badanych skanowa-
ło kody QR wielokrotnie, zaś głównym celem tych działań było przede wszystkim 
poszukiwanie informacji. 

Według raportu firmy MGH (wyniki z lutego 2011 r.) 72% użytkowników 
kodów QR przyznawało, że zapamiętuje przekaz reklamowy, który dotarł do nich 
za pomocą fotokodów. Zapamiętywane są przede wszystkim kody umieszczane 
na produktach, w czasopismach i na kuponach promocyjnych7. 

Uważa się, że kody QR najlepiej nadają się do kodowania następujących ro-
dzajów informacji8:

–  tekst,
–  numer telefonu komórkowego,
–  linki do www, filmów itp.,
–  zdarzenia w kalendarzu (w telefonie),
–  kontakty, wizytówki zapisywane w książce adresowej telefonu,
–  lokalizacje GPS,
–  wskazówki dojazdu,
–  adresy firm,
–  krótkie wiadomości tekstowe (SMS).

Tabela 1. Dane techniczne dotyczące kodu QR

Rodzaj kodowanych znaków Liczba znaków

Znaki numeryczne 7089
Znaki alfanumeryczne 4296
Znaki Kanji (japoński alfabet) 1817
Ośmiobitowe dane binarne (bajty) 2953

Ź r ó d ł o: Fotokody by 3BEE, www.foto-kody.com [29.11.2011].

6  Serwis internetowy na temat QR-Code, www.qrcode.com [29.11.2011].
7  Ł. Żur, Biznes ukryty w kodach QR, Portal telekomunikacyjny Telix, www.telix.pl 

[20.03.2012].
8  A. Kamiński, Kody qr – oswajamy tajemnicze labirynty obrazkowe, Portal informacyjny 

Artelis, www.artelis.pl [19.09.2011]. 
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To oznacza, że pod postacią kodu matrycowego mogą być ukryte te same 
informacje, które można zwyczajowo zapisać jako kombinację liter i/lub cyfr. Po-
jawia się zatem pytanie: Czy potrzebne jest takie komplikowanie informacji, która 
mogłaby być zapisana w prostszy sposób?. Tak, gdyż jest to sposób na zwrócenie 
uwagi odbiorcy i pobudzenie naturalnej ludzkiej potrzeby rozszyfrowywania za-
kodowanej informacji.

Marketingowe wykorzystanie kodów powinno zatem sprowadzać się do na-
stępującej zawartości9:

–  unikalne i ekskluzywne materiały wideo, 
–  zdjęcia (nie spot telewizyjny), 
–  darmowe pobrania (ekskluzywnego, wartościowego kontentu), 
–  specjalne oferty i kupony (na zniżki, gratisy), 
–  materiały wirusowe,
–  integracja z serwisami społecznościowymi, np. Facebook. 
W praktyce kody QR zamieszczane w przekazach reklamowych odsyłają 

najczęściej albo do serwisu internetowego reklamodawcy, albo do jego profilu na 
portalu społecznościowym. Najczęściej kody QR mają za zadanie nadać „interak-
tywnego charakteru” przekazom reklamowym, które ze swojej specyfiki takimi 
nie są – reklamom prasowym, billboardom, czy też ulotkom produktowym. Wy-
dawać zatem się może, że umieszczenie fotokodu w tych reklamach podniesie ich 
prestiż oraz da rodzaj realnego powiązania z wirtualną rzeczywistością.

3. Wykorzystanie kodów QR w przekazach reklamowych

Poniżej zaprezentowano światowe i polskie przykłady wykorzystania kodów 
QR w przekazach reklamowych oraz ich sposobów na przyciągnięcie uwagi od-
biorców tego typu rozwiązaniem. 

Popularna marka bielizny dla kobiet Victoria’s Secret użyła kodów QR 
w swojej reklamie zewnętrznej. Umieściła kody QR na billboardach promują-
cych swoją kolekcję produktową. Znaki graficzne zasłaniały wybrane części 
ciała nagich modelek. Pokusa oraz ciekawość były w tym przypadku bodźcami 
do określonego zachowania i pobrania kodu QR. Pobranie kodu QR powodowało 
wyświetlanie się na telefonie komórkowym tej samej reklamy co na billboardzie, 
tylko zamiast zasłoniętych części ciała modelki przez kod QR pojawiały się pro-
dukty firmy – bielizna10.

 9  K. Wysoczańska, Zakodowana rzeczywistość, czyli świat w kodach QR, Serwis internetowy 
OHHO Agencja Social Media, www.ohho.pl [29.11.2011].

10  What’s Victoria’s Secret?, www.buzzaurus.com [20.03.2012].

Joanna Nogieć



156 157

Innym przykładem wykorzystania kodu QR była kampania jeansów Calvin 
Klein, w której tradycyjne billboardy z wizerunkiem modeli zasłonięto ogrom-
nym kodem QR z opisem „Zobacz wersję niecenzuralną”. Kod przenosił do 
mobilnej wersji strony z reklamą video Calvil Klein Jeans, którą po obejrzeniu 
można było podzielić się na Facebooku i Twitterze11. Hasło reklamowe było ele-
mentem pobudzającym do zainteresowania się prezentowaną informacją, a także 
stanowiło chęć przekonania co się za nim kryje. 

Polskim przykładem na zaangażowanie odbiorcy w przekaz reklamowy za 
pomocą kodów QR może być akcja, jaką wdrożyła marka Play. Stworzyła ona 
promocję pt. „Strefa gier”. W warszawskim metrze, gdzie sieć Play ma zasięg 
(w odróżnieniu od innych operatorów) zostały umieszczone billboardy promujące 
darmowe gry wraz z informacją o sposobie ich pobrania za pomocą skanowania 
kodu QR (też zamieszczonego na plakacie). Wykorzystanie tej funkcji umożli-
wiło użytkownikom sieci darmowe pobranie jednej z czterech gier do wyboru: 
Asphalt 6: Adrenaline, Real Football 2011, Block Breaker oraz Assassin’s Creed. 
Każdy z użytkowników mógł pobrać bezpłatnie tylko jeden tytuł, który docelowo 
miał służyć umilaniu czasu spędzanego na podróży metrem12. W tym przypadku 
darmowa aplikacja miała być elementem pobudzającym do zainteresowania się 
klienta przekazem oraz promowaną marką.

Na potrzeby opracowania przeanalizowane zostały wybrane przekazy re-
klamowe dotyczące branży motoryzacyjnej (reklamy prasowe, ale także ulotki 
produktowe) zawierające w treści kod QR. Dokonano wstępnego rozpoznania 
sposobów wykorzystania (umiejscowienia) kodów QR pod kątem potencjalnego 
pobudzenia odbiorcy tym elementem graficznym. Przeanalizowano, jakie infor-
macje dodatkowe umieszczane są obok fotokodu pojawiającego się w przekazach 
reklamowych oraz do jakich treści odsyła ten element. Badanie miało charakter 
diagnozujący, pozwalający na dokonanie ogólnej klasyfikacji zjawiska, o charak-
terze jakościowym.

Pierwszy przypadek, to zamieszczenie kodu QR w przekazie reklamowym 
bez żadnych dodatkowych informacji dotyczących sposobu skorzystanie z tej 
formy komunikacji interaktywnej oraz bez informacji na temat przekierowania, 
do którego prowadzi fotokod. Zamieszczony na rysunku 3 przykład fotokodu 
z reklamy samochodu marki Toyota – model Avensis przekierowuje do serwi-
su internetowego o charakterze produktowym (www.nowy-avensis.pl – wersja 
dostosowana do telefonów komórkowych). Brak informacji o tym, co zawiera 
fotokod i jak z niego skorzystać, może działać negatywnie i zamiast pobudzać do 
dalszego zainteresowania przekazem, zniechęcać do niego. Można wnioskować, 

11  Zeskanuj mnie, a powiem ci więcej. Kody QR., http://infosocialmedia.blogspot.com 
[20.03.2012].

12  Play: strefa gier w metrze, www.foto-kody.pl [20.03.2012].
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że reklamodawca wyszedł z założenia, że kody QR upowszechniły się na rynku 
polskim i nie wymagają instrukcji korzystania oraz dodatkowej słownej zachęty. 

Drugi przykład umieszczenia kodu QR w reklamie prasowej zawiera krótką 
instrukcję postępowania pt. „Zeskanuj kod i dowiedz się więcej”. Kod QR za-
prezentowany na rysunku 4 odsyła do profilu firmy Ford na portalu społeczno-
ściowym Facebook. Zamieszczony link nie jest jednak bezpośrednim adresem do 
strony, a tzw. referrerm13, który pozwala reklamodawcy monitorować, z jakich 
źródeł nastąpiło pobranie kodu (z reklamy prasowej zamieszczonej w jakimś cza-
sopiśmie). Pozwala to reklamodawcy nie tylko na monitorowanie swoistej sku-
teczności konkretnych tytułów wykorzystanych w kampanii reklamowej, ale daje 
możliwość swoistego mierzenia aktywnego zainteresowania przekazem przez 
użytkowników. Wprawdzie na reklamie znajduje się też informacja o ścieżce do-
stępu do profilu społecznościowego wyrażona za pomocą liter, to jednak odbiorca 
nie ma pewności co zostało zakodowane w kodzie QR, dopóki go nie zeskanuje. 

 

Kolejny przykład to umieszczenie kodu QR w przekazie reklamowym wraz 
z informacją o charakterze pobudzającym do działania – „Jeśli myślisz, że nic Cię 
nie zaskoczy, zeskanuj QR kod i zobacz nowego i30 w swoim telefonie” (rys. 5). 

Rys. 3. Fragment reklamy prasowej samochodu marki Toyota zawierający kod QR

Ź r ó d ł o: materiały reklamowe Toyota Motor Poland, 2012.

Rys. 4. Fragment reklamy prasowej samochodu marki Ford zawierający kod QR

Ź r ó d ł o: materiały reklamowe Ford Polska, 2012.

13  Referrer to adres strony internetowej, z której użytkownik został przekierowany za pomocą 
odnośnika, za Encyklopedia Internetowa, http://pl.wikipedia.org [02.05.2012].
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Zamieszczenie instrukcji postępowania, ale także intrygująca warstwa słowna 
mogą być elementem, który przekona odbiorcę do określonego zachowania. Pre-
zentowany na rysunku 5 fotokod przekierowuje (za pomocą referrera) do serwisu 
YouTube i filmu prezentującego model Hyundai i30. Przygotowana prezentacja 
dostosowana była do jej pobrania przez telefon komórkowy. Tylko zeskanowanie 
kodu QR pozwalało dotrzeć do tych materiałów, w warstwie tekstowej przekazu 
nie był umieszczony link słowny do tej prezentacji produktu.

Zaprezentowane przykłady nie wyczerpują sposobów i możliwości umiejsco-
wienia kodów OR w przekazach reklamowych, ale pozwalają na zorientowanie 
się w tendencjach występujących na rynku oraz kierunkach zastosowania tych 
rozwiązań. W polskiej rzeczywistości ciągle jeszcze reklamy zawierające fotokod 
stanowią tylko niewielki procent wszystkich przekazów reklamowych. Może 
wynikać to z małego przekonania reklamodawców do ich skuteczności, czy też 
funkcjonalności, ale także z niezbyt dużego zainteresowania Polaków tą formą 
interakcji wynikającą jeszcze ze stosunkowo słabego wyposażenia Polaków 
w odpowiednie telefony tzw. smartfony, które pozwalają z obierać aplikację QR. 
Według różnych raportów14 nie więcej jak 30% telefonów używanych w Polsce to 
smartfony (dla przykładu w krajach, takich jak Wielka Brytania czy też Hiszpania 
odsetek ten przekroczył 50%).

 

Podsumowanie

Następuje coraz szybszy rozwój technologii cyfrowej i w związku z tym poja-
wiają się ciągle nowe zastosowania także dla reklamodawców. Jednym z nich jest 

Rys. 5. Fragment reklamy prasowej samochodu marki Hyundai zawierający kod QR

Ź r ó d ł o: materiały reklamowe Hyundai Motor Poland, 2012.

14  W USA już połowa telefonów komórkowych to smartfony, w Polsce – około 25%, Media 
społecznościowe w Praktyce Socialpress, www.socialpress.pl [02.04.2012].
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kod QR pozwalający na zakodowanie znacznie większej liczby danych w stosun-
ku do kodu kreskowego. Znajduje on swoje zastosowanie w różnych dziedzinach 
współczesnego życia. Jedną z nich jest uatrakcyjnianie przekazów reklamowych 
i pobudzanie odbiorcy do zainteresowania się prezentowanymi treściami, a także 
próba zbudowania interakcji przy reklamach prasowych czy billboardach, które 
w swoim założeniu, były do tej pory, tylko statycznymi nośnikami informacji. 
Przytoczone międzynarodowe i polskie przykłady pokazują, że kod QR może być 
w różnoraki sposób wykorzystany do pobudzania zainteresowania informacja za-
warta w przekazach reklamowych.

Oto kilka wskazówek jak najlepiej wykorzystać kod QR w przekazach rekla-
mowych, aby pobudzał zainteresowanie i służył zaplanowanemu celowi15:

–  poinformowanie o sposobie skorzystania z zamieszczonego elementu gra-
ficznego (czym jest i za pomocą jakiej aplikacji można go odczytać),

–  kod powinien kierować do specjalnie przygotowanej wersji mobilnej two-
jej strony, a nie do standardowej strony www,

–  kod powinien być umieszczony w takim miejscu, aby łatwo można było 
go zeskanować (jest to szczególnie istotne w przypadku billboardów nierzadko 
umieszczanych kilka czy kilkanaście metrów nad ziemią),

–  aby można było pobrać kod, potrzebny jest zasięg sieci telefonii komór-
kowej,

–  kod powinien kierować do „luksusowego” przekazu, dającego dodatkową 
korzyść dla odbiorcy (np. obniżka, kupon, nagroda),

–  przekierowania za pomocą kodów QR powinny być monitorowane, tak aby 
dać reklamodawcy informację z jakich miejsc (nośników) są najczęstsze przekie-
rowania.

Ponadto przed rozpoczęciem tego typu działań warto je przetestować zarówno 
pod kątem technicznym (czy kod nie jest za mały, czy jest wyraźny, czy można 
go zeskanować różnymi typami telefonów), jak i merytorycznym (do jakich stron 
kieruje, w jaki sposób się one otwierają i jakie treści prezentują). 
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Reklama w grach komputerowych i wideo
i jej postrzeganie przez młodych odbiorców

Zeszyty Naukowe
Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

Nr 31/2012

Katarzyna Pawlak-Kołodziejska
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Streszczenie. W ciągu ostatnich 25 lat nastąpiły zmiany w zakresie konsumpcji mediów tra-
dycyjnych (prasy, telewizji i radia) oraz spadek efektywności reklamy. Zmianom tym towarzyszył 
wzrost znaczenia dzieci i młodzieży w strategiach marketingowych wielu firm, które stały się istot-
nym odbiorcą komunikatów promocyjnych. W efekcie przedsiębiorstwa, poszukując skutecznych 
środków komunikacji z młodym odbiorcą, zaczęły coraz częściej wykorzystywać gry komputerowe 
(wideo).

Słowa kluczowe: reklama w grach, advergaming, product placement

Wstęp

Gry internetowe i wideo stają się bardzo popularną formą rozrywki. Każde-
go roku wzrastają możliwości techniczne urządzeń przystosowanych do grania 
(komputerów osobistych, konsol, iPodów, konsol przenośnych, telefonów ko-
mórkowych), pozwalające na lepsze oddanie rzeczywistości kreowanego w grze 
świata. 

Na wzrost znaczenia tej formy rozrywki wpływa również wzrost popularności 
sieci lokalnych i Internetu. Coraz więcej gospodarstw domowych ma dostęp do 
szerokopasmowego Internetu, umożliwiającego równoczesne granie dużej liczby 
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osób (np. kilkadziesiąt tysięcy)1. Gry komputerowe i wideo przestają być roz-
rywką dla samotnego gracza i stają się towarzyskim doświadczeniem. Według 
Zygmunta Baumana życie towarzyskie dla młodych osób stało się już życiem 
elektronicznym i upływa w towarzystwie komputera, iPoda albo komórki. Mło-
dzi doskonale zdają sobie sprawę, że prowadzenie wirtualnego życia nie jest już 
wyborem, tylko pozbawioną alternatyw koniecznością, w przeciwnym wypadku 
czeka ich śmierć towarzyska2.

Na popularność gier wpływa bogata oferta wydawnictw i dystrybutorów oraz 
ich polityka cenowa. W ostatnich latach znacznie spadły ceny gier komputero-
wych i wideo, dotyczy to zarówno gier nowych, jak i już wcześniej wydawanych. 
Polscy wydawcy i dystrybutorzy gier od wielu lat różnicują znacząco cenę na 
nowe tytuły gier i wydawane po kilku miesiącach3. W efekcie gry komputerowe 
(wideo) stanowią tanią alternatywę dla innych form rozrywki, takich jak wyjście 
do kina, restauracji, klubu. 

Spadek cen gier jest rezultatem coraz bogatszej oferty wydawniczej. Od po-
czątku XXI w. można zaobserwować rozwój rynku gier komputerowych i wideo. 
Na rynek wchodzą liczne nowe studia produkujące gry i wzrastają wymagania 
graczy. Wzrost konkurencji i wymagań konsumentów spowodował zwiększenie 
kosztów produkcji i promocji gier.

Proces powstawania gry jest bardzo kosztowny i trwa przeciętnie 2-3 lata 
(w niektórych przypadkach 5-10 lat). Przy tworzeniu gry pracują często duże 
zespoły specjalistów – 100-200 osób (graficy, programiści, scenarzyści, animato-
rzy, programiści fizyki, eksperci do spraw multiplayer). Koszty wyprodukowania 
gry są bardzo wysokie i wynoszą od kilku do kilkudziesięciu milionów dolarów4. 
W ciągu ostatnich lat średni budżet nowej gry komputerowej wzrósł z poziomu 
2 mln dol. do 25 mln. Natomiast koszty produkcji gry na konsole nowej generacji 
(Xbox 2, Sony Playstation 3) kształtują się na poziomie 100 mln. Stąd wzrasta 
zainteresowanie producentów gier dodatkowymi źródłami finansowania gier. Jed-
nym z rozwiązań jest reklama w grach5.

1  23 stycznia padł rekord w liczbie osób jednocześnie grających na jednym serwerze w MMO. 
W grę World of Tanks studia Wargaming.net zagrało jednocześnie 93 311 ludzi. Poprzedni rekord 
wynosił 63 170 osób (gra Eve Online); Por.: P. Purczyński, World of Tanks bije rekord w liczbie 
graczy na jednym serwerze, http://www.gram.pl/news_8QTeG,,4_World_of_Tanks_bije_rekord_
w_liczbie_graczy_na_jednym_serwerze.html [25.02.2011].

2  Z. Bauman, Konsumowanie życia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 
2009, s. 8.

3  Premiera gry trwa zazwyczaj od 2 do 4 miesięcy. Później gra zostaje przeceniona. W przy-
padku wydawcy CD Projektu Red cena może spaść nawet do niespełna 20 PLN.

4  Na przykład koszt produkcji Bulletstorm wydanej przez polskie studio People Can Fly prze-
kroczył 20 mln dol., koszt Wiedźmina wydanego przez CD Projekt Red 9 mln dol. Por. P. Stasiak, 
Jak się w Polsce robi gry komputerowe, „Polityka” nr 12 (2799), s. 48-55.

5  Innym sposobem obniżenia kosztów produkcji jest tworzenie gry bazującej na wcześniej 
sprawdzonych metodach, czerpanie pomysłów z innych gier. Tworzy się całe serie gier,

Katarzyna Pawlak-Kołodziejska



164 165

Reklama w grach komputerowych i wideo często adresowana jest do dzieci 
i młodzieży. Zmiany tradycyjnego modelu rodziny, zwiększona aktywność zawo-
dowa kobiet, zmniejszenie liczby posiadanych dzieci, wpłynęły na wzrost znacze-
nia dzieci i młodzieży w podejmowaniu decyzji zakupu oraz jako adresatów infor-
macji reklamowej6. Dane z badań prowadzonych w różnych krajach europejskich 
wskazują na podobne zjawisko – przyznawanie młodym konsumentom prawa do 
decydowania o zakupie wielu produktów przeznaczonych dla nich, jak i dla całej 
rodziny7. Młodzi konsumenci najczęściej wpływają na zakupy żywności, odzieży, 
obuwia, rozrywki i sprzętu elektronicznego. Im starsze dzieci, tym ich rola w de-
cydowaniu lub współdecydowaniu o zakupie danego produktu jest większa8. Ry-
nek młodych konsumentów, to w polskich warunkach również jeden z atrakcyj-
niejszych segmentów rynku. Dzieci i młodzież stali się istotnymi konsumentami 
na rynku, którzy dysponują nierzadko znaczącymi środkami finansowymi.

Na wybór młodszych odbiorców jako adresatów promocji wpływa również 
ich duża ekspozycja na reklamę oraz ich większa reakcja na nią. Młodzi odbiorcy 
szybciej zapamiętują komunikaty reklamowe. Reklama skierowana do nich jest 
zatem bardziej efektywna oraz wymaga mniejszych nakładów niż adresowana do 
dorosłych. Cześć przedsiębiorstw traktuje ją również jako inwestycję w tworzenie 
relacji z przyszłymi klientami, którymi dzieci i młodzież staną się za kilka lat. 
Znaczenie dzieci i młodzieży dla firm powoduje konieczność dostosowania form 
i środków komunikacji marketingowej do specyfiki młodego odbiorcy. 

Młodzi odbiorcy krytycznie podchodzą do tradycyjnych mediów i reklamy. 
Rzadziej sięgają po gazety, oglądają telewizję. Jednym ze sposobów dotarcia do 
nich i uniknięcia ich krytycyzmu jest reklama w grach komputerowych (wideo). 
Według badań dzieci i młodzież spędzają kilka godzin dziennie, grając w gry 
komputerowe. Gry mogą zatem stanowić doskonałe medium, aby dotrzeć do mło-
dych ludzi z komunikatem promocyjnym.

Celem artykułu było zbadanie popularności gier komputerowych i wideo 
wśród dzieci i młodzieży oraz możliwości gier jako skutecznego medium komu-
nikacji przedsiębiorstw z młodymi odbiorcami. W artykule zostały wykorzystane 
wyniki badania przeprowadzonego w Katedrze Marketingu UMK w Toruniu 
w lutym 2010 r. W badaniu wzięło udział 2018 respondentów. Metodą zbierania 

wykorzystujące podobną mechanikę gry, bohaterów, sytuacje, i inne elementy kreowanego 
wirtualnie świata. 

6  K. Mazurek-Łopacińska, Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, 
Warszawa 2003, s. 17-18.

7  Wyniki badań zob. B. Łaciak, Wizerunek dziecka w reklamie telewizyjnej, w: Dziecko we 
współczesnej kulturze medialnej, red. B. Łaciak, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2003, 
s. 141-142.

8  http://www.ipsos.pl/kieszonkowe-dzieci-2010. Badanie przeprowadzono między 8 a 14 stycz-
nia 2010 r. na reprezentatywnej losowo-kwotowej próbie 1010 Polaków w wieku 15 i więcej lat.

Reklama w grach komputerowych i wideo i jej postrzeganie przez młodych odbiorców
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danych były wywiady osobiste i ankieta audytoryjna. Respondenci pochodzili 
z różnych szkół (podstawowych, gimnazjów, liceów, techników, szkół zawodo-
wych i szkoły wyższej) oraz różnych pod względem wielkości miejscowości. 
Badanie właściwe poprzedziło badanie pilotowe, na podstawie którego wprowa-
dzono zmiany w kwestionariuszu. 

1. Popularność gier komputerowych i profil gracza

Dzieci i młodzież często korzystają z gier. Dla wielu z nich jest to ulubiona 
forma rozrywki, na którą poświęcają wiele godzin tygodniowo. Wśród bada-
nych aż 73,3% deklaruje, że gra w gry komputerowe lub gry wideo. Spośród 
nich większość, jak wskazują dane prezentowane w tabeli 1 i 2, należy do in-
tensywnych użytkowników gier. Co drugi gracz korzysta z gier internetowych 
codziennie lub kilka razy w tygodniu. Rzadziej – kilka razy w miesiącu spędza 
nad grami 25% graczy. Sporadycznie z tej formy rozrywki korzysta natomiast 
co dziesiąty grający.

Dzieci i młodzież spędzają wiele godzin, grając w gry komputerowe (wi-
deo). Aż 13,7% badanych graczy korzysta z gier przez ponad 20 godzin tygo-
dniowo. Podobna liczba badanych gra tygodniowo od 10 do 20 godzin. Najwię-
cej respondentów deklaruje, że korzysta z gier przez kilka godzin tygodniowo 
(od 5 do 10 godzin – 19,1% grających i od 1 do 4 godzin – 26,9% grających). 
Sporadycznie po gry sięga co czwarty badany, przeznaczając na nie mniej niż 
godzinę tygodniowo.

Tabela 1. Częstotliwość grania

Częstotliwość grania Liczba
odpowiedzi

Procent
odpowiedzi

Procent 
ważnych

Procent
skumulowany

Codziennie 479 30,7 30,7 30,7
Kilka razy w tygodniu 432 27,7 27,7 58,4
Raz w tygodniu 157 10,1 10,1 68,5
Kilka razy w miesiącu 233 14,9 14,9 83,5
Raz w miesiącu 90 5,8 5,8 89,2
Rzadziej niż raz w miesiącu 168 10,8 10,8 100,0
Ogółem 1559 99,9 100,0 –
Brak danych 1 0,1 – –

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.
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Większość badanych od wielu lat gra w gry komputerowe i wideo. Przynaj-
mniej kilka lat gra ponad 80% badanych graczy. Spośród nich co czwarty respon-
dent deklarował, że korzysta z gier dłużej niż 10 lat, co trzeci – od 6 do 10 lat. Od 
3 do 5 lat gra 21,8% badanych, od 2 lat – 8,5%. Krócej gry komputerowe i wideo 
użytkuje 9,9% wszystkich grających.

Badanie przeprowadzono na respondentach w różnym wieku, uczących się 
w szkołach podstawnych, gimnazjach, średnich i wyższej. Wśród badanych grup 
respondentów szczególnie interesujące są odpowiedzi najmłodszych responden-
tów. Dzięki nim można określić wiek, w którym młodzi odbiorcy mają pierwszy 
kontakt z grami komputerowymi (wideo) i zawartymi w nich komunikatami pro-
mocyjnymi. Wśród młodych graczy w wieku do 15 lat co drugi gracz gra dłużej 
niż 6 lat, co czwarty gra od 3 do 5 lat. A wśród najmłodszych – gracze od 10 do 
13 lat – znalazło się 35,3% grających od 6 do 10 lat oraz 26,8% grających od 3 do 
5 lat w gry komputerowe (wideo). Oznacza to, że ponad połowa dzieci i młodzieży 

Tabela 2. Czas poświęcony na granie w ciągu tygodnia

Czas poświęcony na granie 
tygodniowo

Liczba
odpowiedzi

Procent
odpowiedzi

Procent 
ważnych

Procent
skumulowany

Ponad 20 godzin 213 13,7 13,7 13,7
Od 10 do 20 godzin 217 13,9 13,9 27,6
Od 5 do 10 godzin 298 19,1 19,2 46,8
1 do 4 godzin 419 26,9 26,9 73,7
Mniej niż 1 godzinę 409 26,2 26,3 100,0
Ogółem 1556 99,7 100,0 –
Brak danych 4 0,3 – –

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Tabela 3. Czas użytkowania gier

Czas Częstotliwość grania Procent odpowiedzi Procent ważnych

Krócej niż 1 rok 92 5,9 5,9
Od roku 63 4,0 4,0
Od 2 lat 133 8,5 8,5
Od 3 do 5 lat 340 21,8 21,8
Od 6 do 10 lat 548 35,1 35,2
Powyżej 10 lat 382 24,5 24,5
Ogółem 1558 99,9 100,0
Brak danych 2 0,1 –

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.
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(62,1%) ma kontakt bardzo wcześnie – w wieku kilku lat – z grami komputerowy-
mi (wideo) i umieszczonymi w grach komunikatami promocyjnymi. 

Na popularność gier wpływa w dużym stopniu promowanie tej formy rozryw-
ki w mediach: głównie telewizji, prasie i Internecie. Młodzi konsumenci pytani 
skąd czerpią informacje o grach, najczęściej wskazywali na różnego rodzaju me-
dia oraz swoich znajomych. Rzadziej badani czerpali wiedzę z innych źródeł, np. 
od sprzedawców w sklepach oraz na targach gier. Rozkład odpowiedzi prezentuje 
rysunek 1. Większość młodych odbiorców szuka informacji w Internecie.

W internecie istnieją portale poświęcone wyłącznie grom, na których gracze 
mogą znaleźć przydatne informacje do rozgrywki (wskazówki, kody) oraz pomoc 
w przypadku kłopotów z użytkowaniem gry (np. instalacją, ładowaniem, brakiem 
niektórych opcji). W Internecie wiele jest również stron poświęconych wyłącznie 
jednej grze. Odwiedzający stronę mają możliwość wypowiedzenia się na temat 
gry w licznych forach, uzyskania pomocy w rozgrywce od innych uczestników, 
grać z pozostałymi zarejestrowanymi na stronie członkami w trybie multiplayer 
lub tworzyć własne dodatkowe misje do ulubionej gry.

Część respondentów informacje o interesujących grach pozyskuje z telewizji, 
przede wszystkim z kanałów tematycznych lub programów poświęconych graniu 
(np. Hyper, GIGA). W Polskiej telewizji rzadko występują komunikaty promo-
cyjne w formie tradycyjnej reklamy i dotyczące premier bardzo popularnych gier 
i ich dodatków (np. Halo). Wielu graczy informacji szuka również w prasie. Na 
rynku wydawniczym jest wiele tytułów poświęconych komputerom, oprogramo-
waniu i samym grom, np. Neo Plus, Play, CD-ACTION.

Bardzo ważnym źródłem informacji dla dzieci i młodzieży są ich rówieśnicy. 
Czasy, kiedy gracz komputerowy był postrzegany jako wyizolowany z otoczenia 
nastolatek są już przeszłością. Współcześnie większość intensywnych użytkow-
ników gier komputerowych wchodzi w relacje interpersonalne, grając z innymi 
internautami, np. w gry. MMO (Massively Multiplayer Online Game). Gry takie 

Rys. 1. Źródła informacji o grach

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.
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jak World of Warcraft skupiają miliony użytkowników. We wspomnianą grę gra 
około 11 mln użytkowników. 

Informacje o grach młodzi odbiorcy czerpią także od znajomych z portali 
społecznościowych (Facebook, MySpace, Nasza-klasa). Popularne gry społecz-
nościowe przyciągają miliony użytkowników. Najpopularniejsze gry prezentuje 
tabela 4. W marcu bieżącego roku gra CityVille miała 7,6 mln, a FarmVille 
– 5,1 mln aktywnych użytkowników9.

Młodzi odbiorcy w różny sposób zaspokajają swoje potrzeby grania. Naj-
więcej graczy – jak wynika z danych prezentowanych w tabeli 5 – gra online 
(87,4%). Część ściąga gry z Internetu lub kopiuje je od rodziny i znajomych. 
Ponad połowa graczy kupuje gry komputerowe (wideo) lub dostaje je w prezen-
cie (62,7%). 

Wydatki na gry komputerowe wśród dzieci i młodzieży nie są zbyt wysokie 
(tab. 6). Ponadto połowa nie kupuje w ogóle gier, a co piąty gracz przeznacza na 
gry do 50 PLN na rok. Większość kupujących gry przeznacza na nie do 200 PLN 
rocznie. Co dziesiąty przeznacza na gry od 50 do 100 PLN rocznie. Nieliczni gra-
cze wydają na gry więcej – od 200 do 500 PLN (4,2%) i 2,3% powyżej 500 PLN 
rocznie. Rozwiązaniem dla firm oferujących gry komputerowe pozostaje abona-
ment (za gry internetowe) lub coraz większy udział product placement w tzw. 
grach pudełkowych oraz reklama dynamiczna w grach online.

Tabela 4. Najpopularniejsze gry na Facebooku

Ranking Tytuł Wydawca
Liczba aktywnych 

użytkowników 
w marcu

1 Word With Friends Zynga 8 900 000
2 CityVille Zynga 8 700 000
4 Hidden Chronicles Zynga 7 200 000
5 CastleVille Zynga 7 400 000
3 Texas HoldEm Poker Zynga 6 800 000
7 FarmVille Zynga 5 700 000
6 Bubble With Saga King.com 5 300 000
9 Diamond Dash Wooga 4 600 000

10 The Sims Social EA Playfish 4 000 000
8 Tetris Battle Tetris Online Inc. 3 700 000

Ź r ó d ł o: http://www.insidesocialgames.com/2012/04/02/top-25-facebook-games-of-april-2012.

9  M.Thompson, Top 25 Facebook games of April 2012, http://www.insidesocialgames.com/
2012/04/02/top-25-facebook-games-of-april-2012/ [02.04.2012].
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170 171

Na małe wydatki na gry komputerowe (wideo) dzieci i młodzieży wpływa 
przede wszystkim duża i bogata oferta gier internetowych (w większości bez-
płatnych) oraz ograniczone środki finansowe, jakimi dysponują w Polsce dzieci 
i młodzież. Według instytutu Ipsos dzieci w wieku od 4 do 18 lat mają do swojej 
dyspozycji średnio 56 PLN na miesiąc. Środki finansowe posiadane przez dzieci 
pochodzą w większości z kieszonkowego, prezentów, stypendiów i nagród. Mło-
dzi konsumenci przeznaczają swoje pieniądze głównie na słodycze (61%), napoje 
(37%), gazety i czasopisma (27%) oraz na karty lub abonament za telefon ko-
mórkowy (21%). Młodzież w wieku 15-18 lat częściej niż młodsze dzieci wydaje 
swoje pieniądze na kosmetyki (35%), karty lub abonament za telefon komórkowy 
(33%), a także na rozrywkę: na kino, koncerty, kluby (16%). Wśród wydatków 

Tabela 5. Sposoby pozyskiwania gier przez dzieci i młodzież

Sposoby pozyskiwania gier Liczba
odpowiedzi

Procent
odpowiedzi

Procent
ważnych

Gra w internetowe gry 1364 87,4 87,4
Kupuje gry 685 43,9 43,9
Pożycza od znajomych, rodziny 657 42,1 42,1
Ściąga gry z Internetu 652 41,8 41,8
Dostaje w prezencie 293 18,8 18,8
Kopiuje od znajomych, rodziny 264 16,9 16,9
Ogółem odpowiedzi 1559 99,9 100,0
Brak danych 1 0,1 –

Ź r ó d ł o: opracowanie własne. 

Tabela 6. Wydatki na gry w skali roku

Wydatki na gry Liczba
odpowiedzi

Procent
odpowiedzi

Procent
ważnych

Procent 
kupujących gry

0 (nie kupuje gier) 865 55,4 55,6 –
Do 50 PLN 289 18,5 18,6 41,8
51-100 PLN 172 11,0 11,1 24,9
101-200 PLN 129 8,3 8,3 18,7
201-500 PLN 65 4,2 4,2 9,4
Powyżej 500 PLN 36 2,3 2,3 5,2
Ogółem 1556 99,7 100,0 100,0
Brak danych 4 0,3 – –

Ź r ó d ł o: opracowanie własne. 
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istotną pozycję zajmują również wydatki na programy, gry oraz sprzęt kompute-
rowy (7%)10.

Badani respondenci w większości do grania używają przede wszystkim kom-
puterów (97,1%). Znacznie mniej graczy korzysta z konsoli do gier (19,2%). Jest 
to specyfika polskiego rynku gier. W krajach zachodnich większość graczy używa 
konsoli do gry. Wynika to z wciąż niedostatecznego wyposażenia gospodarstw 
domowych w różnego rodzaju dobra trwałego użytkowania11. Duży jest również 
odsetek korzystających z telefonów komórkowych (37,4%). Ten segment (gry na 
telefony i konsole przenośne) będzie zyskiwał na znaczeniu z uwagi na zwiększa-
jące się możliwości techniczne urządzeń przenośnych. 

Każdego roku na rynku pojawia się wiele nowych tytułów gier komputero-
wych i wideo. Do najbardziej popularnych gier wśród młodych konsumentów na-
leżą: wyścigi, gry akcji, strategiczne, sportowe i RPG. Co trzeci gracz wymieniał 
jako ulubione gry przygodowe, logiczne i strzelanki, a co czwarty symulacje oraz 
gry typu the Sims.

10  http://www.ipsos.pl/kieszonkowe-dzieci-2010.
11  http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_wz_sytuacja_gosp_dom_2010.pdf.

Tabela 7. Ulubione rodzaje gier

Ulubione rodzaje gier Liczba
odpowiedzi

Procent
odpowiedzi

Procent
ważnych

Wyścigi 775 49,7 49,7
Gry akcji 646 41,4 41,5
Strategiczne 624 40,0 40,1
Sportowe 555 35,6 35,6
RPG (fabularne) 543 34,8 34,9
Przygodowe 519 33,3 33,3
Logiczne 516 33,1 33,1
Strzelanki 506 32,5 32,5
Typu the Sims 389 24,9 25,0
Symulacje 343 22,0 22,0
Platformowe 160 10,3 10,3
Edukacyjne 104 6,7 6,7
Inne 76 4,9 4,9
Ogółem 1558 99,9 100,0
Brak danych 2 0,1 –

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.
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Nie wszystkie wymienione rodzaje gier są dobrym medium reklamy. W przy-
padku niektórych rodzajów gier utrudnione jest umieszczanie pewnych form re-
klamy w grze (np. w formie product placement). Dotyczy to szczególnie gier stra-
tegicznych, logicznych i platformowych. Najczęściej reklamy w formie product 
placement umieszcza się w grach sportowych, wyścigach, RPG, przygodowych. 
Również w niektórych symulacjach mogą być umieszczane reklamy. Dotyczy to 
szczególnie tzw. symulacji życia – gier typu The Sims i Second Life. Reklama 
jest umieszczana w tych grach, w których rozgrywka dzieje się w czasie rzeczy-
wistym lub zbliżonym do rzeczywistego. Problemy sprawia lokowanie reklamy 
w produkcjach, których akcja toczy się w czasach historycznych lub przyszłości. 
W pierwszym przypadku jest to możliwe tylko dla firm i produktów o długiej 
tradycji. A jednak czas, w którym toczy się gra nie może znacząco odbiegać od 
rzeczywistości, w przeciwnym razie product placement byłby sztuczny. Natomiast 
reklamę w grach, których akcja ma miejsce w przyszłości, stosują firmy, które chcą 
być postrzegane jako nowoczesne. Trudności pojawiają się również w przypadku 
wielu gier RPG, których akcja przebiega w świecie fantasy. Reklama w tego typy 
grach (szczególnie product placement) jest nienaturalna, narusza realia odtwarza-
nego w grze świata i irytuje graczy. Niewielkie możliwości lokowania produktów 
mają gry logiczne i cześć gier strategicznych. Wynikają one np. z braku możliwo-
ści realistycznego pokazania produktu i włączenia produktu w fabułę gry.

Ograniczeniem dla reklamy w grach jest również ryzyko powstania nega-
tywnych asocjacji z reklamowanymi w grze produktami, przez ukazywanie pro-
duktów w negatywnym kontekście, w powiązaniu z przemocą lub negatywnymi 
wzorcami zachowania (np. kradzieżą samochodu reklamowanego w grze GTA). 
Problem ten dotyczy przede wszystkim strzelanek (Doom, Quake, Blood), gier 
typu survival horror (Resident Evil, Silent Hill), niektórych gier akcji. Dobrą 
praktyką jest dostosowywanie reklamy do odtwarzanego w grze świata. Najlepiej, 
gdy lokowane w grach produkty są powiązane z realiami gry, np. w grach sporto-
wych i wyścigach lokowane są marki samochodów i sprzętu sportowego. 

Reklama znacznie częściej występuje w grach internetowych. Wśród bada-
nych graczy 1364 (87,4%) gra w gry internetowe. Grający online mają różne moż-
liwości: od prostych, bezpłatnych gier logicznych po rozgrywki w sieci wspólnie 
z innymi graczami: gry MMOG i rozgrywki sportowe w sieci (e-sport). Grający 
online korzystają z gier zazwyczaj regularnie. Co drugi gra online codziennie lub 
kilka razy w tygodniu. Raz w tygodniu gra 12% graczy, a kilka razy w miesiącu 
14,9%. Sporadycznie (raz w miesiącu lub rzadziej) gra 6,9 %. 

Niektóre z wymienionych gier nie wymagają dużego zaangażowania gracza 
w rozgrywkę (gry logiczne, edukacyjne). Inne gry, takie jak RPG, strategie an-
gażują graczy w większym stopniu, którzy spędzają nad nimi wiele godzin. Gry 
wieloosobowe pozwalają graczom na rywalizację i współpracę z ludźmi z całego 
świata. Gry typu MMORPG umożliwiają nawet tworzenie całych społeczeństw 
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graczy funkcjonujących w wymyślonych światach (Second Life). Gry tego typu 
są dobrym medium dla środków promocji. Emocje wyzwalane w czasie gry uła-
twiają zapamiętywanie prezentowanych marek, a długi czas spędzany nad grą 
pozwala na wielokrotny kontakt z tym samym odbiorcą. Wśród ulubionych tytu-
łów gier podawanych przez respondentów znalazło się wiele gier MMO: Metin2, 
Lineage2, Tibia, WoW, Ikariam, Cabal, The Matrix Online.

2. Profil graczy

Z gier korzysta większość młodych kobiet i mężczyzn. Aż 93,3% mężczyzn 
i 64% kobiet gra w gry komputerowe i wideo12. Z rozkładów odpowiedzi, pre-
zentowanych w tabelach 9 i 10, wynika, że intensywnymi użytkownikami gier 
komputerowych są głównie mężczyźni. Kobiety rzadziej grają w gry i spędzają 
nad nimi znacznie mniej czasu. Większość graczy intensywnych stanowią męż-
czyźni. Wśród mężczyzn 75% gra codziennie lub kilka razy w tygodniu. Z tą samą 
intensywnością gra już tylko co trzecia badana kobieta13. Intensywnie grający 
wybierają inne gatunki gier niż gracze sporadyczni14. Częściej grają w gry RPG, 

Tabela 8. Częstotliwość grania online

Częstotliwość grania online Częstotliwość 
grania Procent Procent

ważnych
Procent

skumulowany

Codziennie 349 25,6 26,1 26,1
Kilka razy w tygodniu 359 26,3 26,9 53,0
Raz w tygodniu 160 11,7 12,0 64,9
Kilka razy w miesiącu 199 14,6 14,9 79,8
Raz w miesiącu 92 6,7 6,9 86,7
Rzadziej 178 13,0 13,3 100,0
Ogółem 1337 85,7 100,0 –
Brak danych 27 2,0 – –

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

12  Istnieje istotna statystycznie zależność na poziomie ufności 0,001 między graniem a płcią 
respondentów (V Kramera 0,351) oraz między płcią a częstotliwością grania (V Kramera 0,435).

13  Istnieje istotna statystycznie zależność między płcią a graniem przy poziomie ufności 0,001 
i współczynniku V Kramera 0,351.

14  Istnieją istotne zależności statystyczne (na poziomie ufności 0,001) miedzy częstotliwością 
grania a grami: RPG, gry akcji, strategicznymi, symulacjami, logicznymi, The Sims, strzelankami. 
Współczynniki V Kramera odpowiednio wynoszą 0,337, 0,164, 0,140, 0,096, 0,099, 0,121, 0,222.
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Tabela 9. Częstotliwość grania w gry a płeć respondentów

Częstotliwość grania
Płeć

Ogółem
kobieta mężczyzna

Codziennie lub 12,3% 45,0% 30,7%
84 395 479

Kilka razy w tygodniu 24,3% 30,3% 27,7%
166 266 432

Raz w tygodniu 12,5% 8,2% 10,1%
85 72 157

Kilka razy w miesiącu 22,7% 8,9% 14,9%
155 78 233

Raz w miesiącu 9,2% 3,1% 5,8%
63 27 90

Rzadziej niż raz na miesiąc 18,9% 4,4% 10,8%
129 39 168

Ogółem 100,0% 100,0% 100,0%
682 877 1559

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Tabela 10. Czas poświęcany na granie a płeć

Czas poświęcany na granie 
tygodniowo

Płeć
Ogółem

kobieta mężczyzna

Ponad 20 godzin 24 189 213
3,5% 21,6% 13,7%

Od 11 do 20 godzin 40 177 217
5,9% 20,3% 13,9%

Od 5 do 10 godzin 90 208 298
13,2% 23,8% 19,2%

Od 1 do 4 godzin 229 190 419
33,6% 21,7% 26,9%

Mniej niż godzinę 299 110 409
43,8% 12,6% 26,3%

Ogółem 682 874 1556
100,0% 100,0% 100,0%

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.
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akcji, strategiczne, symulacje. Rzadziej natomiast w gry logiczne i strzelanki. Ko-
rzystają również częściej z gier online i MMO15.

Najwięcej dzieci i młodzieży gra w szkołach podstawowych, gimnazjach 
i szkołach zawodowych16. Wraz z dorastaniem maleje zainteresowanie grami 
komputerowymi (tab. 11). Najbardziej graniem zainteresowani są najmłodsi re-
spondenci – do 13 lat (91,7%), najmniej osoby, które ukończyły 19 lat (63,5%). 
Z dorastaniem zwiększa się liczba obowiązków szkolnych oraz dostępność innych 
form rozrywki. Gry komputerowe (wideo) są jednym z najtańszych sposobów spę-
dzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież. Wraz z wiekiem rosną zasoby dzieci 
i młodzieży oraz zmieniają się preferencje spędzania czasu wolnego17.

Badanie potwierdziło tylko częściowo istniejący w społeczeństwie stereotyp 
gracza – młodego mężczyzny, mieszkańca większych miast. Nie zidentyfikowano 
bowiem zależności miedzy typem miejscowości a intensywnością grania w gry 
komputerowe i wideo.

3. Reklama w grach

Użytkownicy gier komputerowych i wideo mogą być adresatami wielu środków 
reklamy. Najczęściej w grach występuje product placement. Product placement 

15  Istnieje istotna statystycznie zależność na poziomie ufności 0,001 między częstotliwością 
grania a korzystanie z gier internetowych (V Kramera = 0,182) i gier MMO (V Kramera = 0,409).

16  Istnieje istotna statystycznie zależność na poziomie ufności 0,001 między graniem a rodzajem 
szkoły (V Kramera 0,156) oraz wiekiem respondenta (V Kramera 0,138).

17  Istnieje istotna statystycznie zależność na poziomie ufności 0,001 między graniem a rodzajem 
szkoły (V Kramera 0,216) oraz wiekiem respondenta (V Kramera 0,220).

Tabela 11. Granie w gry komputerowe a rodzaj szkoły respondenta

Rodzaj szkoły
Gra w gry komputerowe (wideo) (w %)

tak nie

Szkoła podstawowa 96,6 3,4
Gimnazjum 86,6 13,4
Szkoła zawodowa 83,4 16,6
Technikum 72,6 27,4
Liceum ogólnokształcące 67,2 32,8
Szkoła wyższa 67,9 32,1
Ogółem 77,3 22,7

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.
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polega na umieszczeniu na zasadach komercyjnych w określonym nośniku au-
diowizualnym lub drukowanym (np. w grze) produktu lub sytuacji prezentującej 
określony wzór zachowań (najczęściej konsumenckich)18. Produkt może być pre-
zentowany w sposób wizualny lub werbalny. Najczęściej prezentacja przybiera 
formę wizualną, formę pełnego eksponowania logotypu marki lub opakowania. 

Product placement może służyć również do promowaniu określonej kategorii 
produktu lub zachowań. Lokowanie kategorii produktu służy zwiększaniu popytu 
na kategorię produktu przez zwiększanie zarówno liczby klientów, jak i częstości 
spożycia. Może być stosowane wtedy, kiedy firma ma duży udział w rynku lub 
gdy poszczególni producenci dzielą się kosztami promocji. Takie działania podję-
ła branża mleczarska w USA, która w celu powstrzymania spadku sprzedaży mle-
ka sfinansowała grę „Got the milk”. Zadaniem gracza była rywalizacja o ostatnią 
na świecie szklankę mleka.

Product placement można często spotkać w w grach sportowych, wyścigach, 
RPG, przygodowych, strzelankach. W grach komputerowych (wideo) występuje 
w formie produktów, marek wkomponowanych w rozgrywkę lub w formie ba-
nerów reklamowych, billboardów, plakatów itp. Wkomponowane w grę produk-
ty i marki mogą stać się istotnym elementem rozgrywki i dzięki temu zostaną 
lepiej zapamiętane (np. w grze „The Crime” zadaniem gracza było znalezienie 
skradzionych butów Puma RS-100 i zwrócenie ich do sklepu). Część graczy nie 
uświadamia sobie wówczas promocyjnego charakteru ulokowanych w grze pro-
duktów.

Reklamy w grach (in-game advertising) mogą być statyczne lub dynamicz-
ne. Reklamy statyczne występują w formie lokowanych w grze produktów lub 
wirtualnych billboardów (np. w serii gier Fifa). W reklamach statycznych nie ma 
możliwości zmiany umieszczonych w grze reklam. Reklamy statyczne są zatem 
korzystne w przypadku niezmiennych komunikatów reklamowych, np. ekspo-
nujących logo. Nie powinny być natomiast wykorzystywane do przekazywania 
aktualnych haseł reklamowych, które mogą ulec zmianie przy kolejnej kampa-
nii. Zazwyczaj reklamy statyczne towarzyszą globalnym kampaniom, a decyzje 
o umieszczeniu reklam w grze zapadają już na etapie produkcji gry. Statyczne 
reklamy mogą być stosowane w grach offline i online. 

Natomiast reklama dynamiczna jest możliwa jedynie w grach rozgrywanych 
online. Reklama dynamiczna pozwala na umieszczenie reklamy w danej lokaliza-
cji geograficznej i wirtualnej oraz umożliwia szybką zmianę komunikatu w zależ-
ności od potrzeb nadawcy. Reklamy dynamiczne najczęściej występują w formie 
plakatów, billboardów (rzadziej innych form product placement). Reklama dy-
namiczna pozwala na ekspozycje komunikatu reklamowego wybranym grupom 

18  A. Czarnecki, Product placement. Niekonwencjonalny sposób promocji, PWE, Warszawa 
2003, s. 22.
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docelowym z określoną przez reklamodawcę częstotliwością. Możliwy jest po-
nadto bardzo dokładny pomiar reklamy dynamicznej (dotyczący czasu trwania, 
liczby i częstotliwości interakcji gracza z przekazem promocyjnym). W grach 
rozgrywanych w sieci model reklamy dynamicznej staje się dominujący. 

Ze względu na sposób wkomponowania reklamowanych marek i produktów 
w fabułę gry możemy wyróżnić reklamę integralną i nieintegralną. Reklama 
nieintegralna nie jest powiązana z wątkiem gry. Występuje najczęściej w formie 
plakatów, billboardów. W przypadku reklamy integralnej reklamowany produkt 
jest elementem rozgrywki lub fabuły. Na przykład w grze Splinter Cell bohater, 
w którego gracz się wciela, agent specjalny Sam Fisher używa telefonu Sony 
Ericsson, żeby zrobić zdjęcia terrorystów i połączyć się z dowództwem. Prze-
kaz reklamowy w takiej sytuacji jest odbierany w sposób centralny, gracz uczy 
się posługiwania się produktem, wyrabiany jest silny związek z marką. Jeszcze 
zanim gracz zakupi reklamowany produkt, staje się wirtualnie użytkownikiem 
produktu. 

Specyficzną formę reklamy w grach stanowią tzw. gry reklamowe (adverga-
ming). Są one tworzone specjalnie w celu promowania danej marki lub produktu. 
Finansowane są całkowicie lub częściowo przez reklamodawcę i udostępniane 
internautom bezpłatnie lub po obniżonej cenie, zazwyczaj na stronach interne-
towych firmy. Często są to aplikacje o prostej fabule (proste gry zręcznościowe 
lub logiczne typu pasjans lub tetris), zawierające w tle elementy identyfikacji 
graficznej firmy. Przedsiębiorstwo może także zlecić przygotowanie gry według 
określonego scenariusza powiązanego z jego produktem lub marką. Umieszczona 
w grze marka staje się wówczas integralną częścią gry, często w trakcie rozgryw-
ki gracz chcąc przejść do kolejnego etapu gry musi nauczyć się nowych funkcji 
reklamowanego produktu. Na przykład dla promocji telefonu komórkowego 
Samsung D600 stworzono grę logiczno-detektywistyczną. W grze piękna niezna-
joma, uciekając przed bandytami, zostawia telefon komórkowy Samsung D600 
w kieszeni bohatera – gracza. Próbując rozwikłać tajemnicę, gracz odnajduje 
poszczególne pliki w telefonie19. 

Działania takie mają na celu wywołanie pozytywnych skojarzeń z firmą (mar-
ką) oraz wydłużenie czasu kontaktu z reklamą. Dzięki grze reklamowej gracz ob-
cuje z reklamą przez całą rozgrywkę oraz pozostaje dłużej w serwisie producenta. 

W grach komputerowych (wideo) spotyka się również reklamy w formie dar-
mowej gry, sponsorowanych ukrytych misji, poziomów, dodatkowych bonusów, 
dodatków do gier za darmo (takie dodatki do gry „The Sims” powstały m.in. dla 
marek H&M i Ikea). Rzadziej natomiast pojawia się reklama wyświetlana w trak-
cie ładowania gry, przed grą, między poziomami. Te formy reklamy szczególnie 
irytują graczy, ponieważ powodują przerywanie rozgrywki. 

19  Por.: M. Barciński, K. Sobieszek, Ile potrzeb, tyle możliwości, „Brief” 106/2007, s. 51.
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4. Zapamiętywanie i postrzeganie reklamy 
przez młodych odbiorców

Wśród badanych graczy 71,5% (1115 respondentów) zauważyło w grach 
reklamę. Większość z nich potrafiła podać kategorię reklamowanego produktu 
(66,2% graczy). Najczęściej wymieniane przez respondentów kategorię prezen-
tuje tabela 12. Spośród badanych 290 osób zapamiętało nazwy reklamowanych 
w grach marek i potrafiło je podać. Stanowi to 18,6% wszystkich grających w gry 
komputerowe (wideo).

Respondenci najczęściej wymieniali marki samochodów (m.in. BMW, Mer-
cedes, Audi, Toyota, Nissan) oraz marki sprzętu sportowego (m.in. Nike, Adidas, 
Puma, Reebok). Często podawali również nazwy producentów części do samo-
chodów i olei silnikowych (Brembo, Castrol, Lotos). Na lepsze zapamiętywanie 
tego typu produktów wpłynęła popularność gier sportowych i wyścigów, które to 
gry stanowią ulubioną rozrywkę dzieci i młodzieży. Do ulubionych gier wymie-
nianych przez nich należą gry z serii Fifa, PES (Pro Evolution Soccer), Football 
Manager czy Need for Speed, które są idealnym środowiskiem dla lokowania 
produktów związanych ze sportem oraz przemysłem motoryzacyjnym. Ponadto 
reklama w grach sportowych (np. w formie logo firmy na koszulkach wirtualnych 
piłkarzy) w mniejszym stopniu denerwuje graczy. Przywykli oni do oglądania 
reklam podczas wydarzeń sportowych, np. transmisji meczów w telewizji.

Tabela 12. Zapamiętane kategorie reklamowanych w grach produktów

Rodzaje zapamiętanych produktów Liczba wskazań Procent graczy

Samochody 545 34,9
Ubrania 305 19,6
Filmy 281 18,0
Sprzęt sportowy 279 17,9
Elektronika 267 17,1
Konsole 230 14,7
Gry komputerowe na konsole i inne 214 13,7
Kosmetyki 191 12,2
Telewizory 187 12,0
Napoje 158 10,1
Słodycze 82 5,3
Restauracje 69 4,4
Inne 79 5,1

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.
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Gry komputerowe są również ważnym medium przekazu dla produktów 
zaspokajających potrzeby związane z graniem. Badani często podawali zapamię-
tane nazwy nowych gier (m.in.: Fifa, Call of Duty, Wolnifarmerzy.pl, Wiedźmin, 
Sims3) oraz filmów (Avatar, Zmierzch). W wypowiedziach respondentów poja-
wiały się nazwy producentów sprzętu komputerowego (Intel, Apple, Microsoft, 
A4Tech Corporation, Steel Series, NVIDIA Corporation), sprzętu do grania 
(Razer) oraz oprogramowania (Alta Star). Często respondenci wymieniali na-
zwy konsol (Sony PlayStation3, Microsoft Xbox 360, PlayStationPortable) oraz 
wydawców gier komputerowych i wideo (Electronic Arts, Nintendo, Ubisoft, 
Blizzard Entertainment, Piranha Bytes, CipSoft). Wiele zapamiętanych reklam 
dotyczyło również sprzętu elektronicznego i nazw producentów (takich jak: 
Sony, Philips, Samsung, LG), reklamy telefonii komórkowej i modeli telefonów 
(T mobile, Orange, Nokia, Motorola). 

Podawane przez respondentów marki stanowiły produkty adresowane do 
młodych odbiorców jako do grupy docelowej. Dzieci i młodzież często zapamię-
tywali reklamy odzieży, obuwia (Reserved, House, H&M, sklep C&A, CCC), 
reklamy kosmetyków (Avon, Nivea, Rexona, L’Oreal Axe). Młodzi konsumenci 
wymieniali również marki produktów żywnościowych i napoi. Według badań 
Instytutu Ipsos znaczną część swoich wydatków dzieci i młodzież przeznaczają 
właśnie na słodycze i napoje20. W grach spotkać można zatem znacznie więcej 
reklam tego typu produktów. Najczęściej respondenci wymieniali Coca-Colę 
i Pepsi. Zapamiętali również marki innych napoi (m.in. Sprite, Fanta, Red Bull), 
nazwy wielu przekąsek (takich jak Lay’s, Twix, Mars, Hariboo, Snikers), nazwy 
gum do żucia i używek. Często podawano także nazwy restauracji typu fast food 
(McDonalds, Burger King, KFC).

Na skuteczność reklamy (mierzoną jej zauważeniem i zapamiętywaniem) 
wpływa przede wszystkim czas ekspozycji i częstotliwość, z jaką dociera ona 
do adresatów. Na podstawie odpowiedzi prezentowanych w tabelach 13 i 14 
można zauważyć, że osoby, które dłużej lub częściej miały kontakt z przekazem 
promocyjnym w grach, częściej go zauważały21. Podobna zależność wystąpiła 
w przypadku gier internetowych22. W grach internetowych jest nieporówna-
nie więcej środków reklamy niż w pozostałych grach na komputery i konsole, 
dlatego osoby często grające online są znacznie częściej odbiorcami tego typu 
reklamy. Na zauważalność reklamy wpływał również czas, od kiedy respondent 

20  http://www.ipsos.pl/kieszonkowe-dzieci-2010.
21  Istnieje istotna zależność statystyczna na poziomie istotności 0,001 między zauważaniem 

reklam w grach a częstotliwością grania (V Kramera 0,214) oraz czasem spędzanym na graniu 
(V Kramera = 0,230).

22  Istnieje istotna zależność statystyczna na poziomie istotności 0,001 między zauważaniem 
reklam w grach a częstotliwością grania w gry internetowe i współczynniku V Kramera = 0,165.

Reklama w grach komputerowych i wideo i jej postrzeganie przez młodych odbiorców
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gra w gry komputerowe23. Respondenci dłużej grający w gry częściej zauważają 
umieszczone w nich reklamy. Może to świadczyć o tym, że są bardziej świadomi 
promocyjnego charakteru umieszczonych w grach marek i rodzajów produktów, 
np. w formie product placement.

W badaniu zidentyfikowano również związki między zauważalnością reklamy 
a preferowanymi przez graczy rodzajami gier. Niektóre rodzaje gier są lepszym 
środkiem przekazu do lokowania produktów. Dotyczy to gier sportowych, akcji, 
strzelanek, RPG oraz wyścigów. Grający w tego typu gry częściej zauważali za-
mieszczone w grach reklamy24. 

Tabela 13. Wpływ częstotliwości grania na zauważanie product placement

Zauważył 
reklamę 
w grze

Częstotliwość grania

Ogółemcodzien-
nie

kilka razy 
w tygo-

dniu

raz 
w tygo-

dniu

kilka razy 
w mie-
siącu

raz 
w mie-
siącu

rzadziej

Tak 392 325 112 135 52 99 1115
82,0% 75,6% 71,3% 58,2% 57,8% 58,9% 71,7%

Nie 86 105 45 97 38 69 440
18,0% 24,4% 28,7% 41,8% 42,2% 41,1% 28,3%

Ogółem 478 430 157 232 90 168 1555
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Tabela 14. Wpływ czasu poświęcanego na granie na zauważanie product placement

Zauważył 
reklamę 
w grze

Czas poświęcany na granie w tygodniu
Ogółemponad 20 

godzin
od 10 do 20 

godzin
od 5 do 10 

godzin
od 1 do 4 

godzin
mniej niż 
1 godzinę

Tak 179 179 231 293 230 1112
84,4% 82,5% 77,5% 70,3% 56,4% 71,6%

Nie 33 38 67 124 178 440
15,6% 17,5% 22,5% 29,7% 43,6% 28,4%

Ogółem 212 217 298 417 408 1552
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

23  Istnieje istotna zależność statystyczna na poziomie istotności 0,005 i współczynniku 
V Kramera = 110 między zauważaniem reklam w grach a czasem, od kiedy respondent gra.

24  Istnieją istotne statystycznie zależności między zauważalnością reklamy a rodzajem gry: 
RPG, wyścigami, grami akcji, sportowymi i strzelankami, współczynniki V Kramera wynoszą 
odpowiednio: 0,114, 0,098, 0,190, 0,132, 0,178.

Katarzyna Pawlak-Kołodziejska
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Reklama w grach może przybierać różne formy. Są one w różny sposób 
postrzegane przez odbiorców. Część z nich nie zdaje sobie również sprawy, że 
produkty istniejące na rynku oznaczone marką umieszczane w grach są nieprzy-
padkowo i pełnią funkcje promocyjną.

Część dzieci i młodzieży ma przychylny stosunek do reklamy w grach interne-
towych. Według połowy badanych reklama przekazuje informacje o produktach. 
Co trzeci respondent natomiast zgadza się ze stwierdzeniem, że reklama czyni świat 
gry bardziej realnym (rys. 2). Skoro w świecie rzeczywistym występuje reklama to 
i w grach reklamy w nich występujące stają się czym naturalnym. Cześć badanych 
jest również świadoma, że reklama jest ważnym źródłem finansowania gier kompu-
terowych i wideo. Co trzeci badany zgadzał się ze stwierdzeniem, że dzięki zawar-
tym w grze reklamom cena gry jest niższa (lub gra jest dostępna bezpłatnie). 

Wielu respondentów miało jednak nieprzychylne postawy wobec reklamy 
w grach. Ponad 60% badanych jest zdania, że reklama przeszkadza w grze, 
a 43,1% uważa nawet, że powinna być zakazana. Może to świadczyć, iż reklama 
występująca w grach nie zawsze jest dobrze wkomponowana w grę, np. występuje 
brak związku z fabułą gry umieszczonego w grze product placement. Powodem 
może być również nadmierne eksponowanie reklamy dynamicznej w grze. Na 
oceny respondentów wpływają także postawy respondentów wobec samej rekla-
my jako zjawiska. W sytuacji gdy respondenci oceniali poszczególne formy re-
klamy w grach, ich oceny nie były już tak negatywne. Tabela 14 prezentuje opinie 
graczy internetowych pytanych o opinie o poszczególnych środkach reklamy. 

Rys. 2. Postrzeganie reklamy w grach internetowych

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Reklama w grach komputerowych i wideo i jej postrzeganie przez młodych odbiorców
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Co piąty grający akceptuje występujący w grach product placement w for-
mie wirtualnych billboardów, plakatów i produktów oznaczone marką. Gracze 
akceptują reklamę w formie darmowej gry (advergame), bezpłatnych dodatków 
czy sponsorowanych misji, poziomów i bonusów (odpowiednio 29,1%, 54,7% 
graczy oraz 43,3%). Najmniej lubianą formą jest reklama w trakcie ładowania 
gry, ponieważ powoduje przerywanie rozgrywki. Tej formy reklamy nie lubi co 
drugi badany. Wielu graczy ma również obojętne postawy wobec poszczególnych 
form reklamy. Może to wynikać z braku wiedzy części respondentów o rekla-
mie w grach. Młodzi odbiorcy często nie są świadomi promocyjnego charakteru 
umieszczonych w grach markach i produktach. Dotyczy to tych respondentów, 
którzy mają mniejszy kontakt z reklamą, rzadziej korzystają z gier internetowych 
lub grających w gry, w których w mniejszym stopniu lokowane są reklamy (gry 
logiczne, platformowe, strategiczne).

Podsumowanie

Gry komputerowe i wideo stają się coraz istotniejszym medium komunikacji 
z młodym odbiorcą. Większość badanych respondentów (dzieci i młodzieży) ko-
rzysta z tej formy rozrywki i spędza nad nią wiele czasu. Powoduje to, że wystę-
pująca w grach reklama jest często przez młodych konsumentów zapamiętywana. 
Sprzyja temu również lokowanie reklam produktów skierowanych do młodszych 
konsumentów oraz produktów powiązanych z graniem. 

Stosunek do reklamy młodych konsumentów jest zróżnicowany. Nie wszyst-
kie formy reklamy są przez omawianą grupę akceptowane. Jedynie formy 
wkomponowane w rozgrywkę i nieutrudniające grania będą skuteczne. Ponadto 

Tabela 15. Postrzeganie reklamy w grach

Forma reklamy
Stosunek do reklamy (w %)

bardzo 
nie lubi

nie 
lubi

nie ma 
zdania lubi bardzo 

lubi

Produkty oznaczone istniejącą marką 10,4 14,6 53,0 15,6 6,4
Wirtualne billboardy, plakaty 14,3 20,2 45,5 15,5 4,6
Reklama w formie darmowej gry (advergame) 12,7 15,7 42,8 20,8 8,0
Dodatki do gier za darmo 8,1 8,7 29,7 31,3 22,2
Sponsorowane ukryte misje, poziomy, bonusy 10,9 13,0 37,4 27,2 11,6
Reklama w trakcie ładowania gry 22,4 30,5 34,8 9,9 2,4

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Katarzyna Pawlak-Kołodziejska
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respondenci akceptują szczególnie te formy reklamy, które wiążą się dla nich 
z dodatkowymi korzyściami (darmowe dodatki, misje, gry). Można oczekiwać na 
wzrost zainteresowania reklamodawców tego typu środkami. Ponadto w dużym 
stopniu respondenci nie uświadamiają sobie promocyjnego charakteru product 
placement. Zauważają reklamę szczególnie wtedy, gdy naruszone zostają realia 
świata gry. Taki sposób reklamowania budzi niechęć respondentów. 

Świadomość reklamy i zapamiętywanie promowanych w grze produktów 
i ich marek to tylko cześć efektów komunikacyjnych reklamy. Nielubiana rekla-
ma pojawiająca się w grze z dużą częstotliwością może wpłynąć na kształtowanie 
się negatywnych postaw wobec marki i zniechęcić odbiorców do zakupu. Ważne 
zatem, aby była zgodna z realiami gry i oczekiwaniami odbiorców.
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Część III

Działania gospodarstw domowych
na wybranych rynkach
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Społeczne i ekonomiczne determinanty
zachowań gospodarstw domowych

na tle współczesnego kryzysu ekonomicznego
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Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
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Wanda Patrzałek
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Streszczenie. Celem artykułu jest przedstawienie ekonomicznych warunków życia polskich 
gospodarstw domowych na tle innych krajów europejskich w sytuacji zaistniałego kryzysu ekono-
micznego. Szczegółowej analizie podlegać będą dochody netto będące w dyspozycji gospodarstw 
domowych, a także subiektywna ocena poziomu życia oraz trudności w zaspokajaniu potrzeb po-
jawiające się na tle uwarunkowań recesyjnych. Egzemplifikację rozważań stanowić będą wyniki 
badań prowadzonych w ramach grantu badawczego MNiSW nr 0926/b/H03/2009/36 uzyskanego 
przez Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu, w którym autorka należała do wykonawców. Na 
podstawie tych wyników zostanie omówiona sytuacja ekonomiczna gospodarstw domowych, a tak-
że zmiany w ich systemie wartości odnoszone do badań układu wartości wśród Polaków.

Słowa kluczowe: społeczne i ekonomiczne czynniki zachowań gospodarstw domowych, 
warunki życia, kryzys ekonomiczny, dochody netto gospodarstw domowych, poziom życia gospo-
darstw domowych, system wartości. 

Wstęp

W artykule zostaną omówione czynniki społeczne i ekonomiczne mające naj-
większy wpływ na zachowania gospodarstw domowych. Do czynników społecz-
nych zaliczono system wartości będący podstawową determinantą wszelkich za-
chowań jednostek, zaś sposób porozumiewania się między uznano za decydujący 
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w zachowaniu spójności grupy, jaką stanowi gospodarstwo domowe. Wśród 
czynników ekonomicznych szczególna uwaga będzie poświęcona sytuacji do-
chodowej gospodarstw domowych zmieniającej się pod wpływem uwarunkowań 
kryzysowych współczesnej Europy. Na tym tle omówione zostaną bariery w za-
spokajaniu potrzeb i ocena warunków życia w Polsce w odwołaniu do europej-
skich i ogólnopolskich statystyk, a także badań prowadzonych w ramach grantu 
badawczego MNiSW nr 0926/b/H03/2009/36 uzyskanego przez Wyższą Szkołę 
Bankową we Wrocławiu, w którym autorka należała do wykonawców.

1. Ekonomiczne uwarunkowania konsumpcji 
w gospodarstwach domowych 

Zachowania gospodarstw domowych kształtowane są przez różne czynniki 
społeczne i kulturowe oraz ekonomiczne. Złożoność ich wpływu powoduje ogra-
niczoną przewidywalność skutków tych zachowań zgodnej z przyjętymi modela-
mi i normami. Zatem ocena czy konsumenci zachowują się w sposób racjonalny, 
nie jest łatwa. Sama zaś idea racjonalności zachowań wszelkich podmiotów 
rynkowych w dobie światowego kryzysu ekonomicznego została podważona. 
Z założeń współczesnej ekonomii kryzysu wynika, że w różnych gospodarkach 
świata w tym samym czasie pojawiły się symptomy recesji, których podłoże tkwi-
ło w podobnych błędach związanych z udzielaniem kredytów wysokiego ryzyka. 
W ostatnim kryzysie wiele gospodarek świata i Europy przejawiało te same słabo-
ści, które dotknęły gospodarkę amerykańską. Kiedy Stany Zjednoczone ogarnęła 
recesja, jej skutki były odczuwalne w różnych odległych od siebie krajach, takich 
jak: Meksyk, Kanada, Chiny, Japonia, Korea Południowa, Singapur, Malezja, Taj-
landia czy Filipiny. Szczególne zagrożenie odczuły Chiny uzależnione od ame-
rykańskiego eksportu oraz Wielka Brytania. W 2008 r. cała gospodarka globalna 
pogrążyła się w kryzysie i popadła w powszechną recesję. Banki europejskie, 
włączając się do niebezpiecznej gry finansowej związanej z zamianą kredytów 
hipotecznych i innych pożyczek na papiery wartościowe zabezpieczone dłużny-
mi instrumentami finansowymi, stanęły w obliczu ogromnych strat. Pod koniec 
2009 r. Europejski Bank Centralny podwyższył kwoty odpisu z tytułu utraty war-
tości różnych aktywów do 550 mld euro na niespotykaną dotychczas skalę1. 

W sytuacji, kiedy gospodarska amerykańska powoli wychodzi z kryzysu, 
gospodarki krajów europejskich pogrążają się w coraz to większej recesji ekono-
micznej. Jakie wywołuje to skutki dla funkcjonowania gospodarstw domowych? 

1  Por. N. Roubini, S. Mihm, Ekonomia kryzysu, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa 
2011, s. 155.

Wanda Patrzałek
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Przed kryzysem zaciągano wiele kredytów hipotecznych w euro, frankach szwaj-
carskich, jenach japońskich, ponieważ były one niżej oprocentowane niż kredyty 
w rodzimych walutach. W warunkach kryzysu drastycznie wzrósł poziom obsługi 
tych kredytów, co spowodowało ogromne obciążenie dla zadłużonych w walu-
tach obcych gospodarstw domowych. Ponadto w ostatnim kryzysie miał miejsce 
znaczny wzrost cen towarów na świecie. W roku 2008 cena ropy naftowej osią-
gnęła najwyższy poziom 145 dolarów USD za baryłkę (w 2007 r. 80 dolarów 
USD). Wzrost ten był w mniejszym stopniu uzasadniony względami makro-
ekonomicznymi, w większym zaś wynikał z działań spekulacyjnych, co miało 
ogromny wpływ na ceny towarów dla importerów: Stanów Zjednoczonych, kra-
jów europejskich , Japonii, Chin czy Indii, a szok naftowy pogłębił ich recesję2.

W najnowszej teorii zachowań sposób postępowania konsumenta wyja-
śniają zarówno czynniki ekonomiczne, jak i pozaekonomiczne: doświadczenie, 
wiedza, informacje rynkowe etc.3 Ustosunkowanie się do postawionej w ar-
tykule tezy, iż zachowanie podmiotów w warunkach kryzysu często staje się 
irracjonalne, wymaga wyjaśnienie istoty zachowań racjonalnych. W kontekście 
teorii poznania zachowań konsumenckich czynniki irracjonalne należy uznać 
jako czynniki zakłócające przebieg zachowań racjonalnych. Różnice kontek-
stów zachowań w sprawie rozpoznania sytuacji, w której działa podmiot zgod-
nie z zasadami formalizmu i założeniami metodologii zachowań do literatury 
przedmiotu wprowadził M. Weber, dokonując typologicznego ujęcia czynności 
racjonalnych i irracjonalnych4. W zależności od stopnia nadania znaczenia 
czynnościom wyróżnił ich podział na: tradycjonalne i emocjonalne umiejsco-
wione najbliżej granicy znaczenia i najdalej od niej czynności: celoworacjonal-
ne i zasadniczoracjonalne. Czynności tradycjonalne wykonywane są zgodnie 
z posiadanymi nawykami z zalążkową świadomością, emocjonalne bez udziału 
świadomości – podstawą ich są uczucia. Znaczenie emocji w podejmowaniu de-
cyzji rozwijane jest na gruncie ekonomii behawioralnej poprzez kwestionowa-
nie racjonalnych zachowań standardowych dla ekonomii noeklasycznej5. Dobór 
najskuteczniejszych środków przy pozostawieniu poza sferą namysłu samego 
celu M. Weber nazywa czynnościami zasadniczoracjonalnymi. W przypadku 
czynności celoworacjonalnych osiągnięte zostaje maksimum świadomości za-
równo celów, jak i środków6.

2  Por. ibidem, s. 150.
3  Patrz szerzej: Racjonalność konsumpcji i zachowań konsumentów, red. E. Kieżel, PWE, 

Warszawa 2004, s. 20.
4  M. Weber, Wirtschaft Und Gesellschaft, Grundriss der verstehenden Soziologie, Tubingen 

1976, s. 2-3.
5  Patrz szerzej: D. Ariely, Potęga irracjonalności. Ukryte siły, które wpływają na nasze 

decyzje, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2009.
6  Patrz: J. Szacki, Historia myśli socjologicznej, PWN, Warszawa 1983, s. 526-529.
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W naukach ekonomicznych rozwoju zasady racjonalności dokonał O. Lange 
w dwóch wariantach racjonalności rzeczowej związanej z optymalnym użyciem 
środków oraz racjonalności metodologicznej największego efektu, w której sto-
pień realizacji celu osiąga się przy danym nakładzie środków7. 

Racjonalność w gospodarstwach domowych z ekonomicznego punktu widze-
nia odnosi się zarówno do racjonalności rzeczowej polegającej na optymalnym 
gospodarowaniu rozporządzalnym dochodem w celu zaspokajania potrzeb jego 
członków oraz na oszczędnym użytkowaniu środków konsumpcji, jak i do racjo-
nalności metodologicznej opartej na właściwym dostępie do źródeł informacji, 
wiedzy własnej o produktach optymalizujących wybory w dziedzinie konsumpcji. 

Do najważniejszych ekonomicznych czynników wpływających na obniżenie po-
ziomu racjonalności zachowań gospodarstw domowych w warunkach recesyjnych 
w świetle badań ilościowych wśród 500 ogólnopolskich gospodarstw domowych, 
prowadzonych w ramach grantu badawczego MNiSW nr 0926/b/H03/2009/36 
uzyskanego przez Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu, w którym autorka nale-
żała do wykonawców do najważniejszych, zaliczono:

– dochody netto na 1 osobę w miesiącu przypadające na członka gospodar-
stwa domowego, 

– odczuwany spadek dochodów gospodarstw domowych w kryzysie,
– wzrost spłacanych rat kredytów przez gospodarstwa domowe,
– niebezpieczeństwo utraty pracy przez członków gospodarstwa domowego,
– obniżenie poziomu konsumpcji w gospodarstwach domowych pod wpły-

wem kryzysu8.
Badani respondenci stanowiący próbę N = 500 reprezentujących głowy gospo-

darstw domowych dobrani zostali z terenu aglomeracji wrocławskiej, szczecińskiej, 
białostockiej, krakowskiej, rzeszowskiej, poznańskiej, warszawskiej w warstwach 
miast centralnych warstwowanych dalej dzielnicowo, pozostałych miast i obsza-
rów wiejskich (losowanie miast i wsi poza miastami centralnymi) oraz kwotowo 
ze względu na liczbę członków gospodarstwa domowego i źródło utrzymania gło-
wy gospodarstwa domowego należeli do nisko i średnio zamożnych. Przeważali 
wśród nich respondenci z dochodem 600-1000 PLN netto w miesiącu na 1 osobę 
w gospodarstwie domowym – 22,6%, dalej z dochodem 1001-1500 PLN – 20,2% 
oraz 1501-2000 PLN – 15,2% ogółu badanych (rys. 1).

Spójrzmy na przeciętne dochody do dyspozycji netto na 1 osobę w miesiącu 
w gospodarstwach domowych w Polsce z uwzględnieniem transferów społecz-
nych i świadczeń związanych z wiekiem oraz rent rodzinnych (tab. 1).

7  Patrz: O. Lange, Ekonomia polityczna, PWN. Warszawa 1967, t. I, s. 217-219.
8  Por. Czynniki racjonalizacji konsumpcji, w: Ekonomiczne determinanty konsumpcji, w: Cz. By-

walec, Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2010, 
s. 63. 
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Z tabeli 2 wynika, że dochód do dyspozycji netto na 1 osobę w miesiącu w go-
spodarstwach domowych w Polsce wynoszący 1140,1 PLN mieścił się w dominu-
jącym przedziale dochodów 1001-1500 PLN pochodzących z badań własnych. 

Rys. 1. Dochody netto na 1 osobę w miesiącu przypadające na członka gospodarstwa domowego 
w ogólnopolskich gospodarstwach domowych, N = 500

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie badań w ramach grantu badawczego MNiSW nr 0926/
B/H03/2009/36 uzyskanego przez Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu, w którym autorka należała do 
wykonawców.

Tabela 1. Przeciętne dochody do dyspozycji netto na 1 osobę w miesiącu 
w gospodarstwach domowych w Polsce*

Wyszczególnienie

Dochód netto 
na 1 osobę 

w gospodarstwach 
domowych

Dochód do dyspozycji 1140,1

Dochód do dyspozycji bez uwzględnienia transferów społecznych 
innych niż świadczenia związane z wiekiem oraz renty rodzinne

1077,6

Dochód do dyspozycji bez uwzględnienia transferów społecznych 
łącznie ze świadczeniami związanymi z wiekiem oraz renty rodzinne

824,6

* Rokiem odniesienia dla zmiennych dotyczących dochodów jest rok 2008.

Ź r ó d ł o: obliczono na podstawie: Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badania EU-SILC 
2009), GUS, Warszawa 2011, s. 90.

Społeczne i ekonomiczne determinanty zachowań gospodarstw domowych...



192 193

Porównajmy subiektywne odczucie oceny sytuacji finansowej gospodarstw 
domowych w warunkach kryzysu pochodzące z badań GUS-u i badań własnych 
(tab. 2).

 .

 .
Z tabeli 2 wynika, że z wielką trudnością „wiążą koniec z końcem” utrzy-

mujący się ze źródeł niezarobkowych 45,6% i renciści 31,8%, a także emeryci 
17,7% oraz z trudnością 29,1% rencistów i 23,7% emerytów. Znacznie wzrasta 
odsetek grup „wiążących koniec z końcem” z pewną trudnością do 45,4% rol-
ników, 35,6% pracowników oraz 35,5% emerytów. Ponadto 79,2% rencistów 
i 76,5% utrzymujących się ze źródeł niezarobkowych deklaruje brak możliwości 
pokrycia z własnych środków nieoczekiwanego wydatku w wysokości 680 PLN, 
analogiczny wskaźnik dla emerytów wynosi 58,7%. 

Z badań własnych wynika, że aż 31,2% badanych gospodarstw domowych 
odczuło wpływ kryzysu na znaczący spadek dochodów (rys. 2).

Odczucie subiektywne dotyczące sytuacji dochodowej gospodarstwa domo-
wego wiąże się w badaniach europejskich ze wskaźnikiem deprywacji materialnej 
oznaczającym brak możliwości zaspokojenia ze względów finansowych 4 z 9 wy-
typowanych potrzeb uznanych w warunkach europejskich za podstawowe. Należą 
do nich:

Tabela 2. Subiektywne odczucie oceny sytuacji finansowej gospodarstw domowych 
w warunkach kryzysu w różnych grupach społeczno-ekonomicznych w %

Wyszczególnienie

Gospodarstwa 
domowe deklaru-
jące brak możli-
wości pokrycia 

z własnych środ-
ków nieoczeki-

wanego wydatku 
w wysokości 680 

PLN

Gospodarstwa domowe, które określiły, 
że przy aktualnym dochodzie 

„wiążą koniec z końcem”

z 
w

ie
lk

ą 
tru

dn
oś

ci
ą

z 
tru

dn
oś

ci
ą

z 
pe

w
ną

 
tru

dn
oś

ci
ą

do
ść

 ła
tw

o

ła
tw

o

ba
rd

zo
 ła

tw
o

Ogółem 51,9 15,7 20,1 34,3 20,9 7,7 1,2
Pracowników 45,5 10,9 18,1 35,6 24,7 9,0 1,6
Rolników 38,8 11,3 19,3 45,4 18,3 5,2 –
Pracujących na własny 
rachunek

24,9 6,0 8,6 33,6 29,8 18,1 3,9

Emerytów 58,7 17,7 23,7 35,5 16,8 5,7 –
Rencistów 79,2 31,8 29,1 25,6 10,6 2,6 –
Utrzymujących się 
ze źródeł niezarobkowych

76,5 45,6 19,2 21,8 10,1 – –

Ź r ó d ł o: opracowano na podstawie Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badania EU-SILC 
2009), GUS, Warszawa 2011, s. 105.
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1)  deklaracja braku środków finansowych na opłacenie tygodniowego wyjaz-
du wszystkich członków gospodarstwa domowego na wypoczynek raz w roku, 

2)  deklaracja braku możliwości ze względów finansowych jedzenia mięsa, 
ryb (lub wegetariańskiego odpowiednika) co drugi dzień, 

3)  deklaracja braku możliwości ze względu na trudności finansowe ogrzewa-
nia mieszkania odpowiednio do potrzeb, 

4)  brak możliwości pokrycia niespodziewanego wydatku (w wysokości 
odpowiadającej miesięcznej wartości przyjętej w danym kraju granicy ubóstwa 
relatywnego), 

5)  zaległości w terminowych opłatach związanych z mieszkaniem, spłatach 
rat i kredytów, 

6)  brak w gospodarstwie domowym ze względów finansowych telewizora 
kolorowego, 

7)  brak w gospodarstwie domowym ze względów finansowych samochodu, 
8)  brak w gospodarstwie domowym ze względów finansowych pralki,
9)  brak w gospodarstwie domowym ze względów finansowych telefonu (sta-

cjonarnego lub komórkowego). 
Wartość wskaźnika deprywacji materialnej dla Polski była prawie dwu-

krotnie wyższa od średniej wartości tego wskaźnika dla państw UE i wynosiła 
w 2010 r. 14,2% przy 8,1% dla UE. Wyraźnie korzystniejsza sytuacja wystąpiła 
nie tylko w większości krajów Europy Zachodniej, ale również w państwach 
Europy Środkowo-Wschodniej, takich jak: Słowenia, Republika Czeska, Estonia 
czy Słowacja. Gorszą sytuację zaobserwowano na Litwie, Węgrzech, Łotwie, 
Rumunii i Bułgarii9.

Rys. 2. Wpływ kryzysu na znaczący spadek dochodów badanych gospodarstw (w % wskazań)

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie badań w ramach grantu badawczego MNiSW nr 0926/
B/H03/2009/36 uzyskanego przez Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu, w którym autorka należała do 
wykonawców.

9  Ibidem, s. 9-11.
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Wśród badanych gospodarstw domowych 7,4% odczuło wpływ kryzysu na 
wzrost rat spłacanych z tytułu kredytów (rys. 3).

 

Ponadto 9,4% badanych respondentów odczuwa niebezpieczeństwo utraty 
pracy w wyniku kryzysu (rys. 4). Z badań jakościowych prowadzonych w drugim 
etapie badań grantowych wynika, że na poziomie komunikacji grupowej infor-
macje dotyczące zdobywania dochodów i pracy posiadają w badanych gospodar-
stwach domowych najwyższy priorytet. 

Znaczny odsetek badanych gospodarstw – 33,8% odczuło wpływ kryzysu na 
obniżenie poziomu konsumpcji (rys. 5). Wśród produktów, których respondenci 

Rys. 3. Wpływ kryzysu na wzrost rat spłacanych kredytów w badanych gospodarstwach 
domowych (w % wskazań) 

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie badań w ramach grantu badawczego MNiSW nr 0926/
B/H03/2009/36 uzyskanego przez Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu, w którym autorka należała do 
wykonawców.

Rys. 4. Wpływ kryzysu na niebezpieczeństwo utraty pracy wśród respondentów 
(w % wskazań ważnych)

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie badań w ramach grantu badawczego MNiSW nr 0926/
B/H03/2009/36 uzyskanego przez Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu, w którym autorka należała do 
wykonawców.
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kupowali mniej podczas kryzysu należały artykuły AGD i sprzęt RTV, ich zakup 
zmniejszył się o 12,1%, odzieży i obuwia o 7,5% oraz mięsa i wędlin o 4,8%. 

2. Społeczne uwarunkowania konsumpcji 
w gospodarstwach domowych

Do społecznych czynników warunkujących zachowania gospodarstw domo-
wych należą: struktura liczebności, płci, wykształcenia i wieku jego członków, 
pozycje statusowe i role poszczególnych członków wewnątrz gospodarstwa i na 
zewnątrz w grupach formalnych (zawodowych, edukacyjnych, towarzyskich 
etc.), sposób komunikacji członków wewnątrz gospodarstwa i na zewnątrz oraz 
powstające na tym tle bariery i zakłócenia10. 

Społeczne kryterium racjonalności zachowań w największym stopniu wiąże 
się ze strukturą uznawanych wartości oraz właściwym przebiegiem procesów 
komunikacyjnych wewnątrz gospodarstwa domowego11, a także skutecznością 
pokonywania istniejących w tym zakresie barier. 

Rys. 5. Wpływ kryzysu na obniżenie poziomu konsumpcji 
w badanych gospodarstwach domowych

Ź r ó d ł o: badania własne w ramach grantu badawczego MNiSW nr 0926/B/H03/2009/36.

10  Por. także Cz. Bywalec, Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania, WN PWN, 
Warszawa 2007, s. 55.

11  Por. W. Patrzałek, Kulturowe uwarunkowania zachowań konsumenckich i przebiegu proce-
sów komunikacyjnych wewnątrz gospodarstwa domowego, w: Komunikacja rynkowa. Ewolucja, 
wyzwania, szanse, red. B. Pilarczyk, Z. Waśkowski, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Pozna-
niu, Poznań 2010, s. 170-171. 
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W badaniach ilościowych realizowanych w ramach grantu badawczego 
ustalono hierarchię najważniejszych wartości dla analizowanych gospodarstw 
domowych. 

Do najważniejszych wartości wskazywanych przez respondentów należały 
na pierwszym miejscu bezpieczeństwo rodziny 19,27% wskazań, dopiero na 

Rys. 6. Wartości wskazane na pierwszym miejscu w badanych gospodarstwach domowych

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie badań w ramach grantu badawczego MNiSW nr 0926/
B/H03/2009/36 uzyskanego przez Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu, w którym autorka należała do 
wykonawców.

Rys. 7. Źródła barier komunikacyjnych w badanych gospodarstwach domowych

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie badań w ramach grantu badawczego MNiSW nr 0926/
B/H03/2009/36 uzyskanego przez Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu, w którym autorka należała do 
wykonawców. 
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kolejnych miejscach pojawiły się tradycyjne dla społeczeństwa polskiego war-
tości, takie jak: dojrzała miłość 17,04% wskazań oraz szczęście 10,75% i wiara 
10,34% (rys. 6).

W badaniach jakościowych za najważniejsze w życiu uznano – w starszej 
grupie: zdrowie, miłość, uczciwość, święty spokój, w młodszej grupie: zdrowie, 
miłość, rodzinę, szczęście i samorealizację.

Wśród barier komunikacyjnych na największą przeszkodę wskazano różnicę 
wieku 71,43% wskazań oraz wartości życiowe odmienne dla poszczególnych 
członków gospodarstwa domowego 44,29% wskazań (rys. 7).

Z badań jakościowych wynika, że w młodszych grupach komunikację za-
kłócają ambicje członków gospodarstwa domowego, ich pochodzenie z różnych 
często środowisk, różne podejście do wielu spraw, pracy. W gospodarstwach do-
mowych, w których dorosłe osoby mieszkają z rodzicami zakłócenia powoduje 
różnica wieku. Zaś w gospodarstwach domowych z małymi dziećmi kontakt 
komunikacyjny utrudniają dzieci wymagające ciągłej opieki.

Z międzynarodowych porównawczych badań europejskich wartości Euro-
pean Values Study (EVS)12 wynika, że wartości uznawane przez Polaków są 
bardziej tradycjonalistyczne niż wartości dominujące w czołówce najbogatszych 
krajów zachodnioeuropejskich. Wyraźna jest też w Polsce przewaga wartości 
materialistycznych nad postmaterialistycznymi. Od roku 2008 zmniejsza się 
ranga tych wartości na rzecz wzrostu znaczenia postmaterialistycznych wartości. 
W hierarchii wartości uznawanych za najważniejsze w życiu ludzkim na pierw-
szym miejscu w Polsce, podobnie jak na całym świecie, lokowana jest rodzina. 
W 2000 r.wymieniło ją jako bardzo ważną w swoim życiu 84% Europejczyków 
i 92% Polaków. W 2008 r. w Polsce odsetek ten nieco się zmniejszył – do 87%. 
Większość Polaków akceptuje tradycyjny wzór rodziny opartej na stabilnym 
długotrwałym związku małżeńskim, w którym bardzo istotne powinno być po-
siadanie dzieci i szczególnie akcentowana jest macierzyńska rola kobiet. Uzna-
wane przez Polaków tradycyjne wzory nie pozwalają sprostać pragmatycznym 
wymogom codzienności. Wyniki badań z roku 2008 ukazują erozję uznawania 
tradycyjnych wzorów: wzrost akceptacji opinii, że małżeństwo jest instytucją 
przestarzałą (6% w 1990 r., 9% w 1999 r. i 18% w roku 2008), że kobieta nie 
musi mieć dziecka, by czuć się osobą pełnowartościową (25% w 1990 r., 29% 
w 1999 r., 44% w 2008 r.). Zwiększyła się przy tym w Polsce wartość więzi po-
zarodzinnych, z przyjaciółmi i znajomymi (19% w 1990 r., 28% w 1999 r., 38% 

12  Pierwsze takie badania przeprowadzono w roku 1981 w 10 krajach, a następnie powtarzano 
co dekadę: w 1990 r. objęto nimi 26 krajów europejskich, w 1999 r. 32 kraje, w 2008 r. 46 krajów. 
Rozszerzono je ponadto o badania w skali światowej: „Word Values Surveys” (WVS). W Polsce 
przeprowadzono je trzykrotnie: w 1990, 1999 i 2008.
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w 2008 r.); wartość ta zbliżyła się do wskaźników europejskich, które poprzednio 
były znacznie wyższe niż polskie13.

Najważniejszymi wartościami dla Polaków w roku 2010 były: zdrowie 97%, 
szczęście rodzinne 95%, uczciwe życie 95%, szacunek innych ludzi 94%, spokój 
91% oraz poszanowanie ojczyzny i przyjaciele po 84%, na dalszych pozycjach 
znalazły się wiara religijna 66%, kontakt z kulturą 61%. Według sondażu CBOS-u 
największy wpływ na ich kształtowanie posiadały własne przemyślenia oraz ro-
dzice. Wśród wartości materialistycznych największe znaczenie posiadał dobro-
byt i bogactwo 51%, a także życie pełne przygód i wrażeń 41%14. 

Zakończenie

W pierwszej części artykułu przedstawiono ekonomiczne determinanty za-
chowań gospodarstw domowych odnoszone do sytuacji kryzysowej w świecie 
i problemów recesyjnych Europy. Zgodnie z postawioną tezę, iż racjonalność za-
chowań podmiotów w warunkach kryzysowych została podważona, podjęto próbę 
wyjaśnienia genezy społecznych i ekonomicznych źródeł racjonalności. Analizę 
zachowań gospodarstw domowych odniesiono do kontekstu racjonalności rzeczo-
wej. Dalej omówiono kształtowanie się dochodów netto gospodarstw domowych 
w Polsce na tle wskaźnika deprywacji w Europie oraz wyników badań ilościowych 
prowadzonych w ramach grantu badawczego MNiSW nr 0926/b/H03/2009/36, 
w których poddano subiektywnej ocenie sytuację finansową gospodarstw do-
mowych w różnych grupach społeczno-ekonomicznych. Z wielką trudnością 
„wiążą koniec z końcem” utrzymujący się ze źródeł niezarobkowych i renciści, 
a także emeryci. Wśród badanych 31,2% uznało, iż kryzys wpłynął na spadek 
dochodów gospodarstw domowych, 9,4% obawia się utraty pracy, a 33,2% 
wskazało, że obniżył się poziom konsumpcji w ich gospodarstwach domowych 
pod wpływem kryzysu. Do społecznych determinant stanowiących kryterium 
racjonalności zachowań zaliczono uznawane wartości oraz przebieg procesów 
komunikacji w gospodarstwach domowych. Badani respondenci za najważniejsze 
uznali bezpieczeństwo rodziny i dalej tradycyjne wartości, takie jak: szczęście, 
wiara. Z międzynarodowych porównań wynika, iż wartości Polaków są bar-
dziej tradycyjne niż w rozwiniętych państwach zachodnioeuropejskich. Jednak 
w 2008 r. widoczny jest spadek w Polsce wartości rodziny na rzecz wzrostu więzi 

13  A. Jasińska-Kania, Co cenią Polacy? Wartości uznawane przez Polaków na tle Europy?, 
www. akademia.pan.pl/PDF/wiezi [16.03.12].

14  Sondaż CBOS 2010, www. wiadomości.onet.pl/kraj/oto-najwieksze-wartosci-dla-Polakow 
[16.03.12].

Wanda Patrzałek
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pozarodzinnych z przyjaciółmi i znajomymi, i wskaźnik ten zbliża się do podob-
nych w Europie. Z badań jakościowych realizowanych w ramach grantu badaw-
czego MNiSW nr 0926/B/H03/2009/36 wynika, że barierami komunikacyjnymi 
wśród członków gospodarstwa domowego są wiek i różnice dotyczące wartości 
preferowanych przez członków gospodarstwa domowego. 
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Streszczenie. Poziom i strukturę wydatków gospodarstw domowych w Polsce cechuje znaczne 
zróżnicowanie. Wynika to zarówno z przyjętych wzorców konsumpcji, dochodów, uwarunkowań 
historycznych, jak i sytuacji rynkowej w jakiej funkcjonuje dane gospodarstwo domowe. Czynniki 
te powodują, że w strukturze konsumpcji, oprócz innych podziałów, występuje również zróżnico-
wanie regionalne. Można wskazać grupy województw o ponadprzeciętnej skali wydatków na dobra 
konsumpcyjne i grupy województw, gdzie zarówno wielkość, jak i zakres wydatków w gospodar-
stwach domowych jest dużo mniejszy.

W opracowaniu wykorzystano metody wielowymiarowej analizy porównawczej do wyodręb-
nienia grupy województw najbardziej jednorodnych ze względu na zmienne opisujące strukturę wy-
datków w gospodarstwach domowych. Przedstawiono również regionalne podobieństwa i różnice 
dotyczące zachowań gospodarstw domowych w zakresie wydatków konsumpcyjnych.

Słowa kluczowe: wydatki, podobieństwo, skupienie, grupa jednorodna, zróżnicowanie

Wstęp

Struktura i poziom konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych są 
znacznie zróżnicowane. Do głównych przyczyn tego zjawiska zaliczyć należy 
zarówno uwarunkowania historyczne, przyjęte wzorce konsumpcji, jak i sytuację 
rynkową, w której funkcjonuje dane gospodarstwo oraz wysokość jego dochodów. 
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Czynniki te powodują, że strukturę konsumpcji w Polsce charakteryzuje zróż-
nicowanie regionalne. Zasadniczą przyczyną tego zjawiska jest zróżnicowanie 
poziomu i warunków życia ludności wynikające z historycznie uwarunkowane-
go procesu rozwoju regionów1 (niejednolity potencjał i struktura gospodarcza, 
różny poziom rozwoju sektorów i branż oraz infrastruktury społeczno-ekono-
micznej itd.).

Miejsce zamieszkania jest znaczącym determinantem wysokości i rodzaju 
wydatków konsumpcyjnych – określa ono zarówno uwarunkowania natury eko-
nomicznej, biologicznej, jak i społecznej2. Czynniki przestrzenne różnicują moż-
liwości i warunki funkcjonowania gospodarstw domowych w poszczególnych 
województwach Polski. Nasuwa się oczywiste przypuszczenie o dominującej roli 
województwa mazowieckiego, które wraz z Warszawą stanowi obszar o najwięk-
szych możliwościach, ale i najwyższych kosztach utrzymania.

Dokonując analizy regionalnego zróżnicowania struktury wydatków gospo-
darstw domowych, spodziewać się należy, że można wskazać grupy województw 
o ponadprzeciętnej skali i podobnej strukturze wydatków na dobra konsumpcyjne 
i grupy województw, gdzie tak wielkość, jak i zakres tych wydatków jest dużo 
mniejszy. 

Oczywistym czynnikiem determinującym wysokość wydatków gospodarstwa 
domowego jest jego dochód, jednak zależność między dochodem a konsumpcją 
nie jest proporcjonalna. Dochód może być różnie rozdysponowywany – w szcze-
gólności jego część może być przeznaczana na oszczędności. 

Głównym celem pracy jest wyodrębnienie grupy województw najbardziej 
jednorodnych ze względu na wybrane zmienne opisujące strukturę wydatków 
w gospodarstwach domowych oraz przedstawienie regionalnych podobieństw 
i różnic dotyczących zachowań gospodarstw domowych w zakresie wydatków 
konsumpcyjnych.

1. Zróżnicowanie warunków życia w regionach 

Większość czynników determinujących konsumpcję uzależnionych jest od 
warunków ekonomiczno-społecznych, w jakich funkcjonuje dane gospodarstwo. 
Jak wynika z raportu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego3 – Polska nie zalicza 

1  G. Gorzelak, Społeczno-ekonomiczne regionalne zróżnicowanie Polski, w: K. Zagórski, 
G. Gorzelak, B. Jałowiecki, Zróżnicowanie warunków życia, Wyd. Nauk. SCHOLAR, Warszawa 
2009, s. 88.

2  Cz. Bywalec, Ekonomika i finanse gospodarstw domowych, Warszawa 2009, s. 105-108.
3  Raport Polska 2011, www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Ewaluacja_i_analizy/Raporty_o_

rozwoju/.
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się do krajów Unii Europejskiej charakteryzujących się silnym zróżnicowaniem 
terytorialnym. Zróżnicowanie naszego kraju kształtuje się poniżej wielkości 
średnich dla UE. Zauważalny jest jednak wzrost tego zróżnicowania w ostatnich 
latach. 

Aby znaleźć punkt odniesienia do późniejszych porównań, sprawdzono 
podstawowe wskaźniki, które mogą ilustrować różnice warunków życia w po-
szczególnych województwach. Jeśli porównamy skalę bezrobocia w regionach, 
to okazuje się, że województwo warmińsko-mazurskie (bezrobocie = 20%) 
ma ten wskaźnik ponad dwa razy większy niż województwa o najniższej skali 
bezrobocia (wielkopolskie, mazowieckie). Funkcjonowanie gospodarstw do-
mowych można porównać również przez wskaźnik zagrożenia ubóstwem oraz 
obciążenia demograficznego. Regionalne obciążenia demograficzne są prawie 
równe, ale zagrożenie ubóstwem nie rozkłada się równomiernie – widoczne są 
cztery województwa o najwyższym wskaźniku zagrożenia ubóstwem: lubelskie, 
podkarpackie, świętokrzyskie, lubuskie. Prawie trzykrotnie mniejszy wskaźnik 
zagrożenia ubóstwem ma województwo śląskie w porównaniu do lubelskiego. 
(por. wykres 1).

Zwraca uwagę województwo mazowieckie, dla którego wszystkie wskaźniki 
ekonomiczne są najkorzystniejsze. Do określenia dystansu, jaki dzieli pozostałe 
regiony od województwa mazowieckiego, przyjęto jako punkt odniesienia wskaź-
niki dla tego regionu (por. wykres 2). 

Poziom rozwoju gospodarczego regionów wyznacza, między innymi wy-
sokość PKB na jednego mieszkańca. Najniższy wskaźnik w tym obszarze ma 

Wykres 1. Porównanie regionalnych wskaźników bezrobocia, zagrożenia ubóstwem 
i obciążenia demograficznego

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie publikacji GUS, Bank danych lokalnych.
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województwo lubelskie i podkarpackie. Stosunek PKB na jednego mieszkańca 
województwa mazowieckiego do takiego samego wskaźnika w lubelskim lub 
podkarpackim jest równy 2,4 : 1. 

Rozpiętości dochodów gospodarstw domowych są o wiele mniej zróżnicowa-
ne niż pozostałe wskaźniki – jest to efekt polityki fiskalnej. Relacja przeciętnego 
dochodu gospodarstwa domowego w województwie mazowieckim do średniego 
dochodu gospodarstwa domowego w województwie o najniższych dochodach 
(podkarpackie) pozostaje w stosunku 1,7 : 1. 

 

Najbardziej skoncentrowany przestrzennie jest napływ inwestycji zagranicz-
nych. Zjawisko to przyczynia się do pogłębiania różnic rozwojowych między 
województwami Polski. Inwestorzy najchętniej wybierają te regiony, które są 
bardziej rozwinięte i lepiej zagospodarowane. Wartość inwestycji zagranicznych 
w województwie mazowieckim jest prawie 100 razy większa niż w wojewódz-
twie świętokrzyskim, podlaskim czy warmińsko-mazurskim. 

Aby wyodrębnić jednorodne grupy województw ze względu na kryterium 
warunków życia, wykorzystano metodę k-średnich, uwzględniając zmienne 
opisujące uwarunkowania ekonomiczne. W analizie uwzględniono następujące 
zmienne: zm. 1 – dochód na 1 osobę w gospodarstwie domowym, zm. 2 – udział 
w tworzeniu PKB, zm. 3 – napływ inwestycji zagranicznych, zm. 4 – wysokość 
PKB na mieszkańca, zm. 5 – stopa bezrobocia (po stymulacji), zm. 6 – zagrożenie 
ubóstwem (po stymulacji). 

Wykres 2. Porównanie wskaźników ekonomicznych w poszczególnych województwach 
w odniesieniu do województwa mazowieckiego

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie publikacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Raport 
Polska 2011, www.mrr.gov. pl.

Joanna Kantor
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Wynikiem grupowania województw według warunków życia jest podział na 
cztery różniące się skupienia (por. wykres 3). Dominuje województwo mazowiec-
kie (skupienie 1), drugie z kolei to skupienie 3 (małopolskie, śląskie, dolnoślą-
skie, łódzkie, wielkopolskie i pomorskie), które cechują ponadprzeciętne wyniki 
ekonomiczne, natomiast najsłabsze wyniki cechują skupienie 4 (podkarpackie, 
lubelskie, świętokrzyskie, lubuskie).

2. Grupowanie obiektów pod względem wydatków 
konsumpcyjnych gospodarstw domowych

Zasadniczym celem tego grupowania było utworzenie zbiorów regionów 
najbardziej jednorodnych po względem struktury wydatków w gospodarstwach 
domowych. Grupowania dokonano metodą aglomeracji prowadzącą do utworze-
nia dendrogramu w formie „drzewa odległości”, które stanowi ilustrację graficzną 
sposobu i hierarchii łączenia obiektów podobnych do siebie w oparciu o odległo-
ści euklidesowe między obiektami. Do konstrukcji drzewa zastosowano metodę 
Warda (patrz wykres 4). Wybrano następujące zmienne określające wysokość 
miesięcznych wydatków konsumpcyjnych w gospodarstwach domowych w Pol-
sce (2010 r.): zm. 1 – żywność, zm. 2 – napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe, 
zm. 3 – odzież i obuwie, zm. 4 – użytkowanie mieszkania, zm. 5 – prowadzenie 
gospodarstwa domowego, zm. 6 – ochrona zdrowia, zm. 7 – transport, zm. 8 
– edukacja i kultura. 

Wykres 3. Wynik grupowania województw ze względu na warunki życia – 
wykres średnich każdego skupienia

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie publikacji GUS, Bank danych lokalnych.
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Wyodrębniono w ten sposób grupy województw „podobnych”, ze względu 

na przyjęte zmienne opisujące strukturę wydatków gospodarstw domowych. Po-
wstały 4 grupy jednorodne:

1)  grupa: {łódzkie, pomorskie, śląskie, dolnośląskie, opolskie},
2)  grupa: {małopolskie, podlaskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, 

świętokrzyskie, lubuskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie},
3)  grupa: {lubelskie, podkarpackie},
4)  grupa: {mazowieckie}.
Następnie zastosowano metodę k-średnich. Jest to metoda, w wyniku której 

powstają skupienia o zminimalizowanym zróżnicowaniu pomiędzy elementami 
powstałych skupień, a zarazem zmaksymalizowanym zróżnicowaniu pomiędzy 
powstałymi grupami4. Punktem wyjście w tej metodzie jest decyzja o liczbie 
skupień, na które podzielony zostanie cały zbiór województw. W przeprowa-
dzonej analizie przyjęto podział na 4 grupy – utrzymując tendencję z metody 
aglomeracyjnej. Do wyodrębnienia zbiorów jednorodnych wykorzystano pakiet 
STATISTICA – w ten sposób wyróżnione zostały następujące skupienia (wartości 
bezwzględne wydatków): 

1 skupienie: {łódzkie, śląskie, lubuskie, dolnośląskie, opolskie, pomorskie},
2 skupienie: {mazowieckie},
3 skupienie: {lubelski, podkarpackie}, 
4 skupienie: {małopolskie, podlaskie, świętokrzyskie, wielkopolskie, kujaw-

sko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie}.

Wykres 4. Poziomy wykres sopelkowy (drzewko powiązań)

Ź r ó d ł o: opracowanie własne (pakiet STATISTICA).

4  T. Panek, Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, Warszawa 2009, 
s. 129-139.
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3. Charakterystyka skupień

Wartości średnie poszczególnych zmiennych (przy uwzględnieniu wydatków 
bezwzględnych gospodarstw domowych) potwierdzają dominującą pozycję wo-
jewództwa mazowieckiego – skupienie 2 (por. wykres 4). Województwo to, tak 
skrajnie różni się od pozostałych, że samodzielnie tworzy grupę jednorodną, a od 
pozostałych wydzielonych grup województw dzieli go ogromny dystans. Jedynie 
druga zmienna (wydatki na napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe) ma wartości 
najbardziej zbliżone dla wszystkich wyodrębnionych skupień. 

 
 

Wydzielone skupienia cechuje wyraźna polaryzacja wysokości wydatków 
w gospodarstwach domowych. Ta sama własność występuje między grupami 
wyodrębnionymi metodą aglomeracji. 

W obu podziałach, dwuelementowa grupa, którą stanowią województwa: lu-
belskie i podkarpackie jest najbardziej jednorodna. Wszystkie zmienne, opisujące 
wydatki na osobę w gospodarstwach domowych w tych województwach, są pra-
wie równe – różnice mieszczą się w granicach od 2 do 7 PLN. Regiony te cechują 
się dużym podobieństwem do siebie i niewielkim podobieństwem do pozostałych 
grup. Jeśli porównamy wartości zmiennych przyporządkowanych wojewódz-
twom lubelskiemu i podkarpackiemu (skupienie 3), do odpowiednich zmiennych 
województwa małopolskiego (skupienie 4), to różnice są znaczące. Na przykład: 
wydatki na mieszkanie, średnio na jedna osobę, w województwie małopolskim 
są prawie o 50 PLN wyższe niż w regionach lubelskim i podkarpackim. Najbar-
dziej zbliżone wartości mają skupienia 1 i 4 – przy czym wartości średnie dla 
zmiennych w skupieniu 4 są nieco poniżej średniej krajowej, a w skupieniu 1 – 

Wykres 5. Wynik grupowania województw ze względu na wydatki bezwzględne 
gospodarstw domowych w Polsce – wykres średnich każdego skupienia

Ź r ó d ł o: opracowanie własne (pakiet STATISTICA) na podstawie publikacji GUS.

Regionalne zróżnicowanie wydatków gospodarstw domowych w Polsce
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wszystkie wartości średnie są powyżej przeciętnej. Najniższe wartości zmiennych 
przyporządkowane zostały skupieniu 3 (lubelskie, podkarpackie) – szczególnie 
wydatki na żywność i użytkowanie mieszkania (zmienna 1 i zmienna 4) różnią się 
wartościami od wydatków, jakie ponoszą gospodarstwa domowe w pozostałych 
województwach. 

 

Porównania regionalnej struktury wydatków gospodarstw domowych doko-
nano przez analizę wydatków względnych (stosunek wydatków na poszczegól-
ne towary i usługi konsumpcyjne do ogólnej wysokości wydatków). W wyniku 
grupowania województw, ze względu na zmienne opisujące wydatki względne 
(por. wykres 5) powstały nieco inne skupienia niż poprzednio. Skupienie 1 (wo-
jewództwa: zachodniopomorskie, lubuskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, 
dolnośląskie, opolskie i śląskie) – gospodarstwa domowe w tych województwach 
mają wyższe, w porównaniu do innych regionów, wydatki względne na napoje 
alkoholowe i wyroby tytoniowe a najniższe na prowadzenie gospodarstwa domo-
wego i na ochronę zdrowia. Skupienie 2 (województwa: mazowieckie i łódzkie) – 
charakteryzuje się najniższymi wydatkami względnymi na żywność i użytkowanie 
mieszkania oraz najwyższymi na ochronę zdrowia, transport edukację i kulturę. 
Skupienie 3 (świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie) cechują najwyższe w Polsce 
wydatki względne na żywność i użytkowanie mieszkania – w tym nośniki energii. 
Do skupienia 4 (małopolskie, podkarpackie, lubelskie, podlaskie, pomorskie) 
przyporządkowane zostały regiony, gdzie wydatki względne na towary i usługi 
konsumpcyjne gospodarstw domowych są najbliższe średniej krajowej. 

Zgodnie z prawidłowością znaną z teorii ekonomii, zmiany w strukturze wy-
datków gospodarstw domowych, wynikają w większości z wysokości dochodów. 

Wykres 6. Wynik grupowania województw ze względu na wydatki względne 
gospodarstw domowych w Polsce w roku 2010

Ź r ó d ł o: opracowanie własne (pakiet STATISTICA) na podstawie publikacji GUS, Bank danych 
lokalnych.
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W województwie mazowieckim, gdzie dochody są najwyższe i warunki życia 
najkorzystniejsze, zauważalny jest spadek udziału wydatków na dobra podstawo-
we (np. na żywność) przy równoczesnym wzroście udziału wydatków na dobra 
wyższego rzędu (np. na zdrowie) oraz na dobra luksusowe (kultura, wypoczynek). 
Nie jest to jednak zasada, którą można odnieść do ogółu regionów. Ciekawym 
zjawiskiem jest fakt, że gospodarstwa domowe w województwie łódzkim mają 
podobną strukturę wydatków, jak gospodarstwa domowe w województwie mazo-
wieckim, a ich dochody są na poziomie średniej krajowej.

4. Analiza porównawcza wyodrębnionych grup

Struktura wydatków gospodarstw domowych w poszczególnych grupach 
województw jest znacznie zróżnicowana. Można wyróżnić jednak dwie wspólne 
cechy, które charakteryzują wszystkie wyodrębnione grupy jednorodne. W każ-
dym gospodarstwie domowym w Polsce największą część wydatków stanowi 
żywność, na którą wydawane jest od 210 do 295 PLN miesięcznie na osobę, co 
stanowi średnio 26% wszystkich wydatków. Drugą grupę wydatków stanowią 
koszty utrzymania mieszkania – ich wartość względna to średnio 20% wydatków, 
ale rozpiętość w poszczególnych regionach jest zdecydowanie większa – mieści 
się w przedziale od 145 do 245 PLN na osobę. 

Z otrzymanych obliczeń wynika, że najniższą konsumpcją charakteryzują 
się gospodarstwa domowe w województwach lubelskim i podkarpackim. Spo-
wodowane jest to oczywiście ich skromnymi możliwościami wydatkowymi – są 
to województwa o najniższych dochodach. Nie można jednak uzależnienia wyso-
kości i struktury wydatków od posiadanych dochodów odnieść wprost do ogółu 
gospodarstw domowych. Przykładowo: dochody w województwie warmińsko-
-mazurskim są podobne jak w województwie opolskim, a struktura wydatków go-
spodarstw domowych w tych regionach bardzo się różni. Województwo opolskie 
znajduje się w 1 grupie (1 skupienie), którą charakteryzuje konsumpcja powyżej 
średniej krajowej. Natomiast województwo warmińsko-mazurskie należy do 
2 grupy (4 skupienie), gdzie wydatki są równe lub poniżej średniej. Szczególnie 
interesujący jest fakt, że najniższe w Polsce wydatki na edukację i jedne z naj-
niższych na zdrowie, ponoszą gospodarstwa domowe właśnie w województwie 
warmińsko-mazurskim. Jeśli odniesiemy otrzymane wyniki do innych wskaźni-
ków dotyczących warunków życia, to zauważalny jest ich związek z powstałymi 
grupami województw, ale ta zależność nie jest tak duża, jak między dochodem 
a konsumpcją. Województwa o najwyższej skali bezrobocia znalazły się w jednej 
grupie województw „podobnych” ze względu na wydatki konsumpcyjne – 2 gru-
pa (3 skupienie), czyli w grupie o średniej konsumpcji. 

Regionalne zróżnicowanie wydatków gospodarstw domowych w Polsce
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Porównanie wydatków gospodarstw domowych do ich dochodów nie prze-
kłada się wprost na różnice w poziomie życie (por. wykres 5 oraz wykres 6). Są 
grupy regionów potwierdzających teorie zachowania konsumenta. Gospodarstwa 
domowe w województwie mazowieckim maja najwyższe wydatki (1300 PLN mie-
sięcznie) i stanowią one jedynie 80% dochodów, natomiast województwo podkar-
packie, mając stosunkowo najniższe dochody (907 PLN) – konsumuje największą 
ich część (90%). Tendencji tej nie potwierdza jednak przykład województwa pod-
laskiego, czy warmińsko-mazurskiego – gdzie dochody gospodarstw domowych 

Wykres 7. Miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym w roku 2010

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie publikacji GUS, Bank danych lokalnych.

Wykres 8. Procentowy udział miesięcznych wydatków w stosunku do dochodów na 1 osobę 
w gospodarstwie domowym w Polsce w roku 2010

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie publikacji GUS, Bank danych lokalnych.

Joanna Kantor



210 211

są na poziomie średniej krajowej, a wydatki stanowią najniższy odsetek dochodu 
(ok. 75%).

Skłonność do konsumpcji, czy skłonność do oszczędzania nie jest więc wiel-
kością uzależnioną wprost od wysokości dochodu. Województwa, w których 
gospodarstwa domowe wydają najwięcej w stosunku do dochodów znalazły 
się w różnych grupach klasyfikacji – podkarpackie skupienie 3, opolskie – sku-
pienie 1. Natomiast województwa o najniższym procentowym udziale wydat-
ków w dochodach zostały jednakowo zaklasyfikowane: wszystkie znalazły się 
w czwartym skupieniu.

Wyraźna polaryzacja regionów Polski, ze względu na wysokość i strukturę 
wydatków gospodarstw domowych, widoczna jest w różnicach, jakie występują 
pomiędzy wyodrębnionymi grupy. Podział ten przystaje w przybliżeniu do kla-
syfikacji województw ze względu na warunki życia. Szczególnie dotyczy to wo-
jewództwa o najwyższym poziomie życia – mazowieckiego, które zdystansowało 
pozostałe po względem poziomu konsumpcji oraz województw o słabszych warun-
kach życia i stosunkowo niskiej konsumpcji. Najmniejsze zróżnicowanie występuje 
wśród zmiennych przedstawiających wydatki gospodarstw domowych na żywność 
i na użytkowanie mieszkania (w tym nośniki energii) oraz na łączność. Jeśli porów-
na się grupy jednorodne, pomijając województwo mazowieckie, to można zauwa-
żyć, że wszystkie gospodarstwa domowe w Polsce ponoszą przybliżone wydatki 
również na odzież i obuwie (od 42 do 55 PLN) i na ochronę zdrowia (37-55 PLN).

Podsumowanie

Regionalna struktura wydatków gospodarstw domowych w Polsce jest zróż-
nicowana zarówno w ujęciu bezwzględnym, jak i względnym. Główną przyczyną 
tego zjawiska są różnice w warunkach życia występujące w poszczególnych wo-
jewództwach. Najbardziej widoczny jest dystans, dzielący województwo mazo-
wieckie od reszty naszego kraju. Zarówno wskaźniki dotyczące warunków życia, 
jak i wielkość wydatków gospodarstw domowych, są w tym regionie skrajnie 
wysokie. Pozostałe regiony stanowią w miarę spójną grupę w zakresie zarówno 
kategorii społeczno-ekonomicznych, jak i struktury wydatków. 

Podstawowym determinantem wydatków konsumpcyjnych gospodarstwa do-
mowego jest jego dochód. Przeciętny dochód w województwie mazowieckim był 
o 39,3% większy od średniej krajowej, a równocześnie dochód w województwie 
podkarpackim o 21% niższy od tego poziomu. Wydatki w województwie mazo-
wieckim były o 35,6% wyższe od przeciętnych wydatków w Polsce, a najniższe 
wydatki ponosiły gospodarstwa domowe w województwie podkarpackim i były 
one o 15% niższe od średniej krajowej.

Regionalne zróżnicowanie wydatków gospodarstw domowych w Polsce
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Przeprowadzona analiza wykazała, że ze względu na poziom i strukturę wy-
datków gospodarstw domowych, regiony w Polsce można podzielić na cztery 
różniące się grupy. Liderem jest województwo mazowieckie, gdzie gospodarstwa 
domowe prezentują najwyższy poziom konsumpcji. Struktura wydatków w tym 
województwie różni się zasadniczo od pozostałych regionów przede wszystkim 
tym, że zmniejsza się procentowy udział wydatków na żywność (22% wydatków) 
na rzecz wydatków obejmujących: odzież, edukację, kulturę, zdrowie i transport. 
Podobna struktura wydatków cechuje gospodarstwa domowe w województwie 
łódzkim, gdzie oficjalne dochody są równe średniej krajowej, natomiast struktura 
wydatków, jaka tam występuje, jest charakterystyczna dla zamożnych gospo-
darstw domowych. Odwrotną zależność prezentują gospodarstwa domowe, które 
znajdują się w regionach o niskim poziomie konsumpcji. W województwach 
podkarpackim i lubelskim wydatki na żywność stanowią aż 29,3% wszystkich 
wydatków. 

Największe różnice w skali dotyczą wydatków na edukację, rekreację i kul-
turę, restauracje i hotele – czyli wydatków wyższego rzędu. Najmniejsze zróż-
nicowanie w poziomie mają wydatki na żywność, odzież i obuwie, użytkowanie 
mieszkania oraz na łączność – czyli wydatki pierwszej potrzeby. 

W ujęciu ogólnym, poziom zróżnicowania regionalnego wydatków gospo-
darstw domowych w Polsce jest umiarkowany. Wyjątek stanowi województwo 
mazowieckie, które charakteryzuje się najwyższym poziomem życia i ponadprze-
ciętną skalą wydatków konsumpcyjnych.

Polityka spójności, oceniana przez pryzmat wydatków gospodarstw domo-
wych, nie jest wystarczająco skuteczna. Bogaty region mazowiecki stale po-
większa swoje bogactwo, natomiast słabsze regiony rozwijają się zbyt wolno, by 
zmniejszyć dystans rozwojowy dzielący ich od lidera.
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Streszczenie. Funkcjonowanie przedsiębiorstw w dobie konkurencji jest uzależnione od 
utrzymywania kontaktów z otoczeniem, w tym zwłaszcza z klientem – konsumentem. W tym budo-
wanie tożsamości podmiotu gospodarczego może być punktem wyjściowym do kreacji wizerunku 
w oczach klientów – konsumentów. Zarządzający przedsiębiorstwami w szczególności zaś sieciami 
detalicznymi dostrzegają i doceniają metody, techniki oraz narzędzia komunikacji, które właściwie 
stosowane mogą wspomóc budowę wizerunku. Szczególnie cennym jest wykorzystywanie przez 
sieci handlowe narzędzi komunikacji organicznej (architektury, obsługi, wsparcia promocyjnego 
oraz cenowego), które konsekwentnie stosowane sprawiają, że zbudowany wizerunek sieci handlo-
wej może stać się jej głównym atutem w walce o udział w portfelu klienta – konsumenta. 

Słowa kluczowe: wizerunek, tożsamość komunikacja, sieć detaliczna

Wstęp

Istnienie oraz rozwój współczesnych przedsiębiorstw działających w wysoce 
konkurencyjnym środowisku jest uzależniony od form i sposobów utrzymywania 
kontaktów z otoczeniem. Centralne miejsce wśród adresatów działań podmiotów 
gospodarczych zajmują klienci. Przedsiębiorcy, aby zwrócić ich uwagę, zmuszeni 
są sięgać po coraz to bardziej wyrafinowane rozwiązania marketingowe. Zwłaszcza 
sieci detaliczne, oferując wartości niematerialne w postaci usługi sprzedażowej 
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chętniej poszukują i jeśli to tylko możliwe stosują takie rozwiązania, które w dobie 
konkurencji staną się ich wyróżnikiem na rynku. Wszystko po to, by osiągnąć długo-
trwałe oraz wymierne korzyści. Punktem docelowym tychże działań jest osiągnięcie 
pożądanego wizerunku, który umożliwi nie tylko wyróżnienie przedsiębiorstwa na 
rynku, ale odróżnienie się danego podmiotu gospodarczego od podobnych sobie jed-
nostek handlowych.

Zarządzanie wizerunkiem z pomocą odpowiednio dobranych oraz zbalanso-
wanych instrumentów i narzędzi komunikacji marketingowej może stanowić o być 
albo nie być w umysłach klientów, a tym samych decydować o istnieniu na rynku. 
Na polskim firmamencie „Alma”, „Real”, „Tesco”, „Biedronka”, „Zara”, „Sepho-
ra” oraz „Castorama” to już nie tyle sieci placówek handlowych z reprezentacją 
rzędów regałów, na których wyłożone są towary gotowe do sprzedaży, to placówki 
handlowe, które „komunikują się” zyskują swoiste „ja” – czyli „duszę”. 

Zasadniczą kwestią, której dotyczy niniejszy materiał jest analiza wyko-
rzystania instrumentarium komunikacji marketingowej w procesie kształto-
wania wizerunku – osobowości sieci detalicznej. Realizacja tak sformułowa-
nego celu wymagała uzyskania odpowiedzi na pytania cząstkowe. Co oznaczają 
pojęcia wizerunku oraz tożsamości? Czym jest komunikacja? Dlaczego to właśnie 
marka jest najskuteczniejszym integratorem komunikacji w procesie zarządzania 
wizerunkiem? Jak przebiega kształtowanie wizerunku z wykorzystaniem instru-
mentarium komunikacji w przypadku sieci detalicznych? Jakie działania komuni-
kacyjne ze strony sieci detalicznych prowadzą do transferu komunikacyjnego na 
rzecz budowy osobowości sieci detalicznej? Na początek wyjaśnijmy, co oznacza 
pojęcie wizerunku. 

1. Wizerunek a tożsamość przedsiębiorstwa

Współcześnie, zwłaszcza w ujęciu potocznym można się spotkać z identycz-
nym traktowaniem pojęć „wizerunek firmy” (corporate image) oraz „tożsamość 
firmy” (corporate identity). Choć akronimy brzmią tożsamo, to zakres pojęciowy 
wyrażeń nie jest identyczny1. Na gruncie marketingu można wskazywać na pewną 
sekwencję zdarzeń, która może przebiegać dwutorowo. W pierwszym przypadku, 
kiedy podmioty gospodarcze nie ingerują w proces postrzegania, możemy mówić 

1  Image w języku angielskim oraz francuskim oznacza obraz lub wizerunek (wyobrażenie). 
Łacińskie imago znaczy obraz, wzór, pierwowzór, odbicie. Z kolei imaginatio tłumaczone jest jako 
wyobrażenie, marzenie urojenie. Identity w języku angielskim oznacza tożsamość, we francuskim 
identité to osobność. W języku niemieckim identität oznacza identyczność bądź tożsamość. 
W języku polskim słowotwórcze znaczenie terminu identyfikacji obejmuje: samoświadomość, 
zestaw cech i właściwości osoby oraz poczucia więzi z grupą.

Katarzyna Kolasińska-Morawska
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o nieukształtowanym przez przedsiębiorstwa sposobie odbierania ich samych 
bądź ich reprezentacji w postaci oferowanych produktów, czyli o wizerunku bier-
nym. W drugim przypadku, gdy przedsiębiorstwa kształtują w sposób świadomy 
i aktywny budują swoje jestestwo – tożsamość możemy mówić aktywnym budo-
waniu wizerunku niejako wtórnego efektu tożsamości. W niniejszym materiale 
będą poruszane te kwestie, które wiążą się z procesem świadomego kształtowania 
i zarządzania wizerunkiem przez tożsamość.

Współczesne definicje terminu tożsamość sformułowane przez teoretyków 
i/lub praktyków zarządzania2 obejmują: cele, obszar treściowy i przejawy działa-
nia, za pomocą których organizacja dąży do przekazania informacji o sobie oraz 
do utrwalenia swojego obrazu w otoczeniu. W przypadku przedsiębiorstw sieci 
detalicznych tożsamość odnosi się do świadomości oraz świadomego stosunku 
przedsiębiorstw do rzeczywistości, w której podmioty te funkcjonują, współtwo-
rząc ją, jak i ulegają jej wpływom. To, jakie sygnały wysyła przedsiębiorstwo na 
zewnątrz wpływa na jego odbiór przez otoczenie, czyli oddziałuje na wizerunek.

Wizerunek nie jest to obraz rzeczywisty, dokładnie i szczegółowo nakreślo-
ny, ale raczej mozaika wielu szczegółów3. Jest raczej „zbiorem przekonań myśli 
i wrażeń osoby lub grupy o jakimś obiekcie”4 oraz „rezultatem netto interakcji 
wszystkich doświadczeń, wierzeń, odczuć i wiedzy, jaką otoczenie ma o organi-
zacji”5. Wizerunek może być różnorodny, a na pewno jest zmienny i co jakiś czas 
przechodzi proces weryfikacji, której dokonuje otoczenie. Czy zatem, można za-
rządzać wizerunkiem – umysłami jednostek współtworzących otoczenie? Można 
stwierdzić, że przynajmniej należy próbować, stosując w tym obszarze konse-
kwentne zarządzanie własną tożsamością. W sukurs przychodzi tu komunikacja 
z zestawem narzędzi.

2. Marka jako integrator procesów komunikacji

Komunikacja6 w połączeniu z komunikowaniem i komunikowanie się jest 
pojęciem złożonym i wieloaspektowym. W tym komunikację marketingową 

2  Wsparte są na koncepcji Hegla, że tożsamość to „zbiór samookreśleń, składający się z rele-
wantnych cech i zaszeregowań”.

3  K. Wójcik, Public Relations od A do Z, Placet, Warszawa 1997, s. 44.
4  Ph. Kotler, Marketing, analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Wyd. Gebethner S-ka, 

Warszawa 2001, s. 549. 
5  D. Bernstein, Company Image and Reality. A Critique of Corporate Communications, Wyd. 

Holt, Rinehart and Winston, London 1984, s. 125.
6  Termin komunikowanie pochodzi od łacińskiego słowa communis, które oznacza: kilku, 

wspólny, powszechny. Od tego słowa pochodzi też łacińskie communicare, czyli konsultowanie 
oraz naradzanie się.

Wykorzystanie instrumentarium komunikacji marketingowej...
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można określić, jako „zespół informacji, które firma emituje z różnych źródeł 
nie tylko w kierunku swoich klientów, ale także innych podmiotów, oraz zespół 
informacji, które firma pozyskuje z rynku7. Istota komunikacji sprowadza się do 
systemu przekazywania informacji pomiędzy przedsiębiorstwem a jego otocze-
niem przez określony kanał i środki komunikowania8. Przedsiębiorcy komunikują 
się z nabywcami za pomocą całej aktywności marketingowej, czyli oprócz pro-
mocji także za pomocą produktu, ceny i dystrybucji9. Zintegrowana komunikacja 
marketingowa między podmiotem i otoczeniem posługuje się wszelkimi znanymi 
metodami oraz technikami, wykorzystując przy tym wszelkie dostępne narzędzia, 
by w efekcie zbudować pożądany własny obraz – wizerunek. Takie kształtowanie 
wizerunku przedsiębiorstwa przez zarządzanie tożsamością z wykorzystaniem 
narzędzi zintegrowanej komunikacji marketingowej związane jest niewątpliwie 
z umownym – symbolicznym wyrażaniem komunikatów identyfikowanych w re-
prezentatywnej postaci marki. 

Marka, brand oraz znak towarowy to terminy, które funkcjonują zamiennie. 
Jednakże słowo marka wywodzi się z języka ekonomicznego, natomiast znak to-
warowy z języka prawniczego. W aspekcie ekonomicznym w definicjach akcen-
towane jest znaczenie kwalifikacji i wartości marki zarówno dla przedsiębiorstwa, 
jak i dla klienta. W opracowaniach z zakresu zarządzania poświęconych marce 
najczęściej przywoływana jako bazowa jest definicja stworzona przez American 
Marketing Association, według której marka to „nazwa, termin, symbol, wzór lub 
ich kombinacja, stworzona w celu identyfikacji dóbr lub usług sprzedawcy albo 
ich grupy i wyróżnienia ich spośród konkurencji”10. Z kolei w aspekcie prawnym 
w definicji marki nacisk położny jest na kwestie reprezentacji prawnie obwaro-
wanej oraz własności jedynie z punktu widzenia posiadacza marki. To oznacza, 
że marki chronione prawnie (zastrzeżone), stanowiąc własność tylko jednego 
podmiotu gospodarczego nazywane są znakami towarowymi11. Z takiego ujęcia 
wynika następujący wniosek, że nie wszystkie marki są znakami towarowymi, 
ale wszystkie znaki towarowe są markami. Dzięki ochronie prawnej marka jest 
zastrzeżona, co oznacza, iż inne podmioty nie mogą używać tego znaku w obrocie 
gospodarczym bez zgody właściciela znaku towarowego.

 7  H. Mruk, Komunikowanie się w marketingu, PWE, Warszawa 2004, s. 17.
 8  J.W. Wiktor, System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, WN PWN, Warszawa 

– Kraków 2001, s. 14.
 9  B. Szymoniuk, Komunikacja marketingowa instrumenty i metody, PWE, Warszawa 2006, 

s. 16.
10  Ph. Kotler, Marketing, analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Wyd. Gebethner S-ka, 

Warszawa 2001, s. 410.
11  Marka definiowana jest w zgodzie z ustawą z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności 

przemysłowej, Dz.U. z 2001 r. nr 49, poz. 508; z 2002 r. nr 74, poz. 676; nr 108, poz. 945; nr 113, 
poz. 983; nr 153, poz. 1271; tekst jednolity – Dz.U. z 2003 r. nr 119, poz. 1117 oraz z 2004 r. nr 33, 
poz. 286.
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Godząc obszarowo ujęcia ekonomiczne oraz prawne De Chernatony oraz 
Dall’Olmo Riley12 [De Chernatony, Dall’Olmo 1998] stwierdzili, że markę moż-
na zdefiniować w 12 kategoriach, w tym jako: instrument prawny, logo, nazwę 
(zapis), czynnik ograniczający ryzyko, firmę, system tożsamości, wizję, system 
wartości, wartość dodaną, osobowość, wizerunek oraz obiekt zaangażowania 
emocjonalnego nabywcy. W tym ujęciu definicyjnym pojawia się podział innej 
natury, kwalifikujący wyraźnie dwa inne podejścia do marki. Jedno wskazujące 
na markę przez pryzmat jednostki nią zarządzającej – przedsiębiorstwa oraz dru-
gie wyraźnie wskazujące na nabywcę. Przedsiębiorca zarządzając marką patrzy 
na nią przez pryzmat zarządzania strategicznego, traktując ją jako zasób do dys-
pozycji. Z kolei nabywca, wchodząc w posiadanie dóbr bądź korzystając z usług, 
traktuje markę jako zbiór korzyści13. Z tego względu marka stanowi najbardziej 
reprezentatywny element, bo integrujący procesy komunikowania w jedną wspól-
ną całość, która jest rozpoznawana przez otoczenie.

Wizerunek marki jest oparty w znaczącej mierze na zbudowanej przez jej 
właściciela tożsamości14. W procesach komunikacji marka niesie jednolity oraz 
spójny przekaz, akcentujący najistotniejsze i wyróżniające cechy oraz wartości 
przedsiębiorstwa bądź jego produktów. Wówczas można mówić o jednoczesności 
marki istniejącej zarówno w przeszłości, teraźniejszości, jak i przyszłości. 

Istotą współcześnie rozumianej marki jest zdolność do kreowania pozytyw-
nych relacji z klientami, które będą przekładały się na utrzymanie lub wzrost 
sprzedaży produktu markowego15. W tym kontekście marka traktowana jest jako 
element przekazu informacji i dialogu z grupą docelową16. Należy zauważyć, że 
człowiek myśli w sposób abstrakcyjny. Suma wrażeń docierających do niego za 
pomocą różnych zmysłów prowadzi do wytworzenia określonego wyobrażenia17. 
Wizerunek marki oraz doświadczenie związane z jej użytkowaniem są podstawą 
identyfikacji marki przez konsumentów18. Kreowanie wizerunku opiera się przede 
wszystkim na indywidualnych ocenach oraz doświadczeniach stałych i potencjal-
nych klientów19. Dążenie przedsiębiorstw do realizacji celów związanych z marką 
każdorazowo przechodzi konfrontację weryfikacyjną zgodności z pragnieniami, 

12  De Chernatony, J.R. Dall’Olmo, Defining a brand: Beyond the literature with experts’ 
interpretations, „Journal of Marketing Management” 1998, No. 14.

13  Szerzej na ten temat: A.M. Zawadzka, Dlaczego przywiązujemy się do marki?, GWP, Gdańsk 
2006.

14  J. Kall, Silna marka. Istota i kreowanie, PWE, Warszawa 2001, s. 25.
15  B. Żurawik, W. Żurawik, Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 

1996, s. 260.
16  H. Szulce, K. Janiszewska, Zarządzanie marką, Wyd. AE, Poznań 2006, s. 13.
17  E. Frąckiewicz, J. Karwowski, M. Karwowski, E. Rudawska, Zarządzanie marketingowe, 

PWE, Warszawa 2004, s. 148.
18  G. Urbanek, Zarządzanie marką, PWE, Warszawa 2002, s. 39-44.
19  E. Cenker, Public Relations, Wyd. WSB, Poznań 2007, s. 21.
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postrzeganiem oraz zachowaniami nabywczymi klientów. Na tym tle rysuje się 
obszar komunikacji jako ten, który może niwelować ewentualne dychotomie inte-
resów i wspomagać osiągnięcie konsensusu.

3. Komunikacja sieci detalicznych na bazie marki

Obecność sieci detalicznych w gospodarczej rzeczywistości jest w dużej mie-
rze zależna od postrzegania ich w otoczeniu przez potencjalnych i obecnych klien-
tów. Wykorzystując narzędzia komunikacji, sieci detaliczne dążą do zbudowania 
zestawu asocjacji na bazie marki jako najmniejszego wspólnego mianownika. 
Dominującą reprezentacją marki jest w tym przypadku najczęściej marka kor-
poracyjna. Tak rozumiana marka sieci detalicznej stanowi w swej istocie zbiór 
punktów sprzedaży, które identyfikowane są przez zespół atrybutów przekazu 
komunikacyjnego, stanowiąc dla odbiorców spójną i czytelną całość, tworzoną 
przez ofertę, sposób jej prezentacji, zakres cenowy oraz promocyjny, co konstatuje 
L.L. Berry twierdząc, że „sklep jest to po pierwsze i przede wszystkim marka”20.

Skuteczna komunikacja oddziałuje na postrzeganie przez klienta sieci deta-
licznej, jego postawy i opinie, co znajduje reprezentację w zetknięciu corporate 
identity z corporate image. Zawładnięcie umysłami klientów następuje dzięki 
posiadaniu pożądanego corporate image (wizerunku marki) ujmującego obraz 
tożsamości w świadomości konsumenta. 

Skuteczność zarządzania tak skomplikowanym tworem, jakim jest wizerunek 
marki – przez pryzmat kształtowania tożsamości marki korporacyjnej jako efektu 
skutecznie prowadzonej komunikacji – wymusza konieczność uzmysłowienia 
sobie, czym jest element indukcyjny w procesie kształtowania wizerunku oraz ja-
kie składowe systemu komunikacji współtworzą tożsamość sieci detalicznej, tak 
by wizerunek marki korporacyjnej przybrał spersonifikowaną postać – lustrzane 
odbicie jej klienta. 

W przypadku sieci detalicznych zintegrowana komunikacja jako zestaw kre-
acyjny wizerunku marki korporacyjnej, choć nie stroni od form masowej komu-
nikacji (radio, prasa, telewizja oraz Internet), to bazuje głównie na organicznej 
specyfice działalności sklepów. Przyczynia się do tego specyfika samej formuły 
działającej jako sieć niekiedy wewnętrznie zróżnicowanych jednostek. Można by 
rzec, iż sieć ma wiele twarzy. Swoje piętno odciska zwłaszcza sposób, w jaki sieci 
detaliczne kształtują świadomość o własnym bycie. Konwersacja sieci detalicznej 
z otoczeniem opiera się w głównej mierze na własnym „jestestwie” sklepu jako 

20  L.L. Berry, Branding the store, Andersen Retailing, 1997, Vol. 9, No. 5, www.crstamu.org/
images-managed/RetailingLetter/VOL9/97vol9No5cov.htm.
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umiejscowionej w przestrzeni placówki handlowej przy marginalnym korzystaniu 
z massmediów (reklama w prasie, radiu czy telewizji). W tym kontekście istotnym 
elementem jest cena za usługę – oferowanie produktów w danym miejscu i czasie. 
Stanowi ona element życiodajny dla przedsiębiorstwa, które ze swej istoty nie 
produkuje, a jedynie pośredniczy w drodze do klienta. Jeśli do tego dodać portfel 
ofertowy (w tym marki własne), personel oraz sposób obsługi, to otrzymamy wy-
soko skomplikowany produkt marki korporacyjnej. 

Konstatując, tożsamość marki przedsiębiorstw detalicznych może być kla-
syfikowana przez zbiór identyfikatorów jej wizerunku na bazie komunikatów 
wysyłanych przez sam podmiot. I choć czyniono wiele prób kwantyfikowania21, 
to wydaje się, że najbardziej oczywistym jest przyjęcie, iż marka detalisty to zbiór 
elementów komunikacyjnych w postaci nazwy (logo, symbol, slogan) oraz spe-
cyficznych deskryptorów działalności handlowej (personel i obsługa, architektura 
i atmosfera oraz oferta w tym marki własne). Ta druga grupa elementów komu-
nikacyjnych stanowi podwaliny pod określenie specyfiki tożsamości wizerunko-
wej, czyli tego fragmentu tożsamości, która znajduje zgodne odbicie corporate 
identity w corporate image, stanowiąc całość. I jak twierdzą B. Merrilees oraz 
D. Miller „zidentyfikowanie elementów tożsamości, które wyróżniałyby poszcze-
gólne sieci detaliczne, możliwe jest na podstawie analizy wymiarów wizerunku 
detalisty, tak jak postrzegają go konsumenci. Kwestia pomiaru jest o tyle istotna, 
że (jak dowodzą badania) istnieje związek pomiędzy spójnością autowizerunku 
konsumenta oraz wizerunku sklepu a zamiarami powtarzania w nim zakupów”22. 
Jest to o tyle istotna kwestia, że skuteczność działań wizerunkowych jako efekt 
oddziaływania skutecznej komunikacji marki korporacyjnej sieci detalicznych 
stanowi o ich „być albo nie być” w dobie wszechobecnej konkurencji.

4. Kryteria wyboru i oceny placówek handlowych 
jako reprezentacja skuteczności procesów komunikacji – 

wyniki badań

Proces zakupu jest pewnym konsekwentnym ciągiem decyzji podejmowanych 
przez nabywcę23. Wybór placówki detalicznej jest wypadkową sposobu komuni-

21  Prezentacje poszczególnych ujęć zawarł J. Kall, Tożsamość marek należących do sieci 
detalicznych, Wyd. AE, Poznań 2005, s. 130-131.

22  J. Kall, op. cit., s. 130. za: B. Merrilees, D. Miller, Antecedents of Brand – Personality in 
Australia Retailing: An Exploratory Study, [praca niepublikowana] Griffith University 2002.

23  I. Baruk, Potrzeby nabywców i ich zachowania rynkowe jako podstawa działalności 
przedsiębiorstw, w: Future 2002, t. II, red. E. Skrzypek, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-
-Skłodowskiej, Lublin 2002, s. 75.
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kacji placówka – otocznie oraz charakterystyk po stronie klienta: ekonomicznych 
i behawioralnych. Wybór placówki handlowej jako preferowanego miejsca zaku-
pu niewątpliwie wiąże się z oczekiwanymi przez konsumenta korzyściami oraz 
możliwością zaspokojenia jego indywidualnych oczekiwań związanych z produk-
tem: jakością obsługi, wygodą itp. 

Analiza danych pozyskanych z badań24 nad zachowaniami klientów – konsu-
mentów Wielkopowierzchniowych Obiektów Handlowych (skrót. WOH) prowa-
dzonych przez autora pozwala przybliżyć gradację czynników wyboru placówek, 
jakimi kierują się klienci w wyborze określonych placówek na miejsca zakupów. 
Wartości, które badani cenią w sklepach, które wybierają, można uznać niejako 
za pochodną sposobów komunikacji organicznej tych placówek handlowych z ich 
klientami.

Każdy klient, w tym osoby uczestniczące w badaniach, ma swój idealny obraz 
sklepu, który jest protoplastą wizerunku idealnej placówki handlowej. Ideał, jak 
wskazują wyniki badań, niemal nie ulega modyfikacjom. 

Wyniki uzyskane z badań prowadzonych na przestrzeni lat wskazują na nie-
znaczne zmiany w kwestii posiadanego wyobrażenie o idealnej placówce handlo-
wej. Elementy komunikacji organicznej, którą najbardziej cenią klienci WOH, 
to przede wszystkim elementy związane z doborem oferty placówki handlowej 
i przypisanej im wielkości cen, następnie składowych reprezentacji architekto-
nicznych sklepu i panującej w nich atmosfery oraz na trzecim miejscu ze sposo-
bów obsługi.

Zgodnie wynikami uzyskanymi z badań (zob. tabela 1) respondenci uczest-
niczący w wywiadach kwestionariuszowych w kolejnych latach (2003, 2007, 
2011) podkreślali, że idealny sklep powinien przede wszystkim posiadać atrak-
cyjne ceny (84,2%; 84,6%; 85,5%) na oferowany asortyment i różnorodną ofer-
tę (82,2%; 80,3%; 81,2%). Względem architektury i atmosfery placówki han-
dlowe powinny być blisko miejsca zamieszkania (79,7%; 76,7%; 75,5%), być 
tak wewnętrznie rozplanowane, aby klienci mogli bez problemu poruszać się 
po placówce (63,9%; 61,5%; 62,5%), być czyste (62,2%; 67,5%; 67,5%) oraz 
w zapewniać łatwość znalezienia poszukiwanego asortymentu (44,7%; 46,5%; 
47,5%), posiadać klimatyzację (19,2%; 25,4%; 26,4%) oraz dopasowane pół-
ki sklepowe (11,1%; 10,9%; 11,5%). Ponad połowa badanych wskazywała 

24  Badania prowadzone są cyklicznie co dwa lata począwszy od 2003 r., dwuetapowo i iden-
tyczną metodą. W pierwszym etapie dobrano w sposób celowy 8 super i hipermarketów w taki 
sposób, aby uzyskać reprezentację dla wszystkich WOH w Łodzi. Doboru dokonano w oparciu 
o podział na regiony i przypisano każdemu jeden typ placówki. Następnie sklepy dobrano tak, aby 
zaprezentować wszystkie formaty sklepów WOH. W badaniach uwzględniany jest każdorazowo 
ten sam panel placówek handlowych, by uzyskać skalę porównawczą. Ankieterzy, posługując się 
metodą doboru przypadkowego przeprowadzili każdorazowo po 45 bezpośrednich wywiadów kwe-
stionariuszowych. W jednym procesie badawczym uczestniczy 360 osób.
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także na fakt, że personel placówki handlowej powinien być miły i kompetentny 
(54,7%; 58,5%; 57,5%).

Komunikowanie się placówek WOH ze swymi klientami ma określoną specy-
fikę związaną zwłaszcza z obszarem organicznym. To jak klienci odbierają oraz 
oceniają elementy związane z ofertą sklepu oraz przypisane im wielkości cen, 
składowych reprezentacji architektonicznej obiektu i panującej w nich atmosfery 
oraz sposób obsługi determinują cykliczność zakupów w danym obiekcie. Na 
ponowny wybór konkretnej placówki handlowej mają wpływ te elementy, z któ-
rymi klient miał okazję zapoznać się w przeszłości, a właściwie to jak je ocenił. 
Jeżeli doświadczenia osoby miały charakter pozytywny, można mówić o dużym 
prawdopodobieństwie ponownych odwiedzin, w przeciwnym wypadku, jeśli nie 
wystąpią inne okoliczności (np. jedyny sklep w okolicy), prawdopodobnie do ta-
kiego sklepu klient już nie powróci. 

Klienci, którzy uczestniczyli w badaniu, wybierając daną placówkę WOH 
(zob. tabela 2) kierowali się przede wszystkim następującymi kryteriami: ceną 
(8,63 pkt; 8,46 pkt; 8,75 pkt), promocjami – wyprzedażami (7,84 pkt; 7,64 pkt; 
7,70 pkt), różnorodnością asortymentu (7,63 pkt; 7,37 pkt; 7,60 pkt), odległością 
od miejsca zamieszkania (7,52 pkt; 7,42 pkt; 7,60 pkt) oraz formą samoobsługi 
(7,51 pkt; 7,05 pkt; 7,20 pkt). Za mniej istotne uznali możliwość dotknięcia i spraw-
dzenia każdego produktu (7,34 pkt; 7,45 pkt; 7,45 pkt), łatwy dojazd (7,27 pkt; 
7,45 pkt; 7,70 pkt), możliwość szybkiego znalezienia działu bądź produktu 

Tabela 1. Czynniki charakteryzujące idealną placówkę handlową

Wyszczególnienie
2003 2007 2011

udział % udział % udział %

I. Personel i obsługa
– miła i fachowa obsługa 54,7 58,5 57,5
II. Architektura i atmosfera
– bliskość miejsca zamieszkania 79,7 76,7 75,5
– łatwość poruszania się po placówce 63,9 61,5 62,5
– łatwość znalezienia poszukiwanego asortymentu 44,7 46,5 47,5
– dopasowane półki 11,1 10,9 11,5
– czystość 62,2 67,5 67,5
– klimatyzacja 19,2 25,4 26,4
III. Oferta (w tym marki własne)
– różnorodna oferta 82,2 80,3 81,2
– atrakcyjne ceny 84,2 84,6 85,5

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie wyników badań własnych 2003, 2007 oraz 2011.
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(6,71 pkt; 5,95 pkt; 5,60 pkt) oraz możliwość zakupów w niedziele i święta 
(6,61pkt; 6,71 pkt; 6,80 pkt). Za mniej istotne przyjęto znaczenie fachowości 
obsługi w palcówkach handlowych (6,03 pkt; 5,90 pkt; 6,01 pkt) oraz obsługę kas 
(5,70 pkt; 5,60 pkt; 5,80 pkt).

Zestawiając obraz idealnego sklepu z wyznacznikami determinującymi wy-
bór WOH na miejsce zakupów, otrzymujemy wyznacznik działań podejmowa-
nych przez sieci detaliczne w kierunku zgodności oczekiwań komunikacyjnych 
klientów – konsumentów z reprezentacją placówek WOH.

Analizując otrzymane wyniki, możemy stwierdzić istnienie zgodności w za-
kresie prezentacji obrazu sieci handlowych z ich odbiorem przez otoczenie, co 
wyraża kształt, kierunek i siła opinii wyrażanych przez klientów WOH. W pełni 
zgodne zestawienie występuje w przypadku cen oraz atmosfery placówki handlo-
wej, zaś dysproporcje pojawiają się w przypadku czynnika fachowości obsługi. 
Wydaje się być oczywistym, że ze względu na charakter WOH jako placówek 

Tabela 2. Hierarchia ważności czynników związanych z funkcjonowaniem WOH

Kryteria oceny 2003 2007 2011

I. Personel i obsługa
– samoobsługa 7,51 7,05 7,20
– fachowa obsługa 6,03 5,90 6,01
– obsługa kas 5,70 5,60 5,80
II. Architektura i atmosfera
– odległość od miejsca zamieszkania/pracy 7,52 7,42 7,60
– łatwy dojazd 7,27 7,45 7,70
– parking 5,71 5,60 5,60
– godziny otwarcia 7,33 7,68 7,70
– możliwość zakupów w niedzielę i święta 6,61 6,71 6,80
– możliwość szybkiego i łatwego znalezienia 
działu/produktu

6,71 5,95 5,60

– możliwość dotknięcia i sprawdzenia każdego 
produktu

7,34 7,45 7,45

III. Oferta (w tym marki własne)
– różnorodny asortyment 7,63 7,37 7,60
– promocje/wyprzedaże 7,84 7,64 7,70
– ceny 8,63 8,46 8,75

Wskaźniki średnich ocen oznaczone zostały w skali od 1 (czynnik mało istotny) do 10 (czynnik 
najistotniejszy).

Ź r ó d ł o: opracowanie na podstawie wyników badań własnych 2003, 2007 oraz 2011.
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samoobsługowych bądź działających na zasadach obsługi z preselekcją, ten 
czynnik jest zgodny z preferencjami klientów. Wypracowana na tak prowadzonej 
komunikacji organicznej marka korporacyjna wybranych placówek WOH wska-
zuje, że formuła ich funkcjonowania jest oceniana pozytywnie przez uczestników 
badania. 

Przedsiębiorstwa handlowe z reprezentacją placówek handlowych podobnie 
jak wiele spośród funkcjonujących przedsiębiorstw chętnie korzystają z zewnętrz-
nej – masowej komunikacji w formie: reklam (w telewizji, radiu oraz prasie), 
działań z obszaru public relations, promocji sprzedażowych oraz innych. Celem 
tego typu komunikacji jest zwrócenie uwagi potencjalnego klienta na sieć pla-
cówek detalicznych. Skuteczność docierających komunikatów wskazuje, że naj-
częstszym źródłem informacji o sieci handlowej i jej ofercie, wymienianym przez 
uczestników wywiadu bezpośredniego są gazetki reklamowe, do których stale 
zagląda blisko połowa badanych (45,8%; 46,5%; 45,0%). Jako drugie medium 
wymieniane były reklamy prasowe. Często zauważa je jedna czwarta badanych 
(25,6%; 26,8%; 25,5%), zaś blisko połowa (42,8%; 43,9%; 41,2%) czasami. Po-
dobnie czasami badani dostrzegają komunikaty przekazywane za pośrednictwem 
telewizji (44,2%; 43,3%; 42,3%), radia (42,5%; 43,2%; 43,5%) oraz bilboardów 
(42,5%; 42,2%; 43,4%). Wyniki te wskazują, że oddziaływanie komunikacji ze-
wnętrznej ma znacznie mniejszy wpływ niż komunikacja organiczna.

Zintegrowane procesy komunikacji sieci detalicznej z reprezentacją w postaci 
marki korporacyjnej, która może być ujmowana w ramy narzędzia – pamięcio-
wego wyzwalacza informacji przyśpieszającego wybór placówki handlowej 
determinują funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Skuteczność kreacji tożsamości 
firmy – jej filozofii przy użyciu różnorodnych środków komunikacji skutkuje 
kreacją wizerunkową odbieraną w sposób indywidualny przez każdego klienta. 
Obraz organizacji na zewnętrz – lustrzane odbicie – to konsekwencja kreowanej 
tożsamości w odbiorze społecznym. Dzięki dobrze opracowanym i skutecznie 
zarządzanym procesom komunikowania się na bazie marek korporacyjnych sieci 
detaliczne są w stanie budować system nie tylko wyróżnienia, ale i odróżnienia 
przez korzystną reputację, wzmacniając zaufanie nabywców. 

Podsumowanie

Skuteczna komunikacja to nie tylko ta z wykorzystaniem mass mediów, ale 
zwłaszcza ta organiczna stricte spersonifikowana na indywidualnego klienta spra-
wiają, że placówki handlowe posiadając ukształtowany wizerunek, otrzymują oso-
bowość. Skojarzenia identyfikowane z siecią detaliczną dzięki skutecznej komu-
nikacji przekładają się na proces postrzegania oraz wyboru placówek handlowych 

Wykorzystanie instrumentarium komunikacji marketingowej...
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na miejsca zakupów, jak również na kształtowanie postaw i opinii na ich temat. 
Jest to o tyle istotna kwestia, że przemyślany wybór form komunikacji, dobranie 
oraz zintegrowanie środków komunikacji mogą skutkować ukształtowaniem 
emocjonalnych związków klientów z placówkami handlowymi. Harmonijny 
i konsekwentny obraz sieci detalicznej istniejący w umysłach klientów zgod-
ny z założeniami organizacji może z kolei determinować nie tylko istnienie na 
rynku, ale może w znacznym stopniu przyczynić się do psychoekonomicznego 
sukcesu.
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Streszczenie. Przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej z jednej strony zaspokajają 
potrzeby nabywców, a z drugiej strony to nabywcy akceptują bądź odrzucają efekty działalności 
przedsiębiorstw, rozstrzygając o ich działalności bieżącej i rozwojowej. Powyższe dotyczy także 
podmiotów, które funkcjonują w branży budowlanej i stało się przesłanką wyboru celu artykułu, 
który sprowadza się do identyfikacji wybranych wyróżników kształtujących skłonność inwestorów 
do zakupu produktów/usług budowlanych.

W artykule zaakcentowano rolę inwestorów dla funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw 
branży budowlanej oraz opisano najważniejsze determinanty zwiększające skłonność inwestorów 
do zakupu efektów działalności podmiotów budowlanych.

Słowa kluczowe: determinanta, nabywca, przedsiębiorstwo budowlane

Wstęp

W warunkach gospodarki rynkowej działanie przedsiębiorstwa jest w więk-
szej mierze zdeterminowane tym, co się dzieje w jego otoczeniu, niż tym, co 
zachodzi w jego wnętrzu. Przedsiębiorstwo, które nie jest w stanie reagować 
na coraz to nowe potrzeby otoczenia, przestaje się rozwijać, z czasem traci 
zdolność zaspokajania potrzeb tego otoczenia i tym samym warunek swojej 
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egzystencji1. Efektywny rozwój jest więc „ostatecznym, a zarazem podstawo-
wym celem przedsiębiorstwa”2, jednocześnie jest on środkiem zapewniającym 
trwanie i zachowanie „długowieczności”. Spośród elementów otoczenia szcze-
gólnie istotni są klienci3. 

Powyższe dotyczy także przedsiębiorstw branży budowlanej i stało się prze-
słanką wyboru celu referatu, który sprowadza się do identyfikacji wybranych 
wyróżników kształtujących skłonność inwestorów do zakupu produktów/usług 
budowlanych.

Referat stanowi kontynuację prowadzonych przez Autorów studiów literatu-
rowych i badań empirycznych w omawianym obszarze zainteresowań4.

1. Rola klientów dla funkcjonowania i rozwoju 
przedsiębiorstw budowlanych

Przedsiębiorstwo z jednej strony zaspokaja potrzeby odbiorców, a z drugiej 
strony to odbiorcy akceptują bądź odrzucają efekty działalności przedsiębiorstwa, 
rozstrzygając o jego działalności bieżącej i rozwojowej. Klienci są źródłem infor-
macji o możliwościach sprzedaży wyrobów/usług5. Wyznaczają kierunek działań 
przedsiębiorstwa, takich jak: co produkować i komu sprzedawać? Kiedy produ-
kować? Gdzie? Ile? Po jakiej cenie sprzedawać wyprodukowane wyroby/usługi? 
Rola odbiorców wynika również z faktu, że dopiero po akceptacji przez nich re-
zultatów działania przedsiębiorstwa może ono inkasować przychody ze sprzedaży 

1  G. Osbert-Pociecha, Dywestycje w przedsiębiorstwie, Monografie i Opracowania nr 126, 
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 1998, nr 794, s. 11.

2  L. Clarke, Zarządzanie zmianą, Wyd. Gebethner i S-ka, Warszawa 1997, s. 1, za: 
G. Osbert-Pociecha, Dywestycje w przedsiębiorstwie, Monografie i Opracowania nr 126, Prace 
Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 1998, nr 794, s. 11.

3  Por.: Lichtarski, Nauka o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 
Wrocław 2007, s. 55-109.

4  Do tej pory ukazały się następujące prace: K. Puszko-Machowczyk, Elastyczność strategiczna 
małych firm budowlanych, w: Źródła sukcesów i porażek przedsiębiorstw. Aspekt strategiczny, 
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 2000, nr 870, s. 492-499; 
K. Puszko-Machowczyk, Problemy rozwoju przedsiębiorstw budowlanych, w: Przedsiębiorstwo 
u progu XXI wieku, Materiały II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Koła Naukowego 
Zarządzania i Przedsiębiorczości Politechniki Rzeszowskiej, Zakopane 2001, s. 417-424; 
K. Puszko-Machowczyk, Integrowanie i dezintegrowanie zasobów przedsiębiorstwa budowlanego 
jako przejaw jego elastyczności, w: Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Integracja 
i dezintegracja, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 2002, 
nr 928, s. 449-456.

5  Por.: Lichtarski, op. cit., s. 55-109.
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swoich wyrobów bądź usług. Pełnią więc oni zarówno funkcje informacyjne, jak 
i „efektywnościowe”.

Współczesny biznes zaczyna przypominać rzemieślnika czy kupca sprzed 100 
lat, który doskonale znał każdego swojego klienta, jego zainteresowania, prefe-
rencje i potrzeby, i który w dodatku potrafi je zaspokoić6. Sugeruje się bliskość 
z klientem, nieprzerwane związki, kontakty klienta z przedsiębiorstwem prowa-
dzące do wytworzenia produktów/usług, których klienci naprawdę oczekują7.

Tylko klient, którego potrzeby zostały właściwie zidentyfikowane i któremu 
doradzono odpowiedni produkt, który otrzymał zamówiony produkt na czas, 
a serwis działał bez zarzutu, może być zadowolonym klientem. Klient zadowo-
lony najprawdopodobniej nie ograniczy kontaktów z przedsiębiorstwem do po-
jedynczej transakcji, ale będzie powtarzał zakupy i z czasem nawiąże długookre-
sową współpracę z przedsiębiorstwem. Korzyści mogą być jednak dużo większe. 
Klient zadowolony z reguły przyciąga nowych klientów, jest mniej wrażliwy na 
ceny i działania konkurentów, jest także bardziej dochodowy, ponieważ otrzyma-
ne wpływy mają charakter długoterminowy. Z upływem lat dokonywania przez 
klienta zakupów zmniejszają się także koszty ponoszone przez przedsiębiorstwo. 

W pierwszych latach przedsiębiorstwo ponosi koszty pozyskania klienta 
związane z wszelkimi formami promocji w celu przekonania klientów do skorzy-
stania z oferty przedsiębiorstwa. Kiedy firma posiada już pewną bazę klientów, 
pojawia się zysk bazowy (wypracowany dzięki tejże grupie klientów). Następnie 
z upływem czasu przedsiębiorstwo osiąga przychody związane ze wzrostem za-
kupów dokonywanych przez tych klientów i zmniejszają się koszty operacyjne. 

Z czasem, taki klient staje się również „żywą reklamą” dla przedsiębiorstwa, 
ułatwiając mu pozyskanie nowych klientów. Dzięki temu obniżają się koszty 
przedsiębiorstwa i zwiększa się „grono” odbiorców przedsiębiorstwa8. Zależność 
tę obrazuje rysunek 1. 

Migracja klientów a wraz z nimi przychodów ze sprzedaży zmniejsza szanse 
przedsiębiorstwa na dalsze funkcjonowanie i rozwój. Pożądanym zachowaniem 
jest rozpoznanie migracji wartości i stosownie do niej skonfigurowanie koncepcji 
biznesowej9.

6  A. Stachowicz-Stanusch, J. Stachowicz, Zarządzanie poprzez wartości a proces wdrażania 
Zarządzania Relacjami z Klientami (CRM), w: W.M. Grudzewski, J.K. Hejduk, Przedsiębiorstwo 
przyszłości – wizja strategiczna, Difin, Warszawa 2002, s. 300-316.

7  B. Dobiegało-Korona, Zarządzanie wartością klienta, w: W.M. Grudzewski, J.K. Hejduk, 
Przedsiębiorstwo przyszłości – wizja strategiczna, Difin, Warszawa 2002, s. 293.

8  Por.: A. Stachowicz-Stanusch, J. Stachowicz, op. cit., s. 318.
9  G. Leśniak-Łebkowska, Zasobowa koncepcja budowy strategii a tworzenie i migracja 

wartości, „Organizacja i Kierowanie” 2001, Nr 2, s. 28.
Przez koncepcję biznesową (model biznesowy, domenę działalności) rozumie się funkcję na 

rynku i związany z nią przedmiot działalności, obszar/segment rynku, podstawy technologiczne
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Dotyczy to także przedsiębiorstw budowlanych, czyli przedsiębiorstw, których 
działalność polega na wykonywaniu budynków, budowli lub określonych kom-
pleksów robót budowlano-montażowych na rzecz obcych jednostek gospodarki, 
na podstawie zawartych z nimi umów i za odpowiednim wynagrodzeniem10.

Znaczenie nabywców (inwestorów)11 w budownictwie wynika także ze specy-
fiki branży budowlanej, tj. długowieczności obiektu budowlanego. Długowiecz-
ność produktu budowlanego wiąże się z długotrwałością oddziaływania na stany 

funkcjonowania przedsiębiorstwa. Źródło: G. Osbert-Pociecha, Twórcza destrukcja jako 
uwarunkowanie innowacyjnego rozwoju przedsiębiorstwa. w: Zmiana warunkiem sukcesu. Zmiana 
a innowacyjność organizacji, red. J. Skalik, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara 
Langego, Wrocław 2004, s. 275.

10  Por.: M.W. Jerzak, Organizacja i ekonomika produkcji budowlanej (zarys wybranych proble-
mów), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice 1990, s. 14.

11  Inwestor to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która jest uprawniona 
do dysponowania środkami finansowymi na realizację inwestycji i podejmująca działalność 
inwestycyjną, w wyniku której zapisuje się na jej rzecz powstały przyrost środków trwałych i innych 
wartości, czyli która jest przyszłym właścicielem lub użytkownikiem zrealizowanej inwestycji. 
Zleceniodawcą może być:

–  inwestor bezpośredni, właściciel przyszłych obiektów: spółdzielnia mieszkaniowa, 
przedsiębiorstwo w budowie, indywidualny właściciel (osoba fizyczna),

–  inwestor zastępczy, realizujący roboty na zlecenie i w imieniu przyszłego właściciela 
(użytkownika). Rolę zastępczego inwestora mogą spełniać: przedsiębiorstwo usługowe 
przyjmujące na zlecenie realizację robót, np. wyspecjalizowane biuro inwestorskie, osoba fizyczna, 
wyspecjalizowana jednostka administracji komunalnej,

Rys. 1. Zyskowność klientów

Ź r ó d ł o: Por.: F.F. Reicheld, E.W. Sesser, Zero defects Quality comes to servces, „Harvard Business 
Review” 1990, nr 9/10, za: B. Dobiegało-Korona, Zarządzanie wartością klienta, w: W.M. Grudzewski, 
J.K. Hejduk, Przedsiębiorstwo przyszłości – wizja strategiczna, Difin, Warszawa 2002, s. 294.
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emocjonalne nabywcy. Oddziaływanie to następuje w całym okresie eksploatacji 
produktu budowlanego. Przykładowo12:

–  klient zadowolony wraca do firmy budowlanej po to, aby zrealizować 
w niej następne zakupy, np. klient zadowolony z wykonanych w jego domu robót 
podłogowych w następnej kolejności w celu wykonania robót malarskich zwraca 
się do tej samej firmy; dzięki temu mechanizmowi przedsiębiorstwo budowlane 
utrzymuje dotychczasowych klientów,

–  zadowolony klient rozpowszechnia pozytywne opinie o przedsiębiorstwie 
budowlanym w otoczeniu, dzięki czemu staje się najlepszym „medium reklamo-
wym”; jednocześnie jest to bardzo wiarygodna reklama wywodząca się z bezpo-
średnich kontaktów klienta z firmą budowlaną (a nie z prasowych, radiowych czy 
też telewizyjnych obietnic); w ten sposób przedsiębiorstwo w łatwy i prawie bezin-
westycyjny sposób pozyskuje nowych nabywców swoich produktów czy usług.

 Skuteczne „zadowalanie” klienta13 wymaga w pierwszej kolejności identyfi-
kacji ich (inwestorów) determinant zachowań.

2. Czynniki determinujące skłonność inwestorów 
do zakupu obiektów/usług budowlanych

W literaturze branżowej wśród współczesnych najważniejszych wyznaczni-
ków zachowań inwestorów wyróżnia się: koszt, cenę, jakość, bezpieczeństwo 
obiektu budowlanego oraz pozostałe (niestandardowe).

 

2.1. Koszt

Relatywnie ważną determinantą kształtującą skłonność inwestorów do zaku-
pu obiektu budowlanego jest koszt14 wykonania obiektu.

–  jednostkę projektowania, którą może być biuro projektowe, pracownia projektowa w jed-
nostce organizacyjnej nie będącej biurem projektowym albo osoba fizyczna mająca odpowiednie 
uprawnienia i zezwolenia. Źródło: Cz. Uchma, Ekonomika budownictwa, Wydawnictwo Szkolne 
i Pedagogiczne, Warszawa 1998, s. 112.

12  A. Pabian, Produkty i usługi budowlane są dla klienta, „Przegląd Budowlany” 2001, nr 6, 
s. 22-24, za: K. Puszko-Machowczyk, Kształtowanie elastyczności obszarów funkcjonalnych 
przedsiębiorstw budowlanych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2006.

13  Szczegółowe informacje na temat skutecznego zadowalania inwestora przedstawia: A. Bujak,
K. Puszko-Machowczyk, Elastyczność systemów logistycznych w budownictwie, „Logistyka” 2011, 
nr 3.

14  Koszt: 1) wyrażone w pieniądzu zużycie środków produkcji i siły roboczej niezbędne w celu 
pozyskania dobra (produktu lub usługi); 2) wszystkie zmniejszenia majątku niezbędne, aby produkt
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W celu analizy i oceny15 poziomu kosztów budowania domu jednorodzinnego 
z punktu widzenia celu referatu wybrano dom jednorodzinny wolno stojący pod-
piwniczony.

Charakterystykę tego budynku przedstawia tabela 1.
 

Strukturę kosztów scharakteryzowanego w tabeli 1 obiektu budowlanego 
przedstawia tabela 2. Natomiast wartość urządzeń i wyposażenia nieujętą w kosz-
tach robót przedstawia tabela 3.

doprowadzić do stanu umożliwiającego jego sprzedaż. Źródło: Słownik dla przedsiębiorcy, V wyd. 
rozszerzone, red. Z. Dowigialło, Wydawnictwo „Znicz”, Szczecin 1996, s. 116.

15  M. Gala-de Vacqueret, J. Traczyk, Koszty w budownictwie jednorodzinnym, „Inżynier 
Budownictwa” 2011, nr 6, s. 67-71.

Tabela 1. Charakterystyka domu wolno stojącego podpiwniczonego

Charakterystyka budynku

Podstawowe dane 
techniczno-użytkowe

powierzchnia zabudowy 206,40 m2

powierzchnia użytkowa 
(z garażem i piwnicą)
w tym:

381,30 m2

– powierzchnia użytkowa 
   części mieszkalnej

234,60 m2

– powierzchnia garażu 50,40 m2

– powierzchnia piwnicy 96,30 m2

kubatura brutto 1201,00 m3

liczba kondygnacji 
nadziemnych

1 + poddasze użytkowe

podpiwniczenie całkowite

ogrzewanie lokalne

warunki gruntowe grunt kat. III, poziom wody 
gruntowej poniżej poziomu 
posadowienia fundamentów

Program użytkowy Budynek mieszkalny jednorodzinny wolno stojący, podpiwni-
czony, z poddaszem użytkowym i garażem.
Na parterze: duży salon, jadalnia, kuchnia, gabinet, hol, po-
mieszczenie sanitarne, wiatrołap i garaż na dwa samochody. Na 
poddaszu: cztery sypialnie, łazienka i garderoba. Cały parter, 
z wyjątkiem garażu, podpiwniczony.

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie: M. Gala-de Vacqueret, J. Traczyk, Koszty w budownictwie 
jednorodzinnym, „Inżynier Budownictwa” 2011, nr 6, s. 67-71.
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Tabela 2. Struktura kosztów – dom jednorodzinny podpiwniczony

Stany robót, elementy scalone, asortymenty 
zagregowane obiektu J.m.

Koszt 
jednost-
kowy 

(w PLN)

Koszt 
całkowity 
(w PLN)

Udział % 
w 

koszcie 
obiektu

Roboty ziemne m3 60,17 29 179,75 3,5
Fundamenty, w tym: m3 456,88 25 553,09 3,1

– betonowe m3 356,47 4 402,51 0,5
– żelbetowe m3 485,32 21 150,57 2,6

Ściany podziemia, w tym: m3 742,34 55 963,02 6,8
– murowane m3 694,59 46 813,49 5,7
– żelbetowe m3 1145,12 9 149,54 1,1

Izolacje fundamentów i ścian podziemia, 
w tym:

m2 33,61 26 305,71 3,2

– przeciwilgociowe m2 22,66 11 525,50 1,4
– cieplne, przeciwdźwiękowe m2 53,96 14 780,21 1,8

Ściany nadziemia, w tym: m3 790,29 94 944,70 11,5
– murowane m3 692,34 71 220,25 8,6
– żelbetowe m3 1378,52 23 724,43 2,9

Stropy, sklepienia, schody i podesty m2 236,11 41 044,86 5,0
Ścianki działowe m2 94,19 7 187,75 0,9
Dach – konstrukcja m2 poł. 131,11 44 975,45 5,4
Dach – pokrycie m2 poł. 162,50 55 740,86 6,7
Izolacje przeciwwilgociowe, cieplne, 
przeciwdźwiękowe, w tym:

m2 22,20 35 549,92 4,3

– przeciwwilgociowe m2 6,59 5 347,10 0,6
– cieplne, przeciwdźwiękowe m2 38,19 30 202,82 3,6
Okna i drzwi zewnętrzne m2 864,45 51 543,33 6,2
Drzwi wewnętrzne m2 839,04 20 304,96 2,5
Razem stan surowy m2 p.u. 921,30 351 291,81 42,4
Tynki i oblicowania, w tym: m2 33,55 56 204,30 6,8

– tynki, wyprawy, sztablatury m2 21,30 29 938,03 3,6
– okładziny i oblicowania m2 97,47 26 266,26 3,2

Roboty malarskie m2 8,77 10 386,12 1,3
Podłoża m3 227,34 10 005,38 1,2
Podłogi i posadzki m2 160,23 88 328,99 10,7
Elementy kowalsko-ślusarskie kg 17,33 5 046,07 0,6
Razem stan wykończeniowy wewnętrzny m2 p.u. 445,77 169 970,86 20,5
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Na podstawie zaprezentowanych w tabelach 1 i 2 informacji można stwier-
dzić, że koszt wybudowania obiektu budowlanego jest relatywnie wysoki. Ob-
niżka kosztów może zwiększać skłonność inwestorów do zakupu produktów 

cd. tab. 2

Stany robót, elementy scalone, asortymenty 
zagregowane obiektu J.m.

Koszt 
jednost-
kowy 

(w PLN)

Koszt 
całkowity 
(w PLN)

Udział % 
w 

koszcie 
obiektu

Elewacje, w tym: m2 93,52 35 835,19 4,3
– tynki i wyprawy m2 50,52 11 218,83 1,4
– okładziny i oblicowania m2 127,76 6 911,43 0,8
– docieplenia m2 151,91 16 254,94 2,0
– malowanie elewacji m2 31,85 1 449,99 0,2

Różne roboty zewnętrzne m2 p.u. 65,63 25 025,93 3,0
Razem stan wykończeniowy zewnętrzny m2 p.u. 159,61 60 861,12 7,3
Przyłącze kablowe m3 k.b. 3,50 4 209,43 0,5
Tablice rozdzielcze m2 p.u. 8,25 3 146,35 0,4
Instalacja oświetleniowa wypust 116,97 5 380,65 0,6
Instalacja gniazd wtykowych wypust 140,95 9 724,95 1,2
Instalacja alarmowa i sygnalizacyjna, w tym: m2 p.u. 26,35 10 046,47 1,2

– przyzewowa wypust 71,99 71,99 0,0
– alarmowa wypust 262,48 9 974,48 1,2

Instalacje multimedialne, w tym: m2 p.u. 5,03 1 917,60 0,2
– teletechniczna wypust 248,80 1 243,99 0,2
– komputerowa wypust 224,54 673,61 0,1

Instalacja odgromowa m3 k.b. 3,26 3 920,36 0,5
Razem instalacje elektryczne m2 p.u. 100,57 38 345,80 4,6
Instalacja wodociągowa pkt pob. 447,93 7 614,78 0,9
Instalacja kanalizacyjna pkt odp. 1138,31 11 383,07 1,4
Instalacja gazowa pkt pob. 1181,95 3 743,89 0,5
Instalacja centralnego ogrzewania m2 p.u. 58,08 22 144,60 2,7
Instalacje w kotłowni m2 p.u. 13,58 5 181,26 0,6
Razem instalacje sanitarne m2 p.u. 131,30 50 067,60 6,0
Ogółem roboty w obiekcie m2 p.u.

m3 k.b.
828 051,36 100,0

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie: M. Gala-de Vacqueret, J. Traczyk, Koszty w budownictwie 
jednorodzinnym, „Inżynier Budownictwa” 2011, nr 6, s. 70.
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budowlanych czy do wyboru zleceniowego systemu realizacji zamiast systemu 
gospodarczego.

 
2.2. Cena16

Po dwóch latach ożywienia budownictwa w Polsce nastąpił spadek zaintere-
sowania inwestorów tym działem gospodarki.

Podmioty budowlane zareagowały spadkiem stawek robocizny kosztorysowej 
co przełożyło się ma obniżkę cen realizacji obiektów budowlanych (tabela 4)17.

Tabela 3. Wartość urządzeń i wyposażenia nie ujęta w kosztach robót

Urządzenia J.m. Kosz jednostkowy
(w PLN)

Koszt całkowity
(w PLN)

Instalacje sanitarne,
w tym: kocioł naścienny grzewczy 
z zamkniętą komorą spalania, podgrzewacz 
ciepłej wody, pompy obiegowe c.w., 
zmiękczacz do zastosowań domowych

m2 p.u. 28,24 10 769,04

Ogółem urządzenia m2 p.u. 28,24 10 769,04

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie: M. Gala-de Vacqueret, J. Traczyk, Koszty w budownictwie 
jednorodzinnym, „Inżynier Budownictwa” 2011, nr 6, s. 70.

Tabela 4. Zmiany cen obiektów kubaturowych na przestrzeni 7 lat

Rok
Zmiana cen w stosunku 
do roku poprzedniego 

(w %)

2004 4,13
2005 -0,58
2006 3,53
2007 28,13
2008 9,28
2009 -1,80
2010 – za 3 kwartały -0,81

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie: M. Gala-de Vacqueret, J. Traczyk, Koszty w budownictwie 
jednorodzinnym, „Inżynier Budownictwa” 2011, nr 6, s. 67.

16  Cena – wartość produktu lub usługi mierzona w znormalizowanych jednostkach pieniężnych. 
Źródło: K. Lysons, Zakupy zaopatrzeniowe, PWE, Warszawa 2004, s. 386.

17  Por.: M. Gala-de Vacqueret, J. Traczyk, op. cit., s. 67-71.
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Przykładowo w wybranym podokresie ceny realizacji obiektów kubaturo-
wych spadły o18:

0,5% – budynek jednorodzinny i obiekt garażowy,
0,4% – budynek wielomieszkaniowy i zbiorowego zamieszkania,
0,3% – budynek biurowy,
0,6% – szkoła podstawowa,
0,7% – przychodnia rejonowa.
Kształtowanie ceny przez jej obniżanie może zwiększyć skłonność inwesto-

rów do zakupu efektów działalności podmiotów budowlanych.

 
2.3. Jakość19 

Mimo że w ostatnich 10-15 latach nastąpiły w polskim budownictwie daleko 
idące zmiany jakościowe, tj.: stosowane są nowej generacji wyroby budowlane, 
nowe technologie, a także wykorzystuje się najnowocześniejsze maszyny bu-
dowlane i urządzenia techniczne, jakość budowanych obiektów budowlanych 
nie jest wciąż wystarczająco dobra20. Nierzadko widać to w trakcie odbioru robót 
budowlanych, ulegających zakryciu i zanikających, czy obiektów gotowych do 
użytkowania (np.: źle wykonana izolacja przeciwilgotnościowa, brak izolacji 
akustycznych między murem zewnętrznym a chodnikiem, brak odpowiednich 
spadków podłoża, niewystarczające zagęszczenie gruntu (podłoża) itd., itp.).

Przykład i konsekwencje niskiej jakości można zauważyć na podstawie sali 
sportowej (tabela 5 i 6).

Przyczyną pękania pokrycia dachowego nad salą sportową było przede 
wszystkim zastosowanie źle dobranego materiału do wykonania tego pokrycia 
(niezgodnego z wymaganiami projektowymi). Przy wykonywaniu kolejnych 
warstw dachu pominięto także paraizolację, która powinna się znaleźć pod weł-
ną mineralną, od strony wnętrza sali i zabezpieczać wełnę przed dyfuzją pary 
wodnej. Zaprojektowana lekka izolacja pionowa ścian zewnętrznych sali okazała 
się niewystarczająca w istniejących warunkach gruntowo-wodnych. W poziomie 
posadowienia budynku znajdują się gliny piaszczyste i piaski gliniaste, które 
stosunkowo wolno przepuszczają wodę opadową. Po intensywnych opadach 
atmosferycznych woda nawet na kilka dni wysyca grunt wokół budynku i oddzia-
łuje pod ciśnieniem na fundamenty budynku. Posadzka sportowa porażona była 

18  M. Gala-de Vacqueret, J. Traczyk, op. cit., s. 67-71; styczeń do lipiec 2010 r. w porównaniu 
do analogicznego okresu 2009 r.

19  Jakość na potrzeby tego artykułu jest definiowana jako: zdolność produktu do użycia lub 
zastosowania. Źródło: E. Konarzewska-Gubała, Zarządzanie przez jakość: koncepcje, metody, 
studia przypadków, Wyd. AE, Wrocław 2006, s. 22.

20  T. Biliński, Uwagi krytyczne o budownictwie, „Przegląd Budowlany” 2012, nr 1, s. 23.
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grzybami-pleśniami. Czynne grzybnie emitowały duże ilości zarodników unoszą-
cych się w całym wnętrzu sali wraz z ruchami powietrza. Były one szkodliwe dla 
ludzkiego zdrowia, działały drażniąco na górne drogi oddechowe, powodowały 
alergię, astmę itp. 

Tabela 5. Charakterystyka sali sportowej

Charakterystyka sali sportowej

Budynek:
– wybudowany w latach 2002-2005, 
– zaprojektowany na rzucie prostokąta, o zewnętrznych wymiarach modularnych 30 m × 45 m, 

przy rozstawie siatki słupów 6,0 i 4,5 × 30 m, 
– niepodpiwniczony, 
– dach w kształcie wycinka walca oparty na dźwigarach drewnianych klejonych. 
– konstrukcję nośną ścian i stropodachu zaprojektowano jako słupowo-ryglową, monolityczną 

żelbetową, z betonu kl. B20, 
– kubatura sali wraz z zapleczem wynosi 18 600 m3, a powierzchnia zabudowy – 1774,6 m2.

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie: M. Gala-de Vacqueret, J. Traczyk, Koszty w budownictwie 
jednorodzinnym, „Inżynier Budownictwa” 2011, nr 6, s. 70.

Tabela 6. Analiza dokumentacji projektowej i budowy

Analiza dokumentacji projektowej i budowy

– Układ warstw na dachu nad salą sportową powinien być następujący, idąc od góry ku dołowi: 
papa polimerowa podkładowa + nawierzchniowa, deski grubości 25 mm na przylgę, pustka po-
wietrzna, wełna mineralna grubości 20 cm na folii, sufit akustyczny.

– Izolację pionową ścian zewnętrznych zaprojektowano typu lekkiego w układzie izoplast R + 
KL. Izolację poziomą w tych samych ścianach miała stanowić pojedyncza warstwa papy asfalto-
wej na lepiku lub termozgrzewalnej.

– W posiadanej przez użytkownika dokumentacji budowy znaleziono aprobatę techniczną 
papy SIZ Horni Benesov. Należy domniemywać, że właśnie ten materiał został zastosowany do 
pokrycia dachu nad salą sportową. Z analizy aprobaty wynika, że papa nie była modyfikowana 
polimerami, była to papa zwykła termozgrzewalna, tzw. oksydowana, której odkształcalność przy 
zerwaniu wynosiła 2%, tracąca giętkość poniżej 00 C.

– Dźwigary dachowe oraz deskowanie nad salą zostały wykonane w okresie 12-19 marca 
2003 r., po tym terminie przystąpiono do układania papy termozgrzewalnej. W czasie wykony-
wania tych prac w dzienniku budowy nie ma żadnego wpisu inspektora nadzoru inwestorskiego 
branży konstrukcyjno-budowlanej. Są tylko zapisy kierownika budowy oraz kierowników i in-
spektorów nadzoru z branży elektrycznej i sanitarnej.

– Z dokumentacji geologicznej wynika, że w miejscu posadowienia sali pod warstwą humusu 
zalegają soczewkowo piaski drobne na glinach piaszczystych i piaskach gliniastych. Swobodne 
zwierciadło wody gruntowej znajduje się ok.1,1 m poniżej poziomu posadowienia fundamen-
tów.

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie: M. Gala-de Vacqueret, J. Traczyk, Koszty w budownictwie 
jednorodzinnym, „Inżynier Budownictwa” 2011, nr 6, s. 70.
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Zły dobór papy na pokrycie dachu sali gimnastycznej, za który odpowiedzial-
ność ponosi wykonawca obiektu i nadzór inwestorski, spowodował zagrażające 
zdrowiu porażenie posadzki sportowej grzybami pleśniami i konieczność wyłą-
czenia obiektu z eksploatacji.

Należy wyraźnie podkreślić21, że jakość obiektu budowlanego, jego trwałość, 
jego piękno nie jest przypadkowe. Nieodzowne jest więc, aby inwestorzy chcący 
posiadać obiekt budowlany o wysokiej jakości uwzględniali takie kryteria, jak: 
gwarancja jakości wykonania, rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe, zastosowanie 
nowej generacji wyrobów budowlanych, nowoczesnych technologii wykonania 
obiektu, gwarancje wykonania w terminie, okres gwarancji, wysokość kosztów 
eksploatacji. Tylko wówczas projekt budowlany czy wykonanie obiektu będzie 
technicznie, użytkowo i ekonomicznie uzasadnione.

Inną, często zasadniczą przyczyną niskiej jakości wykonania jest też wybór 
oferty realizacji zadania budowanego na podstawie stosowania jednej determi-
nanty, jaką jest cena, nierzadko rażąco niska, bez gwarancji dobrego wykonania 
zadania, którą wybiera się dla uproszczenia procedury (lub uniknięcia posądzenia 
o stronniczość). Najniższa cena nie jest żadną gwarancją dobrego wykonania, nie 
jest też ekonomicznie uzasadniona (ważne są nie tylko koszty inwestycyjne, ale 
i koszty eksploatacyjne, koszty utrzymania technicznego obiektu budowlanego).

 
2.4. Bezpieczeństwo obiektu budowlanego

Istotną współczesną determinantę zachowań inwestorów stanowi bezpieczeń-
stwo obiektu budowlanego.

Ogólną22 liczbę awarii i katastrof budowlanych według danych Instytutu 
Techniki Budowlanej (ITB) oraz z Rejestru Katastrof prowadzonego w Głównym 
Urzędzie Nadzoru Budowlanego (GUNB)23 przedstawia rysunek 2.

Informacje zaprezentowane na rysunku 2 pokazują znaczący wzrost liczby 
awarii i katastrof (szczególnie w 2008 r.). 

Katastrofy zebrane przez GUNB zostały podzielone na dwie kategorie:
–  do kategorii I zaliczono katastrofy niewynikające ze zdarzeń losowych, 

wynikające z przyczyn błędów ludzkich,
–  do kategorii II zaliczono katastrofy zaistniałe z przyczyn losowych.

21  Por.: T. Biliński, op. cit., s. 23.
22  L. Runkiewicz, Przyczyny techniczne występowania zagrożeń, awarii i katastrof budowla-

nych, „Inżynier Budownictwa” 2011, nr 10, s. 24-28.
23  Baza danych ITB zawiera dane od 1989 r. do 2006 r., natomiast rejestr GUNB jest 

prowadzony od 1995 r., a więc od czasu, gdy ustawa – prawo budowlane wprowadziła obowiązek 
prowadzenia takiego rejestru (obecnie Rejestr Katastrof Budowlanych). Dane w bazie ITB są 
wprowadzane z dokumentów (ankiet), jakie GUNB udostępnia ITB, i uzupełniane są o dane
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 Do katastrof zaistniałych z przyczyn losowych zaliczono zarówno awarie, 
jak i katastrofy powstałe m.in. na skutek:

– działania sił natury (silne wiatry, powodzie, obfity śnieg, uderzenia pioru-
na), jak również

– wybuchów gazu, uderzenia samochodu w budynek, wybuchów kotłów.
Podział awarii i katastrof ze względu na przyczyny ich powstania podano na 

rysunkach 3 i 4.

z innych źródeł (własne ekspertyzy ITB, rzeczoznawcy, urzędy, firmy, czasopisma i konferencje 
techniczne itp., dlatego baza danych ITB zawiera większą liczbę rekordów niż rejestry GUNB). 
Źródło: L. Runkiewicz, Przyczyny techniczne występowania zagrożeń, awarii i katastrof 
budowlanych, „Inżynier Budownictwa” 2011, nr 10, s. 24-28.

Rys. 2. Liczba katastrof z danych ITB oraz katastrof z rejestru GUNB

Ź r ó d ł o: L. Runkiewicz, Przyczyny techniczne występowania zagrożeń, awarii i katastrof budowlanych, 
„Inżynier Budownictwa” 2011, nr 10, s. 24.

Rys. 3. Awarie i katastrofy budowlane w 2009 r., wynikłe z przyczyn błędów ludzkich (w %)

Ź r ó d ł o: L. Runkiewicz, Przyczyny techniczne występowania zagrożeń, awarii i katastrof budowlanych, 
„Inżynier Budownictwa” 2011, nr 10, s. 28.
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Na podstawie informacji obrazowanych na rysunkach 3 i 4 można zauważyć, 
że awarie i katastrofy budowlane spowodowane były przede wszystkim: złym sta-
nem technicznym, wadliwym wykonaniem, błędami projektowymi oraz silnym 
wiatrem.

 
Natomiast badania przyczyn awarii i katastrof w ostatnich 50 latach (ry-

sunki 5 i 6) wykazały, że do najczęstszych przyczyn awarii i katastrof należały: 
złe założenia projektowe, niedbałość projektantów, niedostateczny stan wiedzy. 
Najczęstsze przyczyny złego wykonawstwa stanowiły: niedbałość wykonaw-

Rys. 4. Awarie i katastrofy budowlane w 2009 r. wynikłe z przyczyn losowych

Ź r ó d ł o: L. Runkiewicz, Przyczyny techniczne występowania zagrożeń, awarii i katastrof budowlanych, 
„Inżynier Budownictwa” 2011, nr 10, s. 28.

Rys. 5. Przyczyny złego projektowania wywołujące awarie i katastrofy w ostatnich 50 latach

Ź r ó d ł o: L. Runkiewicz, Przyczyny techniczne występowania zagrożeń, awarii i katastrof budowlanych, 
„Inżynier Budownictwa” 2011, nr 10, s. 28.
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ców, niedostateczny stan wiedzy, odstępstwo od projektu oraz niedostateczne 
kwalifikacje24. 

Informacje o katastrofach i awariach budowlanych powodują, że relatywnie 
ważną determinantą zachowań inwestorów stanowi bezpieczeństwo obiektu bu-
dowlanego.

Kształtowanie bezpieczeństwa obiektu budowlanego może być urzeczywist-
niane przez25:

1)  wprowadzenie innowacji oraz uwzględnianie w fazie projektowanie 
obiektu budowlanego odpowiednich obciążeń wywołanych ekstremalnymi zjawi-
skami – w przypadku katastrof i awarii spowodowanych zdarzeniami losowymi 
wynikającymi z sił natury, 

2)  podnoszenie jakości obiektu budowlanego i koncentrację na kliencie – 
w przypadku awarii i katastrof budowlanych wynikłych z przyczyn błędów 
ludzkich. 

24 Przedstawione informacje dotyczą bardzo różnych obiektów budowlanych i bardzo zróż-
nicowanych zdarzeń. Przykładowo – runęły duża hala stalowa i drewniana stodoła, i każda z nich 
w zestawieniach stanowi jeden obiekt budowlany. Pierwszy obiekt został zaliczony do konstrukcji 
stalowych, a drugi do konstrukcji drewnianych. Wśród obiektów, które zarejestrowane są w bazie, 
bardzo dużą liczbę stanowią budynki gospodarcze: stodoły, obory, składy, garaże itp. Wiele obiek-
tów było starych, wyeksploatowanych, nieużytkowanych, porzuconych, a także zabytkowych (nie-
użytkowanych): L. Runkiewicz, Przyczyny techniczne występowania zagrożeń, awarii i katastrof 
budowlanych, „Inżynier Budownictwa” 2011, nr 10, s. 24-28.

25 Por.: L. Runkiewicz, op. cit., s. 24-28.

Rys. 6. Awarie i katastrofy w ostatnich 50 latach powstałe z powodu złego wykonawstwa

Ź r ó d ł o: L. Runkiewicz, Przyczyny techniczne występowania zagrożeń, awarii i katastrof budowlanych, 
„Inżynier Budownictwa” 2011, nr 10, s. 28.
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Działania te mają charakter endogeniczny i powinny być podejmowane przez 
przedsiębiorstwa budowlane, chociażby dlatego, że statystyki w wybranym pod-
okresie wykazały ponad 8-procentowy przyrost liczby upadłych jednostek gospo-
darczych, w tym znaczny udział upadłości dotyczył przedsiębiorstw z branży bu-
dowlanej, głównie podmiotów wykonujących instalacje elektryczne i sanitarne26.

 

2.5. Determinanty pozostałe, niestandardowe

W literaturze branżowej opisywanych jest także wiele innych, niestandar-
dowych determinant zachowań nabywców. Najważniejszą z nich jest obecnie 
dostępność obiektu budowlanego dla osób z niepełnosprawnością27.

Według danych szacunkowych GUS, w Polsce mamy ponad 6 mln osób 
z niepełnosprawnością, co stanowi około 14% naszego społeczeństwa. Osoby 
z różnymi dysfunkcjami nadal napotykają bariery architektoniczno-urbanistycz-
ne, techniczne i organizacyjne, które stanowią dla nich przeszkody utrudniające 
lub wręcz uniemożliwiające im pełne uczestnictwo w życiu społecznym, zawo-
dowym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym. Bariery te nie tylko ograni-
czają samodzielne funkcjonowanie i prowadzenie aktywnego życia przez osoby 
z niepełnosprawnością, ale również wpływają na ich większą izolację w społe-
czeństwie.

W celu przyspieszenia procesu likwidacji powyższych barier istotne jest 
kształtowanie takich sfer, jak budownictwo. Obecnie w Polsce większość obiek-
tów nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych (w przypadku 
obiektów użyteczności publicznej tylko niecałe 10% takich budynków w skali 
kraju jest obecnie w pełni dostępnych dla takich osób; jeszcze gorsza sytuacja 
występuje w przypadku budynków mieszkalno-usługowych). 

Występujące bariery fizyczne (urbanistyczne, architektoniczne, transporto-
we i techniczne) stanowią istotną determinantę zachowań nabywców niepełno-
sprawnych, ale także osób sprawnych w podeszłym wieku i rodziców z dziećmi 
w wózkach.

Reasumując, można stwierdzić, że podmioty budowlane chcąc funkcjono-
wać i rozwijać się powinny uwzględniać współczesne determinanty zachowań 
inwestorów i stosownie do nich konfigurować swoją koncepcję biznesowego 
działania.

26  6 miesięcy roku 2010: M. Gala-de Vacqueret, J. Traczyk, Koszty w budownictwie 
jednorodzinnym, „Inżynier Budownictwa” 2011, nr 6, s. 68.

27  P.G. Barczyński, Udostępnianie przestrzeni publicznych dla wszystkich, ze szczególnym 
uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością, „Inżynier Budownictwa” 2011, nr 7/8, s. 31-34.
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3. Podsumowanie

W referacie zaakcentowano rolę inwestorów dla funkcjonowania i rozwoju 
przedsiębiorstw budowlanych oraz opisano wybrane, najważniejsze determinanty 
zwiększające skłonność inwestorów do zakupu efektów działalności podmiotów 
budowlanych, tj.: cena, koszt, jakość, bezpieczeństwo obiektu budowlanego i po-
zostałe (niestandardowe).

Literatura

Barczyński P.G., Udostępnianie przestrzeni publicznych dla wszystkich, ze szczególnym uwzględnie-
niem osób z niepełnosprawnością, „Inżynier Budownictwa” 2011, nr 7/8.

Biliński T., Uwagi krytyczne o budownictwie, „Przegląd Budowlany” 2012, nr 1.
Bujak A., Puszko-Machowczyk K., Elastyczność systemów logistycznych w budownictwie, „Logi-

styka” 2011, nr 3. 
Bujak A., Puszko-Machowczyk K., Kooperacja w budownictwie transportowym, „Logistyka” 2011, 

nr 6.
Clarke L., Zarządzanie zmianą, Wyd. Gebethner i S- ka, Warszawa 1997.
Dobiegało-Korona B., Zarządzanie wartością klienta, w: W.M. Grudzewski, J.K. Hejduk, Przedsię-

biorstwo przyszłości – wizja strategiczna, Difin, Warszawa 2002.
Gala-de Vacqueret M., Traczyk J., Koszty w budownictwie jednorodzinnym, „Inżynier Budownic-

twa” 2011, nr 6.
Jerzak M.W., Organizacja i ekonomika produkcji budowlanej (zarys wybranych problemów), Wy-

dawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice 1990.
Konarzewska-Gubała E., Zarządzanie przez jakość: koncepcje, metody, studia przypadków, Wy-

dawnictwo AE, Wrocław 2006.
Leśniak-Łebkowska G., Zasobowa koncepcja budowy strategii a tworzenie i migracja wartości, 

„Organizacja i Kierowanie” 2001, nr 2.
Lichtarski J., Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. 

Oskara Langego, Wrocław 2007. 
Lysons K., Zakupy zaopatrzeniowe, PWE, Warszawa 2004.
Osbert-Pociecha G., Dywestycje w przedsiębiorstwie, Monografie i Opracowania nr 126, Prace Na-

ukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław Nr 794/1998.
Osbert-Pociecha G., Twórcza destrukcja jako uwarunkowanie innowacyjnego rozwoju przedsię-

biorstwa. w: Zmiana warunkiem sukcesu. Zmiana a innowacyjność organizacji, red. J. Skalik, 
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 2004.

Pabian A., Produkty i usługi budowlane są dla klienta, „Przegląd Budowlany” 2001, nr 6.
Puszko-Machowczyk K., Elastyczność strategiczna małych firm budowlanych, w: Źródła sukcesów 

i porażek przedsiębiorstw. Aspekt strategiczny, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. 
Oskara Langego, Wrocław Nr 870/2000. 

Puszko-Machowczyk K., Problemy rozwoju przedsiębiorstw budowlanych, w: Przedsiębiorstwo u 
progu XXI wieku, Materiały II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Koła Naukowego Zarzą-
dzania i Przedsiębiorczości Politechniki Rzeszowskiej, Zakopane 2001. 

Współczesne determinanty zachowań nabywców na przykładzie branży budowlanej



242 243

Puszko-Machowczyk K., Integrowanie i dezintegrowanie zasobów przedsiębiorstwa budowlanego 
jako przejaw jego elastyczności, w: Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Integra-
cja i dezintegracja, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 
Nr 928/2002.

Puszko-Machowczyk K., Innowacyjność potencjału rynkowego przedsiębiorstwa na przykładzie 
branży budowlanej, Materiały z Konferencji Naukowej pt.: „Zmiana warunkiem sukcesu. 
Zmiana a innowacyjność organizacji”, Polanica Zdrój 21-23 listopada, Wydawnictwo Akade-
mii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław Nr 1045/2004. 

Puszko-Machowczyk K., Elastyczność przedsiębiorstwa budowlanego w procesie inwestycyjnym, 
Materiały z VI Ogólnopolskiego Seminarium Zarządzanie Procesem Inwestycyjnym w Bu-
downictwie „BUDIN 2004”, Karpacz 18-21 listopada 2004, Dolnośląskie Wydawnictwo 
Edukacyjne, Wrocław 2004. 

Puszko-Machowczyk K., Kształtowanie elastyczności obszarów funkcjonalnych przedsiębiorstw 
budowlanych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2006.

Puszko-Machowczyk K., Innowacyjność a konkurencyjność przedsiębiorstw budowlanych, 
w: Innowacyjność przedsiębiorstw. Wybrane aspekty, Monografia nr 81 pod red. nauk. M. Ci-
ska, B. Domańskiej-Szarugi, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2007. 

Puszko-Machowczyk K., Zarządzanie procesami biznesowymi na przykładzie branży budowlanej, 
w: Konkurencyjność przedsiębiorstw. Podstawowe aspekty, Monografia nr 95 pod red. nauk. 
M. Ciska, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2007. 

Puszko-Machowczyk K., Bujak A., Modelowanie systemów logistycznych w budownictwie, „Logi-
styka” 2011, nr 3. 

Runkiewicz L., Przyczyny techniczne występowania zagrożeń, awarii i katastrof budowlanych, „In-
żynier Budownictwa” 2011, nr 10.

Słownik dla przedsiębiorcy, V wyd. rozszerzone, red. Z. Dowigialło, Wydawnictwo „Znicz”, Szcze-
cin 1996.

Stachowicz-Stanusch A., Stachowicz J., Zarządzanie poprzez wartości a proces wdrażania Zarzą-
dzania Relacjami z Klientami (CRM), w: W.M. Grudzewski, J.K. Hejduk, Przedsiębiorstwo 
przyszłości – wizja strategiczna, Difin, Warszawa 2002.

Uchma Cz., Ekonomika budownictwa, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1998.

Katarzyna Puszko, Andrzej Bujak



242 243

Konsument na polskim i czeskim 
rynku uzdrowiskowym w latach 2006-2010

Zeszyty Naukowe
Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

Nr 31/2012

Aleksandra Gromelska
Uniwersytet Wrocławski

Streszczenie. Artykuł zawiera analizę porównawczą sytuacji gospodarstw domowych na pol-
skim i czeskim rynku uzdrowiskowym. Stara się przy tym ukazać najważniejsze zmiany i determi-
nanty zachowań konsumenckich na badanym rynku. Analiza obejmuje w swym zakresie czasowym 
lata 2006-2010 i ze względu na ograniczenia objętościowe koncentruje się tylko na lecznictwie 
uzdrowiskowym osób dorosłych.

Słowa kluczowe: lecznictwo uzdrowiskowe, uzdrowiska, rynek uzdrowiskowy, gospodarstwa 
domowe

Wprowadzenie

Pojęcie uzdrowiska zostało zdefiniowane w polskim i czeskim prawie jako 
obszar posiadający specjalny status ochronny, na terenie którego prowadzone 
jest lecznictwo uzdrowiskowe przy wykorzystaniu naturalnych surowców lecz-
niczych, do których należą przede wszystkim naturalne wody lecznicze, gazy 
lecznicze, peloidy i lecznicze właściwości klimatu. Metodyczne leczenie okre-
ślonych chorób przewlekłych, zwłaszcza cywilizacyjnych w polskich i czeskich 
uzdrowiskach realizowane jest w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego (Lázeň-
ských domech) przy wykorzystaniu urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego, ta-
kich jak: przychodnie uzdrowiskowe, parki zdrojowe, lecznicze i rehabilitacyjne 
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baseny uzdrowiskowe, pijalnie uzdrowiskowe, jaskinie solno-jodowe, ścieżki 
zdrowia itp.1

Zarówno polskie, jak też i czeskie miejscowości posiadające status uzdrowi-
ska muszą spełniać określone wymogi dotyczące takich parametrów, jak: klimat, 
czystość powietrza, stan środowiska naturalnego, stan infrastruktury leczniczej 
oraz komunalnej, standard bazy hotelowej, możliwości komunikacyjne, co gwa-
rantuje wysoką jakość świadczonych usług2.

Lecznictwo uzdrowiskowe w Polsce, jak też i w Czechach stanowi integralną 
część systemu ochrony zdrowia. Do jego najważniejszych zadań należą: leczenie 
schorzeń przewlekłych, rehabilitacja (m.in. wodolecznictwo, hydroterapia), profi-
laktyka zdrowotna, modyfikowanie i tworzenie nowych, leczniczych produktów tu-
rystycznych oraz edukacja i promocja zdrowia. W uzdrowiskach leczone są przede 
wszystkim schorzenia przewlekłe, określane jako choroby cywilizacyjne. Stanowią 
one domenę kuracji uzdrowiskowej, która w leczeniu tego typu chorób uzupełnia 
i intensyfikuje farmakoterapię, a w wielu przypadkach może ją całkowicie zastąpić.

Wśród zadań stojących przed lecznictwem uzdrowiskowym na uwagę zasłu-
guje jeszcze profilaktyka zdrowotna. Służy ona z jednej strony wzmocnieniu na-
turalnych mechanizmów obronnych organizmu ludzkiego, a z drugiej umożliwia 
choremu zmianę dotychczasowych zachowań i modelu życia w kierunku prozdro-
wotnym. Lecznictwo uzdrowiskowe bierze również czynny udział w wychowa-
niu zdrowotnym społeczeństwa, zwraca uwagę na najważniejsze czynniki ryzyka 
zachorowania na choroby cywilizacyjny, dostarcza też podstawowej wiedzy na 
temat skutecznych metod zapobiegania tego rodzaju schorzeniom. Wczesna profi-
laktyka i wychowanie zdrowotne aktywnie wdrażające zdrowy model życia mogą 
stanowić szansę na dalszy, normalny rozwój jednostki, pozwalając tym samym na 
osiągnięcie przez nią lepszej jakości życia.

1. Polskie i czeskie uzdrowiska statutowe 
w systemie ochrony zdrowia 

W Polsce 44 miejscowości z 12 województw (tj. dolnośląskiego, kujawsko-po-
morskiego, lubelskiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podla-

1  Ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach 
ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, art. 2, Dz.U. 05.167.1399; oraz Zákon 
o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních 
a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ze dne 13. dubna 
2001, Předpis č. 164/2001.

2  J. Krupa, T. Wołowiec, Uzdrowiska Polski Wschodniej wobec wyzwań rozwojowych 
– turystyka zrównoważona, w: Współczesne trendy funkcjonowania uzdrowisk – klastering, 
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skiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego oraz 
zachodniopomorskiego) uzyskały status uzdrowiska. Przy czym największa liczba 
uzdrowisk znajduje się w województwie dolnośląskim (11) i małopolskim (9).

Polskie uzdrowiska najczęściej położone są w granicach administracyjnych 
niewielkich miast, rzadziej miejscowości wiejskich. Wyjątek stanowią jednak 
takie uzdrowiska, jak: Konstancin Jeziorna, Sopot oraz Swoszowice, które zloka-
lizowane są w obrębie wielkich aglomeracji miejskich – warszawskiej, trójmiej-
skiej i krakowskiej. 

W Czechach status uzdrowiska posiadają 34 miejscowości, z czego najwięcej 
z nich położonych jest w takich województwach, jak: Karlovarský kraj i Olomo-
ucký kraj. 

Zarówno polskie, jak też i czeskie uzdrowiska specjalizują się w leczeniu 
schorzeń narządów ruchu. Choroby reumatyczne i inne schorzenia narządów 
ruchu są bowiem znaczącym obciążeniem dla ludzkości. Prowadzą one często 
do poważnych uszkodzeń ciała, a nawet niepełnosprawności ruchowej chorego, 
wymagającej niejednokrotnie pomocy osób trzecich. Schorzenia te ograniczają 
lub niwelują zdolność do pracy zawodowej jednostki, stąd klasyfikowane są do 
chorób społecznych o najważniejszym znaczeniu3. Leczenie schorzeń narządów 
ruchu realizowane jest w 29 miejscowościach uzdrowiskowych w Czechach 
i 42 miejscowościach uzdrowiskowych w Polsce (tabela 1 i 2). 

Analizując pozostałe kierunki lecznicze polskich i czeskich uzdrowisk, warto 
zwrócić uwagę, że w Czechach występują profile lecznicze dotychczas niespoty-
kane na polskim rynku uzdrowiskowym, takie jak leczenie chorób onkologicz-
nych i zapobieganie późniejszym ich następstwom, a także leczenie zaburzeń 
psychicznych. Jak wynika z informacji Krajowego Konsultanta w dziedzinie 
Balneologii i Medycyny Fizykalnej, prof. dr hab. n. med. Ireny Ponikowskiej, 
w Polsce również planowane jest wprowadzenie nowych kierunków leczniczych. 
Szczególny nacisk kładzie się przy tym na choroby nieleczone dotąd w uzdrowi-
skach polskich, o dużym rozpowszechnieniu, takie jak właśnie: choroby nowo-
tworowe, choroby psychiczne, stres pourazowy, zwłaszcza katastroficzny, AIDS, 
WZW, stany po przeszczepach narządów (nerki, wątroba, trzustka, szpik kostny), 
czy też krańcowa niewydolność nerek-dializoterapia4.

red. J. Hermaniuk, J. Krupa, Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 
Rzeszów 2010, s. 14-15.

3  Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie, 
Program prozdrowotny w zakresie zapobiegania chorobom kręgosłupa oraz fizjoprofilaktyki 
dotyczącej ergonomii pracy, Lublin 2008, s. 3-4, http://www.bip.lublin.pl/um/upload/pliki/prawo/
uchwaly/druk_nr_XIX_-_21_-_zal._Prog._prozdrow._w_zakresie_zapobiegania_chorobom_
kregoslupa.pdf [20.04.2012]. 

4  I. Ponikowska, Tradycja, nowoczesność i innowacyjność w lecznictwie uzdrowiskowym 
naszych czasów, w: Innowacyjne kierunki rozwoju turystyki uzdrowiskowej i lecznictwa uzdrowis-
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Również w przypadku kierunków leczniczych ustanowionych dla polskich 
uzdrowisk zauważyć można specjalizacje lecznicze, które nie są spotykane na 
czeskim rynku uzdrowiskowym. Należą do nich między innymi takie kierunki 
lecznicze, jak choroby krwi i układu krwiotwórczego i choroby oka oraz przydat-
ków oka (tabela 2). 

W 2010 r. funkcjonowało w Czechach 86 stacjonarnych zakładów uzdrowi-
skowych, które dysponowały 26 432 łóżkami, gdy tymczasem w roku 2006 było 
odpowiednio 85 zakładów posiadających 25 770 łóżek5. Natomiast w przypadku 
polskich uzdrowisk w 2010 r. wśród stacjonarnych zakładów lecznictwa uzdrowi-
skowego znalazło się 65 szpitali uzdrowiskowych dysponujących 10 002 łóżkami 
i 171 sanatoriów uzdrowiskowych, wyposażonych w 27 758 łóżek. Warto dodać, 
że zarówno na czeskim, jak też i polskim rynku uzdrowiskowym odnotowano 
w roku 2010 w stosunku do roku 2006 tendencję wzrostową w odniesieniu do licz-
by obiektów zakładów lecznictwa uzdrowiskowego i liczby łóżek. W roku 2006 
funkcjonowało bowiem w Polsce 68 szpitali uzdrowiskowych, wyposażonych 
w 9959 łóżek i 160 placówek sanatoryjnych dysponujących 25 271 łóżkami6.

Analizując następnie dostępność mieszkańców Czech i Polski do lecznictwa 
uzdrowiskowego warto zwrócić uwagę na liczbę osób przypadających na jedno 
łóżko w stacjonarnym zakładzie leczniczym w wybranym kraju. I tak w 2010 r. 
w przypadku Polski na 1 łóżko przypadało ponad 1000 osób, gdy tymczasem 
w Czechach tylko około 398 osób7.

Kolejnym, ważnym czynnikiem jest wielkość środków kierowanych na lecz-
nictwo uzdrowiskowe w przeliczeniu na 1 mieszkańca. W 2010 r. w Czechach na 
lecznictwo uzdrowiskowe wydatkowano 3202 mln Kč, co w przeliczeniu na jed-
nego mieszkańca Czech daje kwotę 304 Kč, gdy tymczasem w Polsce w badanym 
roku wydatkowano na lecznictwo uzdrowiskowe ponad 536 mln PLN, co w prze-
liczeniu na jednego mieszkańca Polski daje kwotę 14 PLN. Reasumując można 
zauważyć, że wydatki na lecznictwo uzdrowiskowe w Czechach w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca są więc blisko 4-krotnie wyższe niż w Polsce. Jednocześnie 
analizując strukturę wydatków kierowanych na leczenie uzdrowiskowe w Czechach 

kowego, red. J. Golba, K. Rymarczyk-Wajda, Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP, Krynica 
Zdrój 2009, s. 18. 

5  Zdravotnická Statistika, Lázeňská péče 2010, Vydává Ústav zdravotnických informací 
a statistiky ČR, ÚZIS ČR, Praha 2011, s. 6; Zdravotnická Statistika, Lázeňská péče 2006, Vydává 
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, ÚZIS ČR, Praha 2007, s. 6.

6  Główny Urząd Statystyczny, Lecznictwo uzdrowiskowe w Polsce w latach 2000-2010, 
Kraków 2011, s. 104 i 117. 

7  Obliczenia własne na podstawie danych: Český statistický úřad, Demografická statistika 
ČSÚ 2010, http://www.czso.cz/ [20.04.2012]; Zdravotnická Statistika, Lázeňská péče 2010, 
op. cit, s. 6; Główny Urząd Statystyczny, Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju 
terytorialnym w 2010 r., stan w dniu 31 XII, Warszawa 2011, s. 11; Lecznictwo uzdrowiskowe 
w Polsce…, s. 47.
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Tabela 1. Kierunki lecznicze czeskich uzdrowisk 
(załącznik do zarządzenia Ministerstwa Zdrowia nr 58/1997)
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Bechyně X X
Bludov O O XO O
Darkov-Karviná X X XO XO
Františkovy Lázně X X X XO
Hodonín X X X
Jáchymov X X
Janské Lázně O O XO XO XO
Jeseník X XO XO XO XO X
Karlova Studánka X X X
Karlovy Vary X XO XO X
Klášterec nad Ohří
Klimkovice O XO XO XO
Konstantinovy Lázně X X
Kostelec u Zlína X X
Lázně Bělohrad XO XO XO
Lázně Bohdaneč X
Lázně Kundratice X X
Lázně Kynžvart O O
Lázně Libverda X X X X
Lázně Toušeň X
Lednice
Lipová-lázně X X XO
Luhačovice X X XO XO X
Mariánské Lázně X X XO X XO XO XO
Mšené-lázně X X
Ostrožská Nová Ves X X
Poděbrady XO XO XO
Slatinice X
Teplice X XO XO
Teplice nad Bečvou XO XO O
Třeboň X X
Velichovky X X
Velké Losiny O XO O
Vráž X X

X – Leczenie uzdrowiskowe dorosłych, O – leczenie uzdrowiskowe dzieci i młodzieży

Ź r ó d ł o: Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism, Katalog lázní a wellness, s. 4, www. 
czechtourism.com/getmedia/524a08e7-7aa4-4a3c-a7c0-cef28f741f4f/lazne-cz2010-2-verze.pdf.aspx 
[20.04.2012]. 
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Tabela 2. Kierunki lecznicze polskich uzdrowisk w 2010 r.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Augustów X X X X

Busko-Zdrój X X X X X X

Ciechocinek X X X X X X X X X X

Cieplice Śląskie-Zdrój X X X X X X

Czerniawa-Zdrój X X X X X X

Dąbki X X X X X

Długopole-Zdrój X X X X X X

Duszniki-Zdrój X X X X X X X X

Goczałkowice-Zdrój X X X X

Gołdap X X X X

Horyniec-Zdrój X X X X X X

Inowrocław X X X X X

Iwonicz-Zdrój X X X X X X X X

Jedlina-Zdrój X X X X X X

Kamień Pomorski X X X X X

Kołobrzeg X X X X X X X X X X

Konstancin-Jeziorna X X X

Krasnobród X X X X X

Krynica-Zdrój X X X X X X X X

Kudowa-Zdrój X X X X X X X

Lądek-Zdrój X X X X X X

Muszyna X X X X

Nałęczów X

Piwniczna-Zdrój X X X

Polanica-Zdrój X X X X X

Polańczyk X X X X X X

Połczyn-Zdrój X X X X X X
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w 2010 r. w stosunku do ogółu wydatków leczniczych Zdrowotnych Instytucji 
Ubezpieczeniowych można zauważyć, że stanowią one blisko 1,5%. Gdy tym-
czasem wielkość środków przeznaczanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia 
w badanym roku na leczenie uzdrowiskowe w stosunku do ogółu wydatków na 
świadczenia zdrowotne ukształtował się na poziomie poniżej 1%8. 

 2. Kuracjusze stacjonarnych zakładów uzdrowiskowych 
w Polsce – analiza problemu

Niezwykle ważnym czynnikiem, uzależnionym od wielkości środków fi-
nansowych kierowanych na lecznictwo uzdrowiskowe w danym kraju, a jed-

cd. tab. 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Przerzeczyn-Zdrój X X X

Rabka-Zdrój X X X X X

Rymanów-Zdrój X X X X

Solec-Zdrój X X X X X

Sopot X X X X X

Supraśl X X X X

Swoszowice (Kraków) X X X X X

Szczawnica X X X X

Szczawno-Zdrój X X X X X X X X

Świeradów-Zdrój X X X X X X X X X X

Świnoujście X X X X X X X X X

Ustka X X X X X X

Ustroń X X X X X X X X X

Wapienne X X

Wieniec-Zdrój X X X X X X

Wysowa X X X X X X X X X

Żegiestów-Zdrój X X X

Ź r ó d ł o: Ministerstwo Zdrowia, Kierunki lecznicze uzdrowisk, http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=
m8&ms=628&ml=pl&mi=628&mx=0&ma=10291 [20.04.2012].

8  Český statistický úřad, Zdravotní pojišťovny – náklady na segmenty zdravotní péče, Ústavu 
zdravotnických informací a statistiky České Republiky, Praha 2011, s. 3; Narodowy Fundusz 
Zdrowia, Sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2010 r., Warszawa 2011, 
s. 89, 180, http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=11.
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nocześnie czynnikiem determinującym kondycję ekonomiczną przedsiębiorstw 
świadczących usługi uzdrowiskowe i gmin uzdrowiskowych jest liczba i struktura 
kuracjuszy. 

Przedsiębiorstwa uzdrowiskowe w pierwszych latach transformacji boryka-
ły się z licznymi problemami, zwłaszcza finansowymi. Znaczne zmniejszenie 
środków wydatkowanych na leczenie uzdrowiskowe w Polsce przekładało się na 
malejącą liczbę kuracjuszy tak w odniesieniu do kuracjuszy lecznictwa stacjonar-
nego, jak też i ambulatoryjnego. W roku 1990 liczba osób przebywających w za-
kładach lecznictwa uzdrowiskowego stanowiła około 541,0 tys., gdy tymczasem 
w roku 1995 już tylko 397 tys.9

Kolejne lata przyniosły pewną poprawę, co wiązało się ze zmianą w struktu-
rze kuracjuszy stacjonarnych. Obok najważniejszego nabywcy instytucjonalnego 
usług uzdrowiskowych – NFZ pojawili się również nowi, zwłaszcza: ZUS, a także 
KRUS i PFRON. Jednocześnie coraz ważniejszą grupę stanowili kuracjusze wno-
szący pełną opłatę za nabyte usługi uzdrowiskowe. 

W 2010 r. w szpitalach i sanatoriach uzdrowiskowych w Polsce przebywało 
572,9 tys. osób. Ich liczba w stosunku do 2006 r. zwiększyła się o ponad 24 tys. 
(tj. o ok. 4,2%). Warto dodać, że w stosunku do roku 2000 wzrost ten był jeszcze 
silniejszy bo o 160,0 tys. (tj. o ponad 38%). Przy czym znacznie szybciej rosła 
liczba kuracjuszy sanatoryjnych niż szpitalnych. W roku 2010 w stosunku do 
roku 2000 odnotowano blisko 12% przyrost liczby pacjentów przebywających 
w szpitalach uzdrowiskowych, i aż około 60% przyrost liczby kuracjuszy sana-
toryjnych. 

Natomiast biorąc za podstawę porównania rok 2006, zauważalne jest słabsze 
natężenie zachodzących zmian w stosunku do roku 2010. Wzrost w przypadku 
liczby pacjentów przebywających w szpitalach uzdrowiskowych ukształtował się 
na poziomie około 0,4%, a w odniesieniu do kuracjuszy sanatoryjnych przekro-
czył 5%. Najwięcej pacjentów sanatoryjnych przebywało w uzdrowiskach po-
łożonych w województwie zachodniopomorskim i małopolskim. Natomiast jeśli 
chodzi o pacjentów szpitalnych, to najczęściej wybierali oni uzdrowiska położo-
ne w województwie dolnośląskim, kujawsko-pomorskim i zachodniopomorskim 
(tabela 3 i 4).

Warto się zastanowić, jakie czynniki wpływały na tę tendencję wzrostową, 
zwłaszcza w odniesieniu do lecznictwa sanatoryjnego. Co ciekawe, w badanym 
okresie 2006-2010 nie odnotowano przyrostu liczby kuracjuszy sanatoryjnych 
wnoszących pełną opłatę za leczenie. Wprost przeciwnie, wystąpiła tu w ba-
danych latach tendencja spadkowa, o około 16%. Najsilniejsze ograniczenia 

9  Główny Urząd Statystyczny, Rocznik statystyczny ochrony zdrowia 1996, Warszawa 1997; 
Rocznik statystyczny RP 2006, Warszawa 2006, s. 382.
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Tabela 3. Kuracjusze stacjonarni w szpitalach uzdrowiskowych w latach 2006-2010 
(w podziale na województwa)

Województwo
Kuracjusze stacjonarni w szpitalach uzdrowiskowych 

wg województw (ogółem)

2006 2007 2008 2009 2010

Polska 142 321 149 138 155 728 157 767 142 901
Dolnośląskie 45 162 46 486 46 289 50 915 46 801
Kujawsko-pomorskie 20 297 22 184 37 708 30 374 29 772
Lubelskie 5 740 5 240 6 118 7 754 4 983
Małopolskie 16 842 16 027 14 309 15 180 12 393
Mazowieckie 2 691 2 989 3 446 3 568 3 117
Podkarpackie 11 658 11 977 11 476 11 785 11 535
Śląskie 3 219 3 915 3 813 2 959 2 397
Świętokrzyskie 9 101 9 371 6 560 6 254 6 740
Warmińsko-mazurskie 1 190 1 220 1 360 2 833 1 065
Zachodniopomorskie 26 421 29 729 24 649 26 145 24 098

Ź r ó d ł o: Główny Urząd Statystyczny, Lecznictwo uzdrowiskowe w Polsce…, s. 107. 

Tabela 4. Kuracjusze stacjonarni w sanatoriach uzdrowiskowych w latach 2006-2010 
(w podziale na województwa)

Województwo
Kuracjusze stacjonarni w sanatoriach uzdrowiskowych 

wg województw (ogółem)

2006 2007 2008 2009 2010

Polska 406 486 420 618 427 130 461 789 429 981
Dolnośląskie 30 889 27 505 29 676 39 202 32 763
Kujawsko-pomorskie 87 630 83 190 64 341 73 097 63 560
Lubelskie 17 793 17 894 18 215 13 161 13 292
Małopolskie 56 758 61 076 56 033 61 238 54 834
Mazowieckie 878 934 790 788 637
Podkarpackie 40 641 42 193 43 805 49 104 46 023
Podlaskie 4 461 4 513 4 516 4 144 4 060
Pomorskie 10 729 14 480 12 708 16 756 16 171
Śląskie 35 829 36 885 34 651 28 687 26 325
Świętokrzyskie 27 202 28 298 29 659 30 081 29 538
Warmińsko-mazurskie 5 530 5 428 5 530 4 620 3 781
Zachodniopomorskie 88 146 98 222 127 206 140 911 138 997

Ź r ó d ł o: jak w tabeli 3, s. 121. 
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dotknęły uzdrowiska położone w województwach: małopolskim, śląskim, ku-
jawsko-pomorskim, lubelskim i dolnośląskim. Zmniejszenie liczby kuracjuszy 
pełnopłatnych w sanatoriach uzdrowiskowych miało miejsce zwłaszcza w latach 
2008 i 2009, co zapewne stanowi przełożenie ogólnej sytuacji gospodarczej 
w kraju i na świecie. Kryzys gospodarczy, który dotarł do Polski w drugiej po-
łowie 2008 r., przyczynił się do spadku popytu krajowego, w tym również na 
usługi uzdrowiskowe10. Rok 2010 przyniósł niewielką poprawę w tym zakresie, 
jednakże nadal liczba kuracjuszy stacjonarnych, wnoszących pełną opłatę w sana-
toriach uzdrowiskowych była niższa niż w roku 2006 (tabela 5). 

W roku 2009 i 2010 znaczące ograniczenia odnotowano również w zakresie 
liczby cudzoziemców korzystających z usług leczniczych w polskich sanatoriach 
uzdrowiskowych. W latach 2006-2010 liczba kuracjuszy sanatoryjnych – cudzo-
ziemców zmniejszyła się o około 20%. Na tak silne ograniczenia z pewnością 
wpłynął światowy kryzys gospodarczy, jak również silna konkurencja w sektorze 
uzdrowiskowym w krajach UE (tabela 6)11. 

Tabela 5. Kuracjusze komercyjni w sanatoriach uzdrowiskowych w latach 2006-2010 
(w podziale na województwa)

Województwo
Kuracjusze stacjonarni wnoszący pełną opłatę w sanatoriach 

uzdrowiskowych wg województw (ogółem)

2006 2007 2008 2009 2010

Polska 166 974 160 735 133 628 119 715 140 288
Dolnośląskie 9 815 9 062 9 362 11 198 10 957
Kujawsko-pomorskie 38 716 30 590 15 111 19 581 18 352
Lubelskie 9 742 9 263 8 992 2 455 2 492
Małopolskie 20 972 18 220 15 786 13 062 15 733
Mazowieckie 472 507 419 281 248
Podkarpackie 11 157 6 748 8 013 7 092 8 367
Podlaskie 575 274 303 275 328
Pomorskie 1 419 2 915 1 786 1 480 1 529
Śląskie 10 435 10 930 8 013 2 027 2 810
Świętokrzyskie 12 112 12 639 13 071 11 979 11 849
Warmińsko-mazurskie 15 190 – – –
Zachodniopomorskie 51 544 59 397 52 772 50 285 67 623

Ź r ó d ł o: jak w tabeli 3, s. 123. 

10  Ministerstwo Gospodarki, Polska 2011. Raport o stanie gospodarki, Warszawa 2011, s. 86-
-87, http://www.mg.gov.pl/files/upload/8436/RoG2011.pdf [20.04.2012].

11  I. Drozd, Pierwsze spotkanie w sprawie powołania Konsorcjum Produktowego, „Jedziemy 
do wód. Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP” 2011, nr 1-2, s. 37.
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Zmniejszeniu uległa również liczba pacjentów, których pobyt w sanatoriach 
uzdrowiskowych finansował ZUS. Szczególne ograniczenia odnotowano, zwłasz-
cza w latach 2008 i 2009. Liczba kuracjuszy przebywających na leczeniu uzdro-
wiskowym w sanatoriach uzdrowiskowych zmniejszyła się w latach 2007-2010 
o około 11,3%. 

Jeszcze silniejsza tendencja spadkowa wystąpiła w przypadku pacjentów 
kierowanych do uzdrowisk przez PFRON. Ograniczenie liczby kuracjuszy sa-
natoryjnych przekroczyło tu 69%. Tendencja wzrostowa miała miejsce jedynie 
w przypadku pacjentów dofinansowywanych przez KRUS. Jednakże udział tej 
grupy kuracjuszy w ogólnej liczbie pacjentów sanatoryjnych przebywających na 
leczeniu w uzdrowiskach jest znikomy (tabela 7). 

Z powyższej analizy wynika, że wzrost ogólnej liczby osób korzystających ze 
stacjonarnego lecznictwa uzdrowiskowego, zwłaszcza w latach 2008 i 2009 wy-
wołany został dzięki zwiększonym nakładom NFZ na świadczenia uzdrowiskowe. 
W roku 2008 wydatki na lecznictwo uzdrowiskowe przekroczyły 470 tys. PLN, 
stanowiąc tym samym 0,96% ogółu wydatków na świadczenia zdrowotne. W ro-
ku 2009 natomiast wzrosły do ponad 636 tys. PLN, stanowiąc 1,16% ogółu wy-
datków. Jednakże rok 2010 przyniósł ograniczenia w tym zakresie.

Tabela 6. Cudzoziemcy w sanatoriach uzdrowiskowych w latach 2006-2010 
(w podziale na województwa)

Województwo
Kuracjusze stacjonarni – cudzoziemcy w sanatoriach 

uzdrowiskowych wg województw (ogółem)

2006 2007 2008 2009 2010

Polska 50 587 44 748 48 422 40 514 40 426

Dolnośląskie 4616 3133 2052 2292 2955

Kujawsko-pomorskie 1638 1504 197 217 342

Lubelskie 476 223 521 35 21

Małopolskie 642 564 295 238 246

Mazowieckie – – – 32 –

Podkarpackie 199 246 240 197 77

Podlaskie 38 9 12 6 9

Pomorskie 49 42 43 25 88

Śląskie 3122 1572 2131 871 651

Świętokrzyskie 684 602 527 478 467

Zachodniopomorskie 39 123 36 853 42 404 36 123 35 570

Ź r ó d ł o: jak w tabeli 3, s. 122. 
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Nieco inaczej przedstawiała się sytuacja w przypadku szpitali uzdrowi-
skowych. Tutaj liczba kuracjuszy systematycznie wzrastała do roku 2009, 
dopiero rok 2010 przyniósł zmianę. Liczba osób przebywających w szpitalach 
uzdrowiskowych w 2010 r. zmniejszyła się o ponad 9% w stosunku do roku ubie-
głego. Jednakże analizując zmiany w okresie 2006-2010 odnotowano niewielki 
wzrost liczby kuracjuszy stacjonarnych w szpitalach uzdrowiskowych o około 
0,4% (tabela 3).

Tabela 7. Kuracjusze sanatoryjni korzystający z dofinansowania ZUS, KRUS i PFRON 
w latach 2007-2010

Kuracjusze 
ogółem 

w Polsce

Kuracjusze stacjonarni, którym udzielono świadczeń finansowanych 
lub dofinansowanych przez instytucje inne niż NFZ 

w sanatoriach uzdrowiskowych (ogółem)

2007 2008 2009 2010

ZUSa 33 561 28 268 29 026 29 771

KRUSa 4 271 4 013 9 121 8 569

PFRONb 38 283 28 809 14 609 11 759

Inne źródła 2 222 6 202 9 463 1 482

a – Dotyczy osób, którym udzielono świadczeń w ramach rehabilitacji rentowej i przedrentowej.
b – Dotyczy osób, którym udzielono świadczeń w ramach turnusów rehabilitacyjnych.

Ź r ó d ł o: jak w tabeli 3, s. 124.

Tabela 8. Udział wydatków na lecznictwo uzdrowiskowe w kosztach świadczeń zdrowotnych 
ogółem w latach 2004-2010

Lata Ogółem

Z tego 
na lecznictwo 
uzdrowiskowe 
(w tys. PLN)

Procent

2004 30 487 361 324 232 1,06

2005 33 003 941 340 402 1,03

2006 35 965 840 346 363 0,96

2007 40 082 614 375 325 0,94

2008 49 322 064 475 408 0,96

2009 55 014 326 636 473 1,16

2010 56 380 308 536 613 0,95

Ź r ó d ł o: Zdrowie i ochrona zdrowia w 2010 r., GUS, Warszawa 2012, s. 278; Podstawowe dane z zakresu 
ochrony zdrowia w 2009, 2008, 2007, 2006, 2005 r., GUS, Warszawa 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, s. 206, 199, 
154, 116, 108.
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Wzrost ten był efektem zwiększenia liczby kuracjuszy krajowych. Liczba cu-
dzoziemców korzystających z usług leczniczych w polskich szpitalach uzdrowi-
skowych zmniejszyła się bowiem w latach 2006-2010 o ponad 63%. Spadek ten 
był jeszcze silniejszy niż w przypadku lecznictwa sanatoryjnego (tabela 9).

Tabela 9. Cudzoziemcy w szpitalach uzdrowiskowych w latach 2006-2010 
(w podziale na województwa)

Województwo
Kuracjusze stacjonarni – cudzoziemcy w szpitalach 

uzdrowiskowych wg województw (ogółem)

2006 2007 2008 2009 2010

Polska 4841 3654 3901 2300 1779
Dolnośląskie 2860 2289 2635 1690 1407
Kujawsko-pomorskie 196 277 276 101 53
Lubelskie – – 8 21 1
Małopolskie 11 15 16 22 18
Mazowieckie – – – – –
Podkarpackie – – – 7 2
Świętokrzyskie 58 56 40 46 17
Zachodniopomorskie 1716 1017 926 413 281

Ź r ó d ł o: jak w tabeli 3, s. 108. 

Tabela 10. Kuracjusze stacjonarni wnoszący pełną opłatę w szpitalach uzdrowiskowych 
w latach 2006-2010 (w podziale na województwa)

Województwo
Kuracjusze stacjonarni wnoszący pełną opłatę w szpitalach 

uzdrowiskowych wg województw (ogółem)

2006 2007 2008 2009 2010

Polska 23 591 26 656 28 206 22 046 25 391
Dolnośląskie 11 990 12 707 12 687 10 492 11 273
Kujawsko-pomorskie 1710 2971 4988 2788 4212
Lubelskie 209 241 328 552 424
Małopolskie 1618 2067 2190 2263 1821
Mazowieckie 178 297 235 161 147
Podkarpackie 743 727 509 479 507
Śląskie 1 – – – 13
Świętokrzyskie 886 968 894 891 935
Warmińsko-mazurskie – 150 – – –
Zachodniopomorskie 6256 6528 6375 4420 6059

Ź r ó d ł o: jak w tabeli 3, s. 109. 
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Również porównując lecznictwo uzdrowiskowe szpitalne i sanatoryjne w za-
kresie liczby kuracjuszy pełnopłatnych, zauważalna jest znaczna różnica. Jak już 
wcześniej wspomniano liczba kuracjuszy wnoszących pełną opłatę w sanatoriach 
uzdrowiskowych w latach 2006-2010 zmniejszyła się o około 16%. W przypadku 
lecznictwa uzdrowiskowego szpitalnego wystąpiła tendencja odwrotna. Liczba 
pełnopłatnych kuracjuszy szpitalnych w roku 2010 była o 7,6% wyższa niż w ro-
ku 2006. Jedyne ograniczenia popytowe w tym zakresie odnotowano w roku 2009 
(tabela 10). 

Na koniec warto zwrócić uwagę, że w szpitalach uzdrowiskowych przeby-
wały także osoby, których pobyt i leczenie były finansowane w całości lub dofi-
nansowane w części przez różnych świadczeniodawców (innych niż NFZ). Naj-
liczniejszą grupę stanowili tutaj kuracjusze kierowani do uzdrowisk przez ZUS 
w ramach rehabilitacji rentowej i przedrentowej. W roku 2010 liczyli oni ponad 
14% wszystkich kuracjuszy stacjonarnych. W latach 2007-2009 liczba pacjentów 
ZUS korzystających z tej formy leczenia wyraźnie wzrosła z 18 tys. do 21 tysię-
cy. Rok 2010 przyniósł niewielki spadek do 20 tys. osób. Jednakże porównując 
liczbę kuracjuszy stacjonarnych, których pobyt i leczenie były finansowane przez 
ZUS w 2010 r. z danymi z roku 2007, zaobserwować można ponad 11% wzrost 
(tabela 11).

W badanym okresie w szpitalach uzdrowiskowych przebywali także pacjenci 
kierowani z PFRON w ramach turnusów rehabilitacyjnych. W roku 2010 z tej 
formy leczenia skorzystało około 0,7 tys. osób, stanowiąc tym samym zaled-
wie 0,5% ogółu kuracjuszy. W okresie 2007-2010 liczba osób przebywających 
w szpitalach uzdrowiskowych, których rehabilitacja finansowana była ze środ-
ków PFRON, znacznie się zmniejszyła – tj. o ponad 65,4% (tabela 11). 

Tabela 11. Kuracjusze stacjonarni, którym udzielono świadczeń finansowanych 
lub dofinansowanych przez instytucje inne niż NFZ w szpitalach uzdrowiskowych 

w latach 2007-2010

Kuracjusze 
ogółem 

w Polsce

Kuracjusze stacjonarni, którym udzielono świadczeń finansowanych 
lub dofinansowanych przez instytucje inne niż NFZ 

w szpitalach uzdrowiskowych (ogółem)

2007 2008 2009 2010

ZUSa 18 098 20 005 21 788 20 134
KRUSa 370 318 – 50
PFRONb 2142 2743 372 741
Inne źródła 3206 265 358 590

a – Dotyczy osób, którym udzielono świadczeń w ramach rehabilitacji rentowej i przedrentowej.
b – Dotyczy osób, którym udzielono świadczeń w ramach turnusów rehabilitacyjnych.

Ź r ó d ł o: jak w tabeli 3, s. 110.
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Podsumowując powyższe rozważania, można zaobserwować, że polski rynek 
uzdrowiskowy przeżywał w latach 2006-2009 wyraźne ożywienie ze strony po-
pytu. Liczba kuracjuszy stacjonarnych przebywających w szpitalach uzdrowisko-
wych zwiększyła się w badanym okresie o ponad 10,8%, a w sanatoriach uzdro-
wiskowych o 13,6%. Co ciekawe w badanych latach 2006-2009 nie odnotowano 
przyrostu liczby kuracjuszy sanatoryjnych i szpitalnych wnoszących pełną opłatę 
za leczenie. Wprost przeciwnie wystąpiła tu w tendencja spadkowa. Zmniejszyła 
się również liczba kuracjuszy – cudzoziemców w polskich uzdrowiskach. Ponad-
to ograniczenia odnotowano w liczbie pacjentów, których pobyt w sanatoriach 
uzdrowiskowych finansował ZUS i PFRON.

Tylko w przypadku leczenia stacjonarnego w szpitalach uzdrowiskowych, 
finansowanego ze środków ZUS, odnotowano w badanym okresie 2007-2009 
wyraźny wzrost, tj. o ponad 20%.

Warto podkreślić, że utrzymująca się do roku 2009 tendencja wzrostowa ku-
racjuszy stacjonarnych w polskich uzdrowiskach, jest jednak przede wszystkim 
efektem zwiększonych nakładów kierowanych na leczenie uzdrowiskowe z NFZ 
i zwiększoną liczbą zawartych kontraktów. Rok 2010 przyniósł pogorszenie ba-
danych wskaźników. 

Jednakże analizując strukturę osób przebywających w sanatoriach i szpitalach 
uzdrowiskowych w Polsce, można zaobserwować, że w całym badanym okresie 
dominującą grupę stanowią kuracjusze NFZ. Przykładowo w roku 2010 udział 
tej grupy pacjentów w sanatoriach uzdrowiskowych osiągnął ponad 55% ogółu 
leczonych osób, a w szpitalach uzdrowiskowych, był jeszcze wyższy, gdyż prze-
kroczył 67% ogółu kuracjuszy. Drugą dominującą grupę osób leczonych w uzdro-
wiskach stanowili w badanym roku pacjenci pełnopłatni. W sanatoriach uzdrowi-
skowych ich udział przekroczył 32%, a w szpitalach uzdrowiskowych był nieco 
mniejszy, wahał się w granicach 18% ogółu kuracjuszy. Trzecią pod względem 
wielkości grupę pacjentów stanowiły osoby kierowane do uzdrowisk przez ZUS. 
W sanatoriach uzdrowiskowych ich udział osiągnął blisko 7% ogółu leczonych, 
a w szpitalach uzdrowiskowych był niemal dwukrotnie wyższy, tj. przekroczył 
14%. Znacznie mniejszy był natomiast udział pacjentów kierowanych do uzdro-
wisk przez PFRON i KRUS. 

 

3. Kuracjusze stacjonarnych zakładów uzdrowiskowych 
w Czechach – analiza problemu

Również i w przypadku uzdrowisk czeskich niezwykle ważnym czynni-
kiem przesądzającym w dużym stopniu o kondycji finansowej i możliwościach 
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rozwojowych przedsiębiorstw i gmin uzdrowiskowych jest liczba i struktura odwie-
dzających uzdrowisko kuracjuszy. Warto zwrócić uwagę jak zmieniała się liczba 
pacjentów stacjonarnych korzystających z leczenia uzdrowiskowego w Czechach 
w latach 2006-2010. I tak, w okresie 2006-2008 odnotowano silny wzrost liczby 
dorosłych kuracjuszy stacjonarnych, tj. o blisko 19%. Natomiast lata 2009 i 2010 
przyniosły niewielkie ograniczenia. Jednakże porównując liczbę kuracjuszy sta-
cjonarnych w roku 2010 i w roku 2006, można zaobserwować, że jest ona i tak 
o około 16% wyższa (tabela 12).

Tabela 12. Kuracjusze stacjonarni (dorośli) przebywający w zakładach uzdrowiskowych 
w Czechach w latach 2006-2010

Województwo
Liczba kuracjuszy stacjonarnych ogółem w latach 2006-2010 

(dorośli)

2006 2007 2008 2009 2010

Czechy (ogółem) 314 207 333 970 373 328 367 463 364 945
Środkowo-czeskie 
(Středočeský)

11 704 12 729 11 394 10 221 10 418

Południowo-czeskie
(Jihočesky)

26 073 12 512 36 391 38 270 37 587

Pilzeńskie
(Plzeňský)

2 637 3 213 3 115 3 791 3 411

Karlowowarskie
(Karlovarský)

145 492 153 188 171 274 162 270 163 105

Usteckie
(Ústecký)

19 327 21 958 22 321 19 429 20 097

Liberckie
(Liberecký)

7 829 12 858 6 181 6 338 6 365

Kralowohradeckie
(Královéhradecký)

16 165 16 966 17 075 15 977 15 775

Pardubickie
(Pardubický)

9 039 7 624 11 154 11 115 11 532

Południowo-morawskie
(Jihomoravský)

3 112 5 898 6 860 7 326 8 048

Ołomunieckie
(Olomoucký)

22 139 31 051 38 016 35 312 31 157

Zlinskie
(Zlínský)

30 285 33 091 31 525 33 297 33 168

Morawskie
(Moravskoslezský)

20 405 22 882 18 022 24 117 24 282

Ź r ó d ł o: Zdravotnická Statistika, Lázeňská péče 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, s. 14, 26. 
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Analizując strukturę kuracjuszy stacjonarnych przebywających na lecze-
niu uzdrowiskowym w czeskich uzdrowiskach można zaobserwować w latach 
2006-2010 silny wzrost liczby pacjentów wnoszących pełną odpłatność za pobyt 
leczniczy w uzdrowisku. Przy czym największy udział kuracjuszy pełnopłatnych 
wśród wszystkich leczonych w zakładach uzdrowiskowych w Czechach stanowili 
cudzoziemcy. W roku 2006 pacjenci, którym udzielono świadczeń finansowanych 
w całości przez instytucje ubezpieczeniowe Kasy Chorych (w ramach KLP kom-
pleksowego leczenia uzdrowiskowego) liczyli około 30%. Natomiast udział kura-
cjuszy, których świadczenia tylko częściowo dofinansowywane były przez Kasy 
Chorych (w ramach PLP – leczenia uzdrowiskowego częściowo pokrywanego 
przez ubezpieczenie) wahał się w graniach niecałych 6%.

Jednocześnie w badanym roku pełnopłatni mieszkańcy Czech stanowili 
około 21,2% ogółu kuracjuszy. Największą zaś grupę tworzyli pełnopłatni 
cudzoziemcy przebywający w czeskich zakładach uzdrowiskowych, stanowiąc 
42,8% (tabela 13).

 
Analogicznie w roku 2010 wśród pełnoletnich kuracjuszy dominowali 

cudzoziemcy wnoszący pełną opłatę za leczenie uzdrowiskowe, stanowili oni 
blisko 38% ogółu kuracjuszy. Na drugim miejscu znaczący swój udział odnoto-
wali pełnopłatni mieszkańcy Czech, tj. około 31,4%. Warto zwrócić uwagę, że 
w porównaniu z rokiem 2006 udział pełnopłatnych kuracjuszy czeskich wyraź-
nie wzrósł.

Pacjenci, których leczenie uzdrowiskowe finansowane było w całości 
przez instytucje ubezpieczeniowe Kasy Chorych (w ramach KLP) w 2010 r. 
stanowili około 26,6% ogółu osób przebywających w stacjonarnych zakładach 
uzdrowiskowych. Najmniejszą grupę analogicznie jak w roku 2006 stanowili 
kuracjusze, których świadczenia tylko częściowo dofinansowywane były przez 

Tabela 13. Kuracjusze stacjonarni w zakładach uzdrowiskowych w Czechach w latach 2006-2010 
ze względu na sposób finansowania leczenia uzdrowiskowego

2006 2007 2008 2009 2010

Kuracjusze stacjonarni wnoszący pełną opłatę w zakładach uzdrowiskowych w tym:
Mieszkańcy Czech 66 688 91 896 112 987 111 089 114 788
Cudzoziemcy 134 518 133 761 153 704 143 221 138 136
Kuracjusze stacjonarni, którym udzielono świadczeń finansowanych lub dofinansowanych przez 
instytucje ubezpieczeniowe (kasy chorych)
KLP – kompleksowe leczenie 
uzdrowiskowe

94 429 92 605 91 488 98 113 97 032

PLP – leczenie uzdrowiskowe częściowo 
pokrywane przez ubezpieczenie

18 572 15 708 15 149 15 040 14 989

Ź r ó d ł o: jak w tabeli 12, s. 15, 26.
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Kasy Chorych (w ramach PLP). Liczyli oni ponad 4% ogółu leczonych w uzdro-
wiskach (tabela 13).

Wśród kuracjuszy cudzoziemców, odwiedzających czeskie uzdrowiska domi-
nują pacjenci z Niemiec. Stanowią oni około 70% ogółu wszystkich kuracjuszy ob-
cokrajowców przyjeżdżających do czeskich uzdrowisk. Ich decyzje przyjazdowe 
w dużym stopniu uzależnione są od korzystnego stosunku ceny do jakości. Drugą, 
ważną dla przemysłu uzdrowiskowego grupę cudzoziemców korzystających z le-
czenia uzdrowiskowe w Czechach stanowią Rosjanie. Przyjazd do najsławniej-
szych czeskich uzdrowisk jest dla nich ważny ze względów prestiżowych12.

Reasumując powyższe rozważania, można zaobserwować, że czeski rynek 
uzdrowiskowy przeżywał w latach 2006-2008 wyraźne ożywienie ze strony po-
pytu. Wzrost liczby kuracjuszy stacjonarnych przebywających w czeskich uzdro-
wiskach był wówczas blisko 19%. Wynikał on przede wszystkim ze zwiększenia 
się liczby osób wnoszących pełną odpłatność za kurację leczniczą w uzdrowisku, 
w tym także cudzoziemców. W latach 2009 i 2010 odnotowano niewielką tendencję 
spadkową, na co z pewnością wpłynęła malejąca liczba pełnopłatnych kuracjuszy 
– cudzoziemców. Warto na koniec podkreślić, że wśród konsumentów usług uzdro-
wiskowych w roku 2010 dominowali cudzoziemcy wnoszący pełną odpłatność za 
leczenie uzdrowiskowe, stanowili oni blisko 38% ogółu kuracjuszy. Na drugim 
zaś miejscu znaleźli się pełnopłatni mieszkańcy Czech – około 31,4%. Pacjenci 
przebywający na leczeniu uzdrowiskowym w ramach ubezpieczenia zdrowotnego 
tworzyli w 2010 r. grupę liczącą: w ramach KLP ponad 97 tys. osób, co stanowi 
około 26,6% ogółu kuracjuszy, a w ramach PLP blisko 15 tys. osób, czyli zaledwie 
ponad 4% ogółu leczonych. Jak wynika z powyższej analizy rynek uzdrowiskowy 
w Czechach nastawiony jest przede wszystkim na kuracjuszy pełnopłatnych. 

Zakończenie

Zarówno polskie, jak też i czeskie uzdrowiska w ostatnich latach przechodzą 
głębokie zmiany, na które składają się z jednej strony przekształcenia własno-
ściowe polskich i czeskich spółek uzdrowiskowych, z drugiej zaś wzmożone 
działania inwestycyjne gmin uzdrowiskowych, jak też i świadczeniodawców 
usług uzdrowiskowych, związane z wykorzystaniem środków unijnych. W Pol-
sce po blisko 20 latach wznowiono procesy prywatyzacyjne, w wyniku których 
w 2010 r. sprywatyzowano łącznie 8 podmiotów, takich jak: Uzdrowisko Ustka 

12  CK Relax & Wellness – lázně a wellness, Vývoj návštěvnosti lázní v letech 2000-2011, www. 
e-lazne.eu/navstevnost-ceskych-lazni [20.04.2012]; M. Bohatová, Popularita českých lázní stále 
stoupá, life.ihned.cz/cestovani/c1-26685270-popularita-ceskych-lazni-stale-stoupa [20.04.2012]. 
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Sp. z o.o., Uzdrowisko Kraków Swoszowice Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Uzdro-
wiskowe „Ustroń” S.A., Solanki Uzdrowisko Inowrocław Sp. z o.o., Zespół 
Uzdrowisk Kłodzkich S.A., Uzdrowisko Połczyn S.A., Uzdrowisko Cieplice Sp. 
z o.o., oraz Uzdrowisko Wieniec S.A.13 Rok 2011 zakończył się prywatyzacją 
6 kolejnych spółek, tj.: Uzdrowiska Przerzeczyn Sp. z o.o., Uzdrowiska Świera-
dów-Czerniawa Sp. z o.o., Uzdrowiska Wysowa S.A., Uzdrowiska Iwonicz S.A., 
Uzdrowiska Kamień Pomorski Sp. z o.o., oraz Uzdrowiska Konstancin-Zdrój 
Sp. z o.o.14

W Czechach działania prywatyzacyjne przedsiębiorstw uzdrowiskowych 
rozpoczęte zostały znacznie wcześniej niż w Polsce, gdyż jeszcze w latach 
90. ubiegłego wieku. W przypadku większości z nich proces ten został już zakoń-
czony. Do nielicznych, państwowych przedsiębiorstw uzdrowiskowych w Cze-
chach zaliczyć można nadal: Státní léčebné lázně Bludov s.p., Státní léčebné 
lázně Janské Lázně s.p. i Státní léčebné lázně Karlova Studánka s.p.15 Na uwagę 
zasługuje fakt, że udana prywatyzacja większości czeskich uzdrowisk umożli-
wiła dopływ kapitału do przedsiębiorstw świadczących usługi uzdrowiskowe 
i przeprowadzenie w nich licznych inwestycji. Podobne zmiany oczekiwane są 
w przypadku polskich spółek uzdrowiskowych, wobec których proces prywaty-
zacji został już zakończony.

Warto również zwrócić uwagę na wpływ integracji obu państw z Unią Eu-
ropejską na sektor uzdrowiskowy. Z jednej strony oznacza ona dla podmiotów 
uzdrowiskowych potencjalne korzyści, wynikające ze zniesienia barier i ograni-
czeń w przepływie zwłaszcza towarów i usług uzdrowiskowych, dostęp do fun-
duszy unijnych. Z drugiej jednak strony wymaga od nich wzrostu konkurencyj-
ności i przyspieszenia procesów restrukturyzacji całego sektora uzdrowiskowego. 
Przedsiębiorstwa uzdrowiskowe zarówno w Polsce, jak też i w Czechach już 
w 2004 r. stanęły przed koniecznością zwiększenia różnorodności oferowanych 
usług, podniesienia standardu obiektów uzdrowiskowych i turystycznych, wpro-
wadzenia nowych sposobów i metod leczniczych.

Efektem integracji polskiej i czeskiej gospodarki ze strukturami Unii Euro-
pejskiej stały się również liczne działania inwestycyjne w zakresie rozbudowy 
i rozwoju infrastruktury uzdrowiskowej, rekreacyjnej, turystycznej gmin posiada-
jących na swoim obszarze uzdrowiska statutowe. 

13  Ministerstwo Skarbu Państwa, Ocena przebiegu prywatyzacji majątku Skarbu Państwa 
w 2010 r., Warszawa 2011, s. 12-13.

14  Idem, Karty prywatyzacyjne, http://inwestor.msp.gov.pl/portal/si/form/4/Profile_spolek.html
?szukaj=25654715 [20.04.2012].

15 P. Attl, P. Studnička K., Financování českého lázeňství z prostek regionálních operačních 
programů, w: Hradecké ekonomické dny 2012. Ekonomický rozvoj a management regionů Hradec 
Králové 31. ledna a 1. února 2012, red. P. Jedlička, Gaudeamus, Hradec Králové 2012, s. 11-12;  
Svaz léčebných lázní České republiky, České lázně, www.lecebne-lazne.cz/cs [20.04.2012]. 
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Wszystkie te zmiany podniosły atrakcyjność uzdrowisk polskich i czeskich oraz 
przyczyniły się do ich rozwoju na konkurencyjnym krajowym i zagranicznym ryn-
ku usług lecznictwa uzdrowiskowego i turystyki zdrowotnej. Umożliwiły one rów-
nież pojawienie się w uzdrowiskach nowej, coraz liczniejszej grupy klientów – tzw. 
kuracjuszy komercyjnych. W 2006 r. w Polsce stanowili oni 41% ogółu leczonych 
w sanatoriach uzdrowiskowych i ponad 16,5% ogółu pacjentów szpitali uzdrowi-
skowych. Wśród pełnopłatnych odbiorców usług uzdrowiskowych cudzoziemców 
przebywających w sanatoriach uzdrowiskowych było około 12%, a w szpitalach 
uzdrowiskowych zaledwie 3,4%. Widać więc wyraźnie, że w przypadku polskich 
uzdrowisk kuracjusze komercyjni to głównie mieszkańcy Polski. 

Odmienną sytuację zaobserwowano w Czechach. W 2006 r. bowiem kuracju-
sze pełnopłatni stanowili blisko 64% ogółu pacjentów czeskich zakładów uzdro-
wiskowych, z czego aż 42,8% to cudzoziemcy. Warta podkreślenia jest więc prio-
rytetowa rola pacjentów komercyjnych (zwłaszcza cudzoziemców) dla rozwoju 
przemysłu uzdrowiskowego w Czechach, będąca najważniejszą grupą odbiorców 
usług uzdrowiskowych. Do nich też głównie kierowana była unikatowa oferta 
lecznictwa uzdrowiskowego, z nowymi formami pobytów, ukierunkowanymi na 
dbałość o wypoczynek, rekreację i estetykę ciała.

Rok 2010 przyniósł istotne zmiany na polskim i czeskim rynku uzdrowisko-
wym. W Polsce grupa kuracjuszy komercyjnych ukształtowała się na poziomie 
około 32,6% ogółu leczonych w sanatoriach uzdrowiskowych i ponad 17,7% 
ogółu pacjentów przebywających na leczeniu w szpitalach uzdrowiskowych. 
Zauważalny jest więc spadek udziału konsumentów komercyjnych w przypadku 
polskich sanatoriów uzdrowiskowych i niewielki wzrost ich udziału w odniesie-
niu do pacjentów polskich szpitali uzdrowiskowych. Wśród pełnopłatnych od-
biorców usług uzdrowiskowych w Polsce w badanym roku wyraźnie zmniejszyła 
się liczba cudzoziemców. W 2010 r. stanowili oni bowiem 9,4% ogółu leczonych 
w sanatoriach uzdrowiskowych i zaledwie 1,2% ogółu pacjentów szpitali uzdro-
wiskowych. Zmiany obserwowane na polskim rynku uzdrowiskowym mogą być 
powodowane z jednej strony zmniejszoną w latach 2008-2010 liczbą przyjazdów 
turystów do Polski na skutek światowego kryzysu gospodarczego16, a z drugiej 
większą atrakcyjnością uzdrowisk krajów sąsiadujących, w szczególności uzdro-
wisk czeskich, przyciągających ponad 3-krotnie większą liczbę cudzoziemców od 
uzdrowisk polskich. 

W Czechach w badanym roku zaobserwowano natomiast wzrost udziału 
kuracjuszy pełnopłatnych wśród wszystkich osób przebywających w zakładach 
uzdrowiskowych. Stanowili oni ponad 69,3% ogółu leczonych. Warto podkreślić, 
że o ile jeszcze w roku 2006 cudzoziemcy w tej grupie wyraźnie dominowali, 

16  W. Bartoszewicz, T. Skalska, Zagraniczna turystyka przyjazdowa do Polski w 2010 roku, 
Instytut Turystyki, Warszawa 2011, s. 38.
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o tyle w roku 2010 udział mieszkańców Czech w ogólnej liczbie kuracjuszy peł-
nopłatnych był już znacznie większy, gdyż stanowił ponad 31%, gdy tymczasem 
cudzoziemców niecałe 38%.

W znacznie lepszej sytuacji znajdują się również uzdrowiska czeskie ze 
względu na wielkość środków kierowanych na lecznictwo uzdrowiskowe. W Pol-
sce w 2010 r. na leczenie uzdrowiskowe wydatkowano ponad 536 mln PLN, co 
w przeliczeniu na jednego mieszkańca Polski daje kwotę 14 PLN, gdy tymczasem 
w Czechach aż 3202 mln Kč, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca Czech 
daje kwotę blisko 4-krotnie wyższą niż w Polsce – tj. 304 Kč.

Jednocześnie analizując strukturę wydatków kierowanych na leczenie uzdro-
wiskowe w Polsce i w Czechach w 2010 r. w stosunku do ogółu wydatków 
leczniczych Narodowego Funduszu Zdrowia i Zdrowotnych Instytucji Ubezpie-
czeniowych, można zaobserwować znaczną różnicę na korzyść uzdrowisk cze-
skich. Wszystko to wpływa nie tylko na trudniejszą sytuację polskich uzdrowisk 
na rynku europejskim w porównaniu z uzdrowiskami czeskimi, ale również na 
mniejszy dostęp do bezpłatnych świadczeń uzdrowiskowych ze strony polskich 
gospodarstw domowych. 
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Streszczenie. W opracowaniu przedstawiono charakterystykę sytuacji materialnej rodzin wie-
lodzietnych, na tle rodzin posiadających mniejszą liczbę dzieci. Została dokonana analiza wysoko-
ści i źródeł uzyskiwanego dochodu, a także wydatków (zwłaszcza konsumpcyjnych) i wyposażenia 
w dobra trwałego użytku badanych gospodarstw. Do analizy wykorzystano dane pochodzące z bud-
żetów gospodarstw domowych w latach 2007 i 2009, opracowane przez GUS.

Słowa kluczowe: rodzina wielodzietna, konsumpcja, warunki życia

Wstęp

Rodziny wielodzietne stanowią wyjątkową grupę gospodarstw domowych, 
w których duża liczba członków pozostaje na utrzymaniu niewielkiej liczby 
żywicieli. Wpływa to na sposób zaspokajania potrzeb tychże gospodarstw, wa-
runkując z jednej strony konieczność pozyskiwania dodatkowych dochodów 
z innych źródeł (np. świadczeń z pomocy społecznej), a z drugiej konieczność 
redukcji potrzeb i ograniczania wydatków. Decyzje zakupowe tej grupy są zatem 
podyktowane głównie posiadanym dochodem.

Celem artykułu jest analiza poziomu i zróżnicowania warunków życia 
oraz konsumpcji rodzin wielodzietnych w Polsce na tle rodzin małodzietnych, 
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a także ze względu na miejsce zamieszkania, region oraz grupę społeczno-eko-
nomiczną. 

Na początku zostaną wyjaśnione podstawowe pojęcia i wskazane najważ-
niejsze determinanty konsumpcji w rodzinach wielodzietnych. Następnie scha-
rakteryzowana zostanie metoda i próba badawcza. Kluczową część opracowania 
stanowić będzie analiza badanej grupy gospodarstw domowych pod kątem uzy-
skiwanych dochodów i ponoszonych wydatków, a także wyposażenia gospodar-
stwa w dobra trwałego użytku. Na zakończenie przedstawione zostaną wnioski 
wynikające z dokonanej analizy.

1. Pojęcia podstawowe

Termin konsumpcja oznacza po prostu „spożywanie, używanie, niszczenie 
dóbr”1. Według Jana Szczepańskiego „konsumpcja jest zaspokajaniem potrzeb”2, 
zaś strukturę konsumpcji stanowią „spójne zestawy środków zaspokojenia po-
trzeb, występujące stale w gospodarstwach domowych i w życiu ich członków 
w określonych grupach społecznych”3. Definicję konsumpcji rozwija Joanna 
Senyszyn, wskazując, że konsumpcja „oznacza historycznie ukształtowany akt, 
a zarazem proces zaspokajania potrzeb konsumpcyjnych, tj. tych, których przed-
miotem są dobra materialne i usługi”4. Podobnie konsumpcję rozumie Józef Kra-
mer, definiując ją jako proces „wykorzystywania dóbr i usług w celu zaspokojenia 
potrzeb ludzkich”5.

Warunki życia wyznaczane są zwłaszcza na podstawie wskaźników mierzal-
nych, takich jak realny dochód i konsumpcja6 oraz subiektywnych odczuć zwią-
zanych z sytuacją materialną gospodarstwa domowego. Przy ocenie warunków 
życia oprócz konsumpcji pod uwagę wzięte zostanie także wyposażenie gospo-
darstw domowych w dobra trwałego użytku. 

O konsumpcji gospodarstw domowych decyduje wiele różnych czynników. 
Jednym z kluczowych jest niewątpliwie dochód7. W rodzinach wielodzietnych 

1  C. Bywalec, L. Rudnicki, Konsumpcja, PWE, Warszawa 2002, s. 13.
2  J. Szczepański, Badania nad wzorami konsumpcji, Ossolineum, PAN, Wrocław 1977, s. 16.
3  Ibidem s.17
4  J. Senyszyn, Konsumpcja żywności w świetle potrzeb i uwarunkowań, „Rozprawy i Mono-

grafie” nr 168, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1992, s. 40.
5  J. Kramer, Konsumpcja w gospodarce rynkowej, PWE, Warszawa 1997, s. 14.
6  T. Pałaszewska-Reindl, Gospodarstwo domowe jako przedmiot badań i studiów, w: Zmiany 

w strukturze konsumpcji 1986-1990, red. nauk. J. Kramer, Z. Kędzior, Wyd. AE w Katowicach, 
Katowice 1990, s. 22.

7  U. Grzega, Wydatki i konsumpcja gospodarstw domowych w Polsce i ocena ich racjonalności, 
Wyd. AE w Katowicach, Katowice 2005, s. 22.
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nabiera on szczególnego znaczenia, dewaluując w zasadzie pozostałe czynniki, 
takie jak status społeczno-ekonomiczny, poziom wykształcenia, czy miejsce 
zamieszkania. Niska relacja osiąganego dochodu do zgłaszanych potrzeb takie-
go gospodarstwa wpływa bowiem na dokonywanie wyborów konsumpcyjnych 
niezależnie od posiadanych upodobań, aspiracji, czy trendów rynkowych. Nawet 
czynniki biologiczne8, takie jak: wiek, wzrost, czy waga członków rodziny, często 
przegrywają w konfrontacji ze zbyt niskim dochodem.

Zgodnie z pierwszym prawem Engla, wzrost dochodów ludności przyczynia 
się do poprawy ich poziomu życia, co ma odzwierciedlenie w spadku udziału 
wydatków na żywność w ogólnej strukturze wydatków. Innymi słowy: im bied-
niejsze gospodarstwo domowe, tym większy odsetek wszystkich wydatków sta-
nowią wydatki na żywność9. A zatem rodziny wielodzietne, stanowiące rodziny 
biedniejsze w porównaniu z małodzietnymi, charakteryzować się będą wyższym 
udziałem wydatków na żywność, zaś spadek tego udziału oznaczać będzie wzrost 
zamożności tychże rodzin.

2. Metoda badawcza i charakterystyka danych

W badaniu wykorzystano metodę analizy porównawczej. Dane wykorzystane 
w analizie pochodzą z badań budżetów gospodarstw domowych wykonywanych 
przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). W opracowaniu wykorzystano dane 
z roku 200710 i 200911, aby zobrazować wpływ sytuacji gospodarczej kraju na 
strukturę dochodów i wydatków gospodarstw domowych. Analizie poddano 
rodziny wielodzietne w rozbiciu na rodziny posiadające troje dzieci i rodziny 
z czworgiem i więcej dzieci na utrzymaniu. Jako punkt odniesienia posłużyły ro-
dziny posiadające tylko jedno dziecko (jako przykład rodziny w najlepszej sytu-
acji materialnej), przeanalizowano także rodziny z dwojgiem dzieci, aby dostrzec 
czy drugie dziecko w rodzinie wpływa istotnie na zachowania konsumpcyjne go-
spodarstwa. Wykorzystano przy tym wyłącznie dane odnoszące się do małżeństw 
z dziećmi, pomijając inne typy biologiczne gospodarstw domowych. Rodziny 
wielodzietne przeanalizowane zostały także w podziale na: 

 8  Szerzej o determinantach konsumpcji: C. Bywalec, Konsumpcja w teorii i praktyce 
gospodarowania, WN PWN, Warszawa 2007, s. 45-66.

 9  K. Żelazna, I. Kowalczuk, B. Mikuta, Ekonomika konsumpcji: elementy teorii, Wyd. SGGW, 
Warszawa 2002, s. 73-74.

10  Największy wzrost PKB od momentu przystąpienia Polski do UE (wg oficjalnych danych 
GUS).

11  Najmniejszy wzrost PKB od momentu przystąpienia Polski do UE (wg oficjalnych danych 
GUS).
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–  klasę miejscowości zamieszkania: wieś, małe miasto (do 20 tys. mieszkań-
ców), średnie miasto (20-100 tys. mieszkańców), duże miasto (powyżej 100 tys. 
mieszkańców),

–  region (centralny, południowy, wschodni, północno-zachodni [pn-zach], 
południowo-zachodni [pd-zach], północny),

–  grupę społeczno-ekonomiczną (pracowników, rolników, pracujących na 
własny rachunek, emerytów i rencistów, utrzymujących się z niezarobkowych 
źródeł). 

Przeanalizowano dane dotyczące: wyposażenia gospodarstw w dobra trwałe-
go użytkowania, sytuacji materialnej gospodarstw, głównych i dodatkowych źró-
deł utrzymania, a także dochodów i wydatków. Aby zapewnić porównywalność 
wyników odnoszących się do dochodów i wydatków gospodarstw domowych 
o różnej strukturze demograficznej zastosowana została (przy analizie dochodów 
i wydatków) zmodyfikowana skala ekwiwalentności OECD.

3. Źródła utrzymania i dochody rodzin wielodzietnych

W rodzinach wielodzietnych relacja liczby żywicieli do liczby pozostających 
na utrzymaniu jest bardzo niekorzystna. Wpływa to na niski poziom dochodu 
przypadający na jednostkę ekwiwalentną i warunkuje duży udział wydatków 
(zwłaszcza wydatków podstawowych) w dochodzie rodziny. Dochody i wydatki 
rodzin w podziale na mało- i wielodzietne prezentuje tabela 1.

Realne dochody gospodarstw domowych w przeliczeniu na jednostkę ekwi-
walentną maleją wraz ze wzrostem liczby dzieci na utrzymaniu i w roku 2009 
były dwukrotnie wyższe w rodzinach z jednym dzieckiem, niż w rodzinach z co 
najmniej czworgiem dzieci. W porównaniu z rokiem 2007 wzrosły zarówno 
dochody, jak i wydatki wszystkich typów rodzin, przy czym w rodzinach mało-
dzietnych wzrost dochodów był szybszy niż wzrost wydatków (w tym wydatków 
konsumpcyjnych), zaś w rodzinach wielodzietnych odwrotnie. Wzrost dochodów 
w latach 2007-2009 był bowiem o wiele większy w rodzinach małodzietnych niż 
wielodzietnych. W efekcie tego zmniejszył się udział wydatków na konsumpcję 
w dochodzie dyspozycyjnym rodzin z 1 i 2 dzieci, a zwiększył się w rodzinach 
wielodzietnych (do ponad 94% w rodzinach z co najmniej 4 dzieci). 

Poszczególne typy rodzin różnią się nie tylko wysokością dochodów, ale tak-
że sposobem jego uzyskiwania. Wykres 1 prezentuje źródła środków utrzymania 
w roku 2009. W większości rodzin wielodzietnych głównym źródłem dochodów 
jest praca najemna na stanowisku robotniczym, niski jest natomiast odsetek 
rodzin utrzymujących się z pracy na stanowiskach nierobotniczych. Znaczącą 
część stanowią ponadto rodziny utrzymujące się głównie z gospodarstwa rolnego, 
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a znacznie większa część rodzin z co najmniej czworgiem dzieci (w porównaniu 
z pozostałymi) środki utrzymania uzyskuje głównie z pomocy społecznej. W ro-
dzinach małodzietnych proporcje pomiędzy pracującymi na stanowiskach robot-
niczych i nierobotniczych są niemal wyrównane, a odsetek rodzin utrzymujących 
się z gospodarstwa rolnego czy pomocy społecznej jest niewielki. Nie ma także 
istotnych zmian w porównaniu z rokiem 2007. 

Dodatkowych informacji dostarczy nam przegląd dodatkowych źródeł utrzy-
mania, zilustrowany na wykresie 2. 

Z wykresu wynika, że dużo większa część rodzin wielodzietnych uzyskuje 
dochody z więcej niż jednego źródła. Potwierdza to przypuszczenie, że posiada-
nie większej liczby dzieci, a co za tym idzie wzmożone wydatki, wymuszają na 
żywicielach konieczność poszukiwania dochodów z różnych źródeł. Sytuacja jest 
zbliżona w rodzinach z trojgiem i większą liczbą dzieci. Charakterystyczne dla 
rodzin wielodzietnych jest ponadto częste wykorzystywanie pomocy społecznej 
jako dodatkowego źródła dochodów (dla co dziesiątej rodziny z trojgiem dzieci 
i niemal jednej piątej rodzin z co najmniej czworgiem dzieci), a zatem zasiłki 
i inne formy pomocy państwa wspierają pracę zarobkową żywicieli.  

Tabela 1. Dochody i wydatki gospodarstw domowych w roku 2007 i 2009 
według liczby posiadanych dzieci

Małżeństwa

z 1 dzieckiem z 2 dzieci z 3 dzieci z 4 i więcej dzieci

rok 
2007

rok 
2009

zmiana 
2009/
/2007
(w %) 

rok 
2007

rok 
2009

zmiana 
2009/
/2007
(w %)

rok 
2007

rok 
2009

zmiana 
2009/
/2007
(w %)

rok 
2007

rok 
2009

zmiana 
2009/
/2007 
(w %)

A 1663,6 1906,5 14,6 1424,8 1620,2 13,7 1168,2 1245,7 6,6 905,4 950,0 4,9

B 1606,8 1847,8 15,0 1391,4 1578,6 13,4 1146,3 1218,7 6,3 887,8 934,1 5,2

C 1470,6 1650,0 12,2 1283,6 1426,2 11,1 1004,4 1113,3 10,8 834,3 896,0 7,4

D 1413,9 1591,3 12,5 1250,2 1384,5 10,7 982,5 1086,3 10,6 816,8 880,1 7,8

E 87,99 86,12 –1,87 89,85 87,71 –2,14 85,71 89,14 3,42 92,00 94,22 2,22

A – Średni realny dochód rozporządzalny gospodarstwa w jednostkach ekwiwalentnych (w PLN w cenach 
z roku 2007)

B – Średni realny dochód do dyspozycji gospodarstwa w jednostkach ekwiwalentnych (w PLN w cenach 
z roku 2007)

C – Średnie realne wydatki (ogółem) gospodarstwa w jednostkach ekwiwalentnych (w PLN w cenach 
z roku 2007)

D – Średnie realne wydatki na towary i usługi konsumpcyjne gospodarstwa w jednostkach ekwiwalentnych 
(w PLN w cenach z roku 2007)

E – Wydatki na towary i usługi konsumpcyjne jako procent dochodu do dyspozycji

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych z Budżety gospodarstw domowych za lata 2007 i 2009, 
GUS 2008 i 2010.
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Wykres 1. Główne źródło utrzymania rodzin w roku 2009 według liczby posiadanych dzieci

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych z Budżety gospodarstw domowych w 2009 r., GUS, 
2010.

Wykres 2. Dodatkowe źródło utrzymania rodzin w roku 2009 według liczby posiadanych dzieci

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych z Budżety gospodarstw domowych w 2009 r., GUS, 
2010.
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O tym, czy osiągany dochód wystarcza na zaspokojenie potrzeb rodziny 
decyduje nie tylko jego wysokość, ale także inne – subiektywne – czynniki, ta-
kie jak sposób gospodarowania, czy poziom odczuwanych potrzeb. Zatem, aby 
pełniej zaprezentować sytuację materialną, warto przedstawić także subiektywne 
odczucia gospodarstw domowych, dotyczące osiąganego dochodu. Obiektywne 
zmienne, takie jak dochód, czy skład osobowy gospodarstwa domowego nie są 
bowiem wystarczające do wyznaczenia tzw. wystarczalności budżetu pieniężne-
go12. Subiektywną ocenę sytuacji materialnej rodzin przedstawia wykres 3.

Wykres 3. Sytaucja materialna rodzin według liczby posiadanych dzieci w roku 2009

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych z Budżety gospodarstw domowych w 2009 r., GUS, 
2010.

Wykres 4. Czy dochody pozwalają na wiązanie końca z końcem? (rok 2009)

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych z Budżety gospodarstw domowych w 2009 r., GUS, 
2010.

12 Z. Kędzior, Zachowania gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Prawidłowości, determi-
nanty, Centrum Badań i Ekspertyz AE w Katowicach, Katowice 1997, s. 35.
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Sytuacja materialna rodzin posiadających jedno i dwoje dzieci jest podobna. 
Pogarsza się znacząco wraz z pojawieniem się trzeciego dziecka i w co piątej 
rodzinie jest określana jako zła (lub raczej zła). W zdecydowanie najgorszej 
sytuacji materialnej znajdują się rodziny posiadjące co najmniej czworo dzieci 
na utrzymaniu. W porównaniu z rokiem 2007 jednak sytuacja wszystkich grup 
rodzin uległa poprawie.

Podobnie przedstawia się zestawienie odpowiedzi na pytanie, czy dochody 
rodziny pozwalają na wiązanie końca z końcem. Odsetek odpowiedzi dla po-
szczególnych grup rodzin prezentuje wykres 4.

Niemal połowa rodzin posiadających co najmniej czworo dzieci i 1/3 rodzin 
z trojgiem dzieci z trudem wiążą koniec z końcem. Dla rodzin mniej licznych te 
wskazania są znacznie niższe i wynoszą około 1/5. Także tutaj jednak sytuacja 
uległa poprawie we wszystkich typach rodzin w porównaniu z rokiem 2007.

Reasumując, dochody rodzin wielodzietnych są znacząco niższe niż rodzin 
z mniejszą liczbą dzieci. Przekłada się to na ich sytuacją materialną i trudności 
z gospodarowaniem budżetem, tak aby wystarczyło środków na wszystkie potrze-
by. Dochód niemal w całości przeznaczany jest na konsumpcję, niewiele zostaje 
na cele niekonsumpcyjne (np. oszczędności). 

4. Konsumpcja żywności oraz dóbr nieżywnościowych i usług

O warunkach życia gospodarstwa domowego informuje nie tylko jego do-
chód, ale i konsumpcja (w tym jej struktura). Także wyposażenie w dobra trwałe-
go użytku stanowi ważny element określający warunki bytu gospodarstw domo-
wych. Wskazuje ono także na poziom zaspokojenia potrzeb, zwłaszcza wyższego 
rzędu13. Poziom zaopatrzenia rodzin w wybrane dobra trwałego użytkowania 
prezentuje tabela 2.

Rodziny z jednym i dwojgiem dzieci charakteryzuje zbliżony poziom wypo-
sażenia w przedmioty trwałego użytku. Wysokim stopniem nasycenia we wszyst-
kich typach rodzin charakteryzują się przedmioty, takie jak: odbiornik telewizyj-
ny, telefon komórkowy, pralka, odkurzacz, czy chłodziarka. Dla pozostałych, 
stan posiadania maleje wraz ze wzrostem liczby posiadanych dzieci. Największe 
różnice widoczne są dla dóbr o charakterze luksusowym, takich jak: zestaw kina 
domowego, kamera wideo, czy zmywarka do naczyń. Wyraźna jest ponadto ten-
dencja wzrostowa pomiędzy rokiem 2007 a 2009, a największa dynamika wzrostu 
wystąpiła w rodzinach posiadających co najmniej czworo dzieci. Podsumowując, 

13  U. Grzega, op. cit., s. 39.
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można stwierdzić, że rodziny wielodzietne wchodzą w posiadanie danych przed-
miotów trwałego użytkowania z pewnym opóźnieniem w stosunku do rodzin 
małodzietnych. 

Także w przypadku wydatków gospodarstw domowych wystąpują znaczne 
rozbieżności pomiędzy poszczególnymi typami rodzin. Strukturę wydatków 
w roku 2009 przedstawia wykres 5.

W rodzinach wielodzietnych udział wydatków na żywność jest znacznie 
większy niż w rodzinach z mniejszą liczbą dzieci, co świadczy o mniejszej za-
możności tych rodzin. Udział wydatków na używki jest zbliżony we wszystkich 
typach rodzin, a zatem nie jest uzasadnione twierdzenie, że rodziny wielodzietne 
to głównie rodziny dotknięte patologiami, przeznaczające większość dochodu na 
alkohol czy papierosy. 

Zbliżony jest również udział wydatków na rekreację i kulturę, co może 
świadczyć, że rodziny wielodzietne starają się, w miarę możliwości, inwestować 
także w te sfery. Niższy udział kosztów użytkowania mieszkania w rodzinach 
z 4 i więcej dzieci związany jest zapewne z dużym odsetkiem rodzin mieszkają-
cych na wsi, gdzie koszty te są relatywnie niższe, ale i niższy jest standard miesz-
kania czy domu. 

W porównaniu z rokiem 2007 nie nastąpiły istotne zmiany w strukturze wy-
datków. Nieznacznie (o ok. 1%) zmalał udział wydatków na żywność w rodzinach 

Wykres 5. Struktura wydatków gospodarstw domowych w roku 2009 
według liczby posiadanych dzieci

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych z Budżety gospodarstw domowych w 2009 r., GUS, 
2010.
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posiadających od 1 do 3 dzieci, we wszystkich wzrósł natomiast udział wydat-
ków na użytkowanie mieszkania lub domu (o 1-2%). Spadek udziału wydatków 
na żywność nie jest zatem potwierdzeniem działania praw Engla, a jedynie 
skutkiem wzrostu udziału wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania 
(czynsz, woda, energia itd.) – także stanowiących wydatki na zaspokojenie 
podstawowych potrzeb, których udział ponadto jest największy po wydatkach 
żywnościowych i systematycznie wzrasta14. A zatem nie może to świadczyć 
o poprawie warunków życia.

5. Dochody i wydatki rodzin wielodzietnych 
w podziale na klasy miejscowości zamieszkania, 

region i grupy społeczno-ekonomiczne

Dochody i wydatki rodzin wielodzietnych w podziale na klasy miejscowości 
zamieszkania prezentuje tabela 3.

Dochody rodzin wielodzietnych można scharakteryzować najprościej, że 
im większa miejscowość zamieszkania, tym wyższy dochód. Udział wydat-
ków konsumpcyjnych w dyspozycyjnym dochodzie w roku 2007 nie różnił się 
istotnie pomiędzy poszczególnymi grupami rodzin, proporcje te zmieniły się 
jednak w roku 2009, na skutek zmian, jakie zaszły w dochodach i wydatkach 
gospodarstw.

Dochody wzrosły bardziej niż wydatki jedynie w rodzinach mieszkających 
w miastach do 20 tys. mieszkańców. W pozostałych typach miejscowości wzrost 
dochodów był mniejszy od wzrostu wydatków. Największa dysproporcja wystą-
piła wśród rodzin mieszkających w średnich miastach, których dochody wzrosły 
nieznacznie (o ok. 1%), zaś wydatki o ponad 10%. W grupie tej w związku z tym 
znacząco wzrósł udział wydatków konsumpcyjnych w dochodzie dyspozycyjnym 
(do 94%) i w roku 2009 był on największy spośród wszystkich grup.

Najwyższe dochody osiągnęły rodziny mieszkające w regionie centralnym, 
najmniejsze zaś we wschodnim. W różnych regionach spowolnienie gospodar-
cze ujawniło się w różnym stopniu15. Pomiędzy rokiem 2007 a 2009 dochody 
rosły szybciej niż wydatki w regionach: południowym, południowo-zachodnim 
oraz północnym, wolniej zaś w regionach: wschodnim i północnym. W regionie 
centralnym wzrost dochodów był podobny do wzrostu wydatków, nie zmienił się 

14  U. Grzega, Wydatki i konsumpcja gospodarstw domowych w Polsce i ocena ich racjonalności, 
Wyd. AE w Katowicach, Katowice 2005, s. 31.

15  Jak żyć w kryzysie? Zachowania polskich konsumentów, red. M. Bombol, Wyd. SGH, 
Warszawa 2011, s. 18.
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Tabela 3. Dochody i wydatki rodzin wielodzietnych według klasy miejscowości zamieszkania 
w latach 2007 i 2009

Wieś Małe miasto Średnie miasto Duże miasto

rok 
2007

rok 
2009

zmiana 
2009/
/2007
(w %) 

rok 
2007

rok 
2009

zmiana 
2009/
/2007
(w %)

rok 
2007

rok 
2009

zmiana 
2009/
/2007
(w %)

rok 
2007

rok 
2009

zmiana 
2009/
/2007 
(w %)

A 1037,9 1107,4 6,7 1050,4 1200,6 14,3 1124,2 1143,8 1,7 1368,7 1446,3 5,7
B 1016,9 1085,0 6,7 1039,9 1175,1 13,0 1107,5 1121,9 1,3 1336,9 1412,3 5,6
C 911,2 1005,3 10,3 908,8 1008,5 11,0 962,9 1076,1 11,8 1203,4 1315,7 9,3
D 890,2 982,9 10,4 898,3 983,0 9,4 946,1 1054,2 11,4 1171,7 1281,7 9,4
E 88 91 3 86 84 –3 85 94 9 88 91 3

A – Średni realny dochód rozporządzalny gospodarstwa w jednostkach ekwiwalentnych (w PLN w cenach 
z roku 2007)

B – Średni realny dochód do dyspozycji gospodarstwa w jednostkach ekwiwalentnych (w PLN w cenach 
z roku 2007)

C – Średnie realne wydatki (ogółem) gospodarstwa w jednostkach ekwiwalentnych (w PLN w cenach 
z roku 2007)

D – Średnie realne wydatki na towary i usługi konsumpcyjne gospodarstwa w jednostkach ekwiwalentnych 
(w PLN w cenach z roku 2007)

E – Wydatki na towary i usługi konsumpcyjne jako procent dochodu do dyspozycji

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych z Budżety gospodarstw domowych za lata 2007 i 2009, 
GUS 2008 i 2010.

Tabela 4. Dochody i wydatki rodzin wielodzietnych według grup społeczno-ekonomicznych 
w latach 2007 i 2009

Pracownicy Rolnicy Pracujący na 
własny rachunek Emeryci i renciści

Utrzymujący się 
z niezarobkowych 

źródeł

2007 2009 2007 2009 2007 2009 2007 2009 2007 2009

A 1040,5 1167,6 1388,9 1086,4 1332,4 1505,3 786,8 899,3 597,5 609,8
B 1021,8 1144,4 1357,6 1063,5 1307,8 1464,2 771,2 884,5 586,8 606,4
C 940,9 1050,6 981,0 1025,6 1210,0 1323,3 774,5 826,9 592,0 621,7
D 922,2 1027,4 949,7 1002,7 1185,4 1282,2 758,9 812,2 581,3 618,4
E 90 90 70 94 91 88 98 92 99 102

A – Średni realny dochód rozporządzalny gospodarstwa w jednostkach ekwiwalentnych (w PLN w cenach 
z roku 2007)

B – Średni realny dochód do dyspozycji gospodarstwa w jednostkach ekwiwalentnych (w PLN w cenach 
z roku 2007)

C – Średnie realne wydatki (ogółem) gospodarstwa w jednostkach ekwiwalentnych (w PLN w cenach 
z roku 2007)

D – Średnie realne wydatki na towary i usługi konsumpcyjne gospodarstwa w jednostkach ekwiwalentnych 
(w PLN w cenach z roku 2007)

E – Wydatki na towary i usługi konsumpcyjne jako procent dochodu do dyspozycji

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych z Budżety gospodarstw domowych za lata 2007 i 2009, 
GUS 2008 i 2010.
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także udział wydatków konsumpcyjnych w dochodzie dyspozycyjnym. Najwięcej 
(ponad 90%) z dochodu dyspozycyjnego na wydatki konsumpcyjne w roku 2009 
wydały rodziny wielodzietne z regionów: wschodniego, południowego oraz połu-
dniowo-zachodniego.

Najwyższe dochody osiągają rodziny utrzymujące się z pracy na własny ra-
chunek i z pracy najemnej, najniższe zaś rodziny nieposiadające zarobkowych 
źródeł utrzymania (utrzymujące się z różnego rodzaju zasiłków i dodatków wy-
płacanych z budżetu państwa) – w roku 2009 rodziny te wydały na konsumpcję 
więcej, niż wyniósł ich dochód (zob. tab. 4). W rodzinach rolniczych dochody 
spadły w porównaniu z rokiem 2007, w pozostałych typach rodzin wzrosły, przy 
czym wzrost ten był mniejszy niż wzrost wydatków jedynie w rodzinach utrzymu-
jących się z niezarobkowych źródeł.

Podsumowując, dochody rodzin wielodzietnych różnią się w zależności od 
miejsca zamieszkania i grupy społeczno-ekonomicznej. W najlepszej sytuacji ma-
terialnej są rodziny mieszkające w dużych miastach i utrzymujące się z pracy na 
własny rachunek, zaś w najtrudniejszym położeniu są rodziny rolnicze, emerytów 
i rencistów oraz utrzymujące się z niezarobkowych źródeł utrzymania.

Analizując strukturę wydatków, warto także przyjrzeć się różnicom wyni-
kającym z miejsca zamieszkania, czy źródeł utrzymania. Wykres 6 prezentuje 
strukturę wydatków w zależności od klasy miejscowości zamieszkania rodziny 
wielodzietnej.

Uwarunkowania poziomu życia i konsumpcji rodzin wielodzietnych w Polsce

Wykres 6. Struktura wydatków rodzin wielodzietnych w roku 2009 
według klasy miejscowości zamieszkania

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych z Budżety gospodarstw domowych w 2009 r., GUS, 
2010.
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Im większa miejscowość zamieszkania, tym niższy udział wydatków na 
żywność, ale zarazem wyższy udział wydatków na utrzymanie mieszkania. 
W rodzinach wielodzietnych zamieszkałych na wsi połowę wydatków stanowią 
wydatki na żywność i użytkowanie mieszkania. Podobnie przedstawia się sy-
tuacja rodzin mieszkających w małych i średnich miastach. W lepszej sytuacji 
sa jedynie rodziny mieszkające w dużych miastach, gdzie wydatki te stanowią 
45%, większy zaś jest udział wydatków na edukację a oraz na restauracje i ho-
tele. Uwidacznia się zatem, że rodziny wielodzietne z dużych miast wpisują się 
w miejski styl życia. Rodziny wiejskie z kolei mniej przeznaczają nie tylko na 
restauracje i hotele, ale także na rekreację i kulturę, co może być związane z trud-
niejszym dostępem do niej.

W porównaniu z rokiem 2007 nie nastąpiły istotne zmiany w strukturze wy-
datków. Obniżyły się wydatki na żywność, ale wzrosły wydatki na użytkowanie 
mieszkania niemal we wszystkich klasach miejscowości (za wyjątkiem rodzin 
z małych miast, gdzie nieznacznie obniżył się udział wydatków na użytkowanie 
mieszkania). Wzrósł ponadto udział wydatków na rekreację i kulturę w rodzinach 
mieszkających w małych i średnich miastach, a obniżył się w dużych miastach. 
Spadł także udział wydatków na edukację w rodzinach mieszkających w średnich 
miastach.

Największy udział wydatków na żywność i utrzymanie mieszkania był w ro-
dzinach zamieszkujących region północno-zachodni, a także regiony północny 
i wschodni, zaś najmniejszy region południowo-zachodni (zob. wykres 6). Co 
ciekawe, udział wydatków na utrzymanie mieszkania był stosunkowo niski 
w regionie centralnym. Dużo wyższy był ponadto udział wydatków na rekreację 
i kulturę w regionach południowo-zachodnim i centralnym. Najniższym udziałem 
wydatków na restauracje i hotele charakteryzowały się natomiast regiony północ-
ny i wschodni.

W przekroju regionalnym widać wyraźne zróżnicowanie zmian w stosun-
ku do roku 2007. Spadek udziału wydatków na żywność nastąpił w regionach 
południowo-zachodnim (aż o 4%), wschodnim (o 3%), a także południowym 
i północnym, zaś wzrost w zachodnim i centralnym. Udział wydatków na 
użytkowanie mieszkania spadł tylko w regionie południowo-zachodnim, w po-
zostałych regionach wzrósł (nawet o 4% – w regionie północno-zachodnim). 
Wzrósł ponadto udział wydatków na rekreację i kulturę w regionie południowo-
zachodnim (o 3%) i wschodnim, zmalał zaś w regionach północnym i południo-
wym. Z dokonanej analizy widać wyraźnie, że największe zmiany w strukturze 
wydatków między rokiem 2007 a 2009 zaszły w rodzinach wielodzietnych za-
mieszkujących w regionie południowo-zachodnim. Na podstawie struktury wy-
datków można wnioskować, iż sytuacja tych rodzin poprawiła się, gdzyż spadł 
udział wydatków na żywność i utrzymanie mieszkania, wzrósł zaś wydatków na 
rekreację i kulturę.

Anna Bebel
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Wykres 7. Struktura wydatków rodzin wielodzietnych w roku 2009 według regionów

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych z Budżety gospodarstw domowych w 2009 r., GUS, 
2010.

Uwarunkowania poziomu życia i konsumpcji rodzin wielodzietnych w Polsce

Wykres 8. Struktura wydatków rodzin wielodzietnych w roku 2009 
według grup społeczno-ekonomicznych

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych z Budżety gospodarstw domowych w 2009 r., GUS, 
2010.
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Najbardziej zróżnicowana struktura wydatków uwidacznia się przy podziale 
rodzin na grupy społeczno-ekonomiczne. Podział taki prezentuje wykres 8.

W zdecydowanie najlepszej sytuacji materialnej są rodziny utrzymujące się 
z pracy na własny rachunek, gdyż w nich udział wydatków na żywność i utrzy-
manie mieszkania jest zdecydowanie niższy niż w pozostałych grupach. Struktura 
wydatków tej grupy nie odbiega od struktury w rodzinach posiadających tylko 
jedno lub dwoje dzieci. W podobnej sytuacji znajdują się rodziny pracowników. 
Zdecydowanie najskromniej żyją rodziny emerytów i rencistów, przeznaczając 
stosunkowo najmniej na restauracje i hotele, edukację (poniżej 1%) i rekreację 
i kulturę. Rodziny utrzymujących się z niezarobkowych źródeł przeciwnie – po-
mimo najniższego dochodu przeznaczają całkiem sporo na rekreację i kulturę 
czy restauracje i hotele (w roku 2007 wydatki te stanowiły 3% ogółu wydatków 
tych gospodarstw). Można zatem stwierdzić, że rodziny te żyją często ponad stan 
(co potwierdzają przedstawione wcześniej dane, że na konsumpcję wydają wię-
cej, niż wynosi ich dochód). Dodatkowo konsumpcja ta obejmuje nie tylko dobra 
podstawowe, ale także korzystanie z restauracji, hoteli i różnych form rozrywki 
i wypoczynku. Wydatki na potrzeby wyższego rzędu zależą bowiem nie tylko od 
sytuacji materialnej, lecz w znaczącym stopniu także od przyjętych priorytetów 
w zaspokajaniu potrzeb16. 

W porównaniu z rokiem 2007 udział wydatków na utrzymanie mieszkania 
wzrósł we wszystkich grupach, a wydatków na żywność zmalał jedynie w grupie 
pracowników i utrzymujących się z niezarobkowych źródeł (w pozostałych nie 
uległ zmianie). Udział wydatków na rekreację i kulturę wzrósł najbardziej w ro-
dzinach utrzymujących się z niezarobkowych źródeł (o 3%), mniej w rodzinach 
rolniczych, zmalał zaś nieznacznie w rodzinach pracujących na własny rachunek. 
Udział wydatków na edukację obniżył się w rodzinach rolników, pracujących na 
własny rachunek oraz emerytów i rencistów, zaś wydatków na restauracje i hotele 
w rodzinach pracujących na własny rachunek, emerytów i rencistów oraz utrzy-
mujących się z niezarobkowych źródeł.

Podsumowanie

Rodziny wielodzietne znajdują się w gorszej sytuacji materialnej niż rodziny 
z mniejszą liczbą dzieci. Związane jest to z koniecznością podziału dochodu po-
między większą liczbę osób i większymi wydatkami tych gospodarstw. Rodziny 
wielodzietne przeznaczają na konsumpcję niemal cały swój dochód, a w wydatkach 

16  T. Zalega, Konsumpcja w gospodarstwach domowych o niepewnych dochodach, Wyd. UW, 
Warszawa 2008, s. 71.
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konsumpcyjnych przeważają wydatki podstawowe – na zakup żywności czy 
utrzymanie mieszkania. Pomimo to udział wydatków na edukację, zdrowie, 
rekreację i kulturę, czy hotele i restauracje nie różni się w zasadzie od charakte-
rystycznego dla rodzin małodzietnych. Spowolnienie gospodarcze z roku 2009 
nie wpłynęło ponadto, wbrew oczekiwaniom17, na pogorszenie warunków życia 
rodzin wielodzietnych.

Sytuacja rodzin wielodzietnych nie jest jednak jednorodna. Przeprowadzona 
analiza pozwala bowiem dostrzec, że w najlepszej sytuacji materialnej znajdują 
się rodziny wielodzietne mieszkające w dużych miastach, utrzymujące się z pracy 
na własny rachunek oraz pracy najemnej. W najtrudniejszych warunkach żyją na-
tomiast rodziny emerytów i rencistów oraz utrzymujące się z niezarobkowych źró-
deł, przy czym pierwsza grupa charakteryzuje się bardzo skromnymi wydatkami 
na towary i usługi luksusowe (np. hotele i restauracje), druga zaś niewspółmiernie 
wysokimi w stosunku do osiąganych dochodów (wydatki przewyższają osiągane 
dochody i obejmują towary i usługi o charakterze luksusowym). Największa po-
prawa warunków życia nastąpiła w rodzinach z regionu południowo-zachodnie-
go, gdzie spadł udział wydatków na podstawowe potrzeby (np. żywność), wzrósł 
zaś na rekreację i kulturę. Najbardziej znacząco pogorszyła się natomiast sytuacja 
rodzin rolniczych, w których spadkowi dochodów towarzyszył wzrost udziału 
wydatków na utrzymanie mieszkania.
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Gospodarstwo domowe
jako uczestnik procesów rynkowych

Zeszyty Naukowe
Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

Nr 31/2012

Aniela Styś
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Streszczenie. W artykule autorka zwraca uwagę na znaczenie zachowań gospodarstw domo-
wych zarówno w aspekcie poznawczym, jak i aplikacyjnym. Zaprezentowano wyniki badań bez-
pośrednich, zwracając uwagę na znaczenie uwarunkowań kulturowych w procesach podejmowania 
decyzji przez menedżerów chcących rozszerzyć swój rynek działania. Wymaga to odpowiedzialno-
ści w wykorzystaniu zasad CRM i innych metod strategii marketingowej.

Słowa kluczowe: gospodarstwo domowe, procesy rynkowe, zachowania rynkowe, odpowie-
dzialność menedżerów

1. Gospodarstwo domowe jako podmiot rynkowy – 
znaczenie i oczekiwania

W bogatym dorobku związanym z procesami rynkowymi analizom podda-
wani byli różni uczestnicy tych procesów. Określone miejsce w tych analizach 
zajmowało także gospodarstwo domowe.

Wyniki analiz każdorazowo ujawniały ważną poznawczo wiedzę o tym szcze-
gólnym podmiocie rynkowym. Przywoływany w literaturze J.F. Kennedy już 
w roku 1963 w Kongresie Stanów Zjednoczonych określił konsumentów jako naj-
większą grupę ekonomiczną w gospodarce. Ale już wtedy stwierdził, że jej zdanie 
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często nie jest wysłuchiwane1. Wiele lat później Komisja Wspólnot Europejskich 
zwraca uwagę na trzy wyzwania, przed którymi stoi Unia. Są to wzrost gospodar-
czy, zatrudnienie oraz konieczność przywrócenia więzi z obywatelami. Dodaje 
przy tym, że to konsumenci są zasadniczym elementem tych wyzwań. Wiąże się 
to z ich pozycją mierzoną 58% konsumpcją PKB Unii, a przez to stanowiącą siłę 
napędową w gospodarce2. Warunkiem takiej roli jest jednak obywatelstwo kon-
sumenckie, a więc takie, gdy jednostka, występując w roli konsumenta, aktywnie 
uczestniczy w rozwoju społeczeństwa, uwzględniając różne perspektywy, proce-
sy i przyszłe warunki3.

Zainteresowanie gospodarstwem domowym znalazło swój wyraz w wielu 
badaniach prowadzonych w Polsce, zwłaszcza w latach 70. XX w. w ramach pro-
gramów centralnie sterowanych. Trudno było nazywać te gospodarstwa „uczest-
nikami procesów rynkowych”, bowiem i cała gospodarka nie wykorzystywała me-
chanizmu rynkowego jako regulatora procesów rozwoju. Badania te dostarczyły 
wielu poznawczych wyników, interesujących diagnoz, ocen poziomu i struktury 
konsumpcji. Ujawniły także dystanse cywilizacyjne wobec krajów o tradycyjnie 
rynkowej gospodarce. Wiele wyników z tych badań zostało opublikowanych, ale 
zainteresowanie nimi przejawiało głównie środowisko naukowe.

Przełom lat 80/90 wywołał nowe procesy, zjawiska i konieczność spojrzenia 
z nowej perspektywy na rolę gospodarstwa domowego w rozwoju gospodar-
czym. Stało się to za sprawą orientacji rynkowej, w której dostrzeżono szanse 
na pozytywne zmiany. Dotyczyć one miały wszystkich interesariuszy. Pojawiło 
się zainteresowanie marketingiem jako filozofią i funkcją biznesu. W filozofii tej 
ważne stały się relacje między gospodarstwami jako odbiorcami użyteczności 
a przedsiębiorstwami jako twórcami tej użyteczności. Okazało się przy tym, że 
w procesie takiej kreacji obaj uczestnicy muszą mieć korzyść.

Efektywne tworzenie korzyści uwarunkowane jest uznaniem procesowego 
charakteru (od idei do komercjalizacji), a także menedżerską odpowiedzialnością 
w sensie reakcji na potrzeby odbiorców i wewnętrznych procesów. Inne znaczenie 
więc ma rzeczywiste, a inne potencjalne rozumienie korzyści. To ostatnie wiąże 
się z temporalnym charakterem procesu i wymaga troski menedżera o przyszłą 
korzyść.

Właściwe rozumienie procesu tworzenia korzyści staje się więc funkcją 
przedsiębiorczości czy też – jak chciał tego P. Drücker – narzędziem kreowania 
zmiany w ekonomicznym i społecznym potencjale przedsiębiorstw.

1  Za: Konsumpcja w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, red. A. Dąbrowska, M. Janoś-
-Kresło, PWE, Warszawa 2007, s. 135.

2 Ibidem.
3 Developing Consumer Citizenship, red. V. Thorsen, Conference report, Mamar, 20-23 kwiet-

nia 2000, s. 22.
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Efektywność procesu tworzenia korzyści jest tym większa im bardziej jego 
uczestnicy wykazują troskę o strefę porozumienia między interesariuszami. Ze 
swej istoty oczekiwania odbiorców korzyści i jej kreatorów są rozbieżne. Dotyczy 
to relacji menedżerowie–właściciele, właściciele–społeczeństwo, menedżerowie–
–pracownicy. Każdy postrzega korzyść na swój sposób i ma własne oczekiwania 
i miary. 

Jak mierzyć korzyść? Problem trudny merytorycznie i metodycznie. Rozbież-
ność wartości księgowej i rynkowej jest tego potwierdzeniem. Czy o korzyści de-
cyduje w istocie korzyść podstawowa czy ta dodana – jeśli będziemy rozpatrywać 
problem na gruncie budowy przewagi konkurencyjnej?

Problematyka pomiaru korzyści to konieczność widzenia – także kosztów 
przystosowania się, a także na drugim biegunie – ewentualnych utraconych 
korzyści, bo występuje problem akceptacji, problem ryzyka trwałości korzyści. 
Dotyczy to zarówno nabywcy korzyści, jak i tworzących tę korzyść.

Marketing jako proces społeczny i menedżerski w największym stopniu po-
zwala na identyfikację i ocenę zakresu uzyskiwanych korzyści i ich odbiorców. 
Trzeba przy tym mieć świadomość, że mogą one dotyczyć bezpośrednich warto-
ści, ale także warunków ich uzyskania. Można się także zastanawiać, czy polski 
odbiorca może być, i w jakim stopniu, beneficjentem korzyści. Być może szansa 
ta tkwi w powszechnym wykorzystaniu cyberprzestrzeni, kiedy koszty związane 
z czasem i odległością są bliskie zeru, a marketing relacji przekształca się w mar-
keting synergii – pełnej współpracy obu uczestników rynku w procesie tworzenia 
i dostarczania użyteczności.

Pamiętajmy, że jesteśmy świadkami ustanawiania nowych granic cywilizacyj-
nego rozwoju. Pojawiało się już określenie „nowy paradygmat procesu wytwarza-
nia” (nanotechnologie, biotechnologie)4.

Perspektywa procesu tworzenia korzyści na rzecz gospodarstwa domowego 
nabiera więc szczególnego znaczenia w polityce zarządzania przedsiębiorstwem. 
W dużym stopniu stało się to za sprawą R. Kaplana i D. Nortona. Ich wielowy-
miarowa, określana jako zrównoważona lub strategiczna karta wyników pozwala 
postrzegać proces tworzenia korzyści w synergicznym ujęciu: perspektywy fi-
nansowej, klienta, procesów wewnętrznych i rozwoju. Tym samym umożliwia 
wykorzystanie koncepcji intencji strategicznej (zmuszanie firmy do wysiłku ni-
welowania rozbieżności między zasobami a pojawiającymi się możliwościami), 
podstawowych kompetencji rozumianych jako zbiorowa wiedza oraz architektury 
strategicznej pojmowanej jako mapa dróg przyszłości. Twórcy tego ujęcia – G. Ha-
mel i C.K. Prahalad zwracali uwagę na rolę zachowań i działań pozwalających 
na wykorzystanie umiejętności i kompetencji pracowników, ale także pozycję 

4  J.P. Rutkowski, Nowe paradygmaty produktu. Perspektywy zmian technologii, „Świat 
Marketingu” grudzień 2002.
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kadry zarządzającej jako stosującej partycypacyjny styl zarządzania oraz spój-
ność wartości i przekonań całej organizacji. 

Taki styl zarządzania pozwala docenić i wykorzystać niematerialne wartości, 
które wpływają na funkcjonowanie firm i kryją się w ludziach, pomysłach, know-
how, relacjach, systemach i procesach pracy5. Tak rozumiane wartości to nowe 
wyzwania w działaniach rynkowych. Mogą one w zasadniczy sposób zmienić 
postrzeganie barier wejścia, a przez to układ konkurencyjny. Tworzą także potęgę 
marki – szczególnego zasobu niematerialnego w koncepcji pojmowania wartości, 
czy też jej modelu dynamiki najbardziej wiązanego w określeniem „aktywa mar-
ketingowe”. 

2. Zarządzanie relacjami z gospodarstwami domowymi

Początek XXI w. dostarczył ogromnego bogactwa dorobku dotyczącego po-
szukiwania wartości zarówno w kontekście oczekiwanych korzyści, kiedy mowa 
o nowym produkcje, jak i w kontekście identyfikacji sposobu jej uzyskiwania. 
Kluczowym hasłem stała się kreatywność jako swoista platforma identyfikacji 
tworzenia i dostarczania korzyści.

Strategiczna karta wyników, jak nigdy dotąd uzmysławia znaczenie wiedzy 
o gospodarstwie domowym jako uczestniku procesów rynkowych. Znaczenie to 
wiąże się z koniecznym działaniem na rzecz zdobycia klientów, ich utrzymania, 
dostarczenia satysfakcji, co wpływa na efektywność działań przedsiębiorstwa.

W poszukiwaniu sposobów uzyskania efektywności dużą rolę odegrał także 
system CRM, a zwłaszcza metodyka pomiaru satysfakcji i luk w obsłudze. Auto-
rzy takiego ujęcia Niger Hill i Jim Alexander egzemplifikują charakter tych luk6. 
Wyróżniają wśród nich:

–  lukę promocyjną wiążącą się z systemem komunikacji; często przekazy-
wane informacje przez przedsiębiorstwo okazują się rozbieżne z oczekiwaniami, 
co powoduje w konsekwencji wzrost dysonansu pozakupowego; charakter takiej 
relacji nie sprzyja uzyskaniu lojalności i ma negatywny wpływ na efektywność 
przedsiębiorstwa,

–  lukę w rozumieniu potrzeb; zjawisko to występuje bardzo często i wynika 
z tego, że badania marketingowe (dotyczące potrzeb klientów) są prowadzone 
sporadycznie, a decyzje o charakterze oferty są intuicyjne; jeśli dodamy, że zna-
jomość potrzeb klientów – jak podaje Adrian Sargeant – jest tym mniejsza im 

5  J. Low, P.C. Kalafut, Niematerialna wartość firmy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
6  N. Hill, J.Alexander, Rozmiar satysfakcji i lojalności klientów, Oficyna Ekonomiczna, 

Kraków 2003, s. 17.
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wyżej jest ktoś w hierarchii organizacyjnej przedsiębiorstwa – to skutki dotyczące 
efektywności działań łatwo przewidzieć7,

–  lukę proceduralną; wynika ona z tego, że nie następują stosowne działania 
w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa nawet po stwierdzeniu ich konieczności; jest 
to typ działań bliski określeniu „marketing fasadowy”,

–  lukę w zachowaniu; jest ona związana z poprzednią; dotyczy sytuacji, kie-
dy występuje świadomość kierownictwa co do koniecznych działań, ale występu-
ją problemy z ich realizacją głównie po stronie pracowników; może to wynikać 
z różnych przyczyn: braku kompetencji, motywacji, wiedzy; prowadzone pod kie-
runkiem autorki referatu w latach 2005-2010 badania tych problemów, a zwłasz-
cza systemu współpracy pracowników szczebli kierowniczych z personelem ma-
jącym bezpośrednie relacje z klientami wykazały, że w około 1/5 przypadków są 
to spotkania bardzo rzadkie lub nie odnotowuje się takiej współpracy; wprawdzie 
z prowadzonych badań wynika, że około 1/3 kierowników zachęca pracowników 
do przedstawiania własnych propozycji dotyczących strategii marketingowej, 
ale już tylko połowa z nich nagradza efekty tych propozycji; zaskakuje, że tylko 
1/5 badanych informuje, że personel kontaktujący się z nabywcami nie ma żad-
nego wpływu na decyzje strategiczne (poza tym, że je realizuje); przypomnijmy, 
że z przywoływanych badań A. Sargeanta wynika, że stopień rozumienia potrzeb 
klientów wśród personelu mającego z nimi bezpośrednią styczność wynosi 
100%.

–  lukę w percepcji; to swoisty charakter luki wymagającej wnikliwych 
badań motywów zachowań klientów; autorzy zwracają tu uwagę na taką sytu-
ację, kiedy działania przedsiębiorstwa są kreatywne, uwzględniające zmienność 
zjawisk i procesów, często innowacyjne, a mimo to pozostaje negatywna opinia 
o przedsiębiorstwie; może to być wynikiem wcześniejszych złych doświadczeń 
w relacjach przedsiębiorstwo – klient; taka sytuacja ma szczególne znaczenie 
dla polskich gospodarstw domowych; przeszłość dostarczyła im wielu negatyw-
nych sytuacji, znacząca ich część poddana została wręcz ekskluzji społecznej; 
świadomość tego wyrażała zainteresowanie się różnych interesariuszy koncepcją 
społecznej odpowiedzialności biznesu; są wśród nich takie podmioty, jak biznes, 
organizacje społeczne, rząd; warto zwrócić uwagę, że zarysowała się wyraźna 
dysproporcja działań pomiędzy kryteriami ekonomicznymi i społecznymi, przy 
czym wyrażane są sceptyczne opinie o dobrowolnej realizacji zasad społecznej 
odpowiedzialności biznesu z wyjątkiem takich działań, kiedy te zasady stają się 
środkiem do realizacji zysków; często jest to wynikiem obaw o zły wizerunek, 
który może zaprzepaścić zyskowność; stąd wyraźna – w ostatnim czasie – aktyw-
ność wykorzystania jednego z instrumentów promocji – public relations; z istoty 

7  A. Sargeant, Marketing w organizacjach non profit, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004, 
s. 76.
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oznacza on relacje publiczne – zewnętrzne; pozostaje jednak sprawą otwartą 
relacja między systemem komunikacji o zasadach a ich realizacją; wyniki badań 
wielu autorów wskazują, że występuje właściwe rozumienie idei CSR w dzia-
łaniach PR; często jednak pozostaje to deklaracją, mimo że tworzono pewne 
procedury, wręcz wytyczne wskazujące kierunek działań na rzecz CSR; szcze-
gólne znaczenie miały tu wytyczne OECD; w polskiej literaturze te procedury 
i wytyczne są bogato prezentowane8; przypomnijmy, że idea marketingu w Pol-
sce pojawiła się w warunkach najgorszego stanu naszej gospodarki i zaskoczyła 
zarówno przedsiębiorców, jak i konsumentów; powstał problem uczenia się 
zachowań rynkowych i pokonywania poszczególnych etapów dojrzewania ryn-
kowego.

Dziś można postawić wiele pytań związanych z efektami tego procesu. Są to 
pytania ciągle aktualne i stawiane stale, zwłaszcza przez środowisko akademickie 
i ośrodki badawcze. Generalnie można je sprowadzić do problematyki dynamiki 
adaptacji idei marketingu przez polską gospodarkę, poznawania i wykorzysty-
wania jego funkcji, instrumentów realizacyjnych i odpowiedzialności wobec 
uczestników rynku zarówno po stronie podaży, jak i popytu. Te pytania dotyczyły 
też poprawy zdolności konkurowania z podmiotami obcymi i problemów zwią-
zanych z utrzymywaniem lub umacnianiem pozycji rynkowej rodzimego kapitału 
i szans jego przewag konkurencyjnych.

Wiele pytań jest ciągle aktualnych także w odniesieniu do sfery popytu, miej-
sca konsumenta w marketingu, czynników kreujących jego zachowania rynkowe, 
kreujących problematykę lojalności, a także problematykę konsumeryzmu w jego 
szerokim rozumieniu, a zwłaszcza jego wpływu na bezpieczeństwo rynkowe 
i prawa słabszych uczestników rynku.

3. Wyzwania współczesności

W ostatnich latach zwiększyła się odpowiedzialność menedżerów w kształ-
towaniu relacji z gospodarstwami domowymi. Stało się to za sprawą procesów 
globalizacji a także kryzysu gospodarczego. Pierwsze zjawisko może sprzyjać 
ale i zagrażać – jeśli w porę nie uzmysłowimy sobie konieczności poznania na-
tury szans i zagrożeń. Drugie – z istoty swej ma bardziej naturę zagrożeń. Ważne 
poznawczo – z punktu widzenia tematu referatu mogą być niektóre wyniki badań 

8  A. Lewicka-Strzałecka, Etyczne standardy firm i pracowników, Wyd. IFS PAN, Warszawa 
2008; J. Nakonieczna, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych, Diffin, 
Warszawa 2008; M. Żemigała, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Oficyna Walters 
Kluwer Business, Kraków 2007.
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bezpośrednich dotyczących zachowań gospodarstw domowych. Prowadzone były 
w aglomeracji wrocławskiej przez autorkę referatu w ramach badań własnych. 
Ponad 80% respondentów wyraziło opinię, że mamy do czynienia z kryzysem 
finansowym. Zaskakuje, że tylko dla 12% badanych miało to skutek w budżecie 
domowym i w głównym stopniu odnosiło się do gospodarstw 1 i 2 osobowych. 
Zwiększa się do ponad 20% obawa o utratę pracy w wyniku kryzysu. Dotyczy 
to zarówno kobiet i mężczyzn. Z punktu widzenia oceny zachowań rynkowych 
gospodarstw domowych warto odnotować, że zmieniła się zasadniczo struktura 
wydatków gospodarstw domowych spowodowana kryzysem. 95% respondentów 
wskazało na wzrost wydatków na comiesięczne rachunki i opłaty. Ponad 90% ba-
danych wskazuje na wzrost wydatków na artykuły spożywcze, około70% zwraca 
uwagę na wzrost wydatków na transport.

Skutki tych wzrostów dały się zaznaczyć w spadkach wydatków na rekre-
ację, własne przyjemności – choć około 60% respondentów stwierdza, że nic nie 
zmienia w strukturze wydatków, o których sam może decydować. Wskazuje to na 
trwałość zachowań rynkowych i może stanowić ważną informację dla przedsię-
biorców kreujących korzyści. Podobne wyniki – dotyczące całej Polski znaleźć 
można w komunikacie CBOS z kwietnia 2011 r.

4. Uwarunkowania kulturowe zachowań rynkowych 
gospodarstw domowych

Poznanie procesu decyzyjnego konsumentów to jedna z najważniejszych 
przesłanek polityki rynkowej przedsiębiorców. Warto jednak taki proces porów-
nywać i oceniać na tle uwarunkowań kulturowych. Pamiętajmy, że polski konsu-
ment od dawna był kosmopolityczny – poszukujący korzystnych ofert niezależnie 
od kraju ich pochodzenia. Ważne były cechy oferty decydujące o zakupie. Po-
znanie procesu decyzyjnego konsumentów było przedmiotem kolejnych badań 
autorki. Tym razem dokonano porównań zachowań zakupowych konsumentów 
polskich i chińskich9. Badania prowadzono w regionie dolnośląskim i klastrze 
Jingjinji (czyt. dżingdzindzi). Oba regiony pełnią podobne funkcje w relacji do 
innych regionów kraju. Zakresem badań objęto decyzje dotyczące: żywności, 
napojów, słodyczy, alkoholi, komputerów, samochodów, odzieży, telewizorów 
i sprzętu AGD. Taki zestaw grup produktów wydawał się być w miarę pełny dla 
wnioskowania o zachowaniach konsumentów, a zwłaszcza pozwoliło wykazać 
różnice w tych zachowaniach w obu krajach. Wyniki te mają nie tylko znaczenie 

9  A. Styś, P. Krzesaj, Proces decyzyjny konsumentów – zderzenie kultur, w: Marketing 2010. 
Teraźniejszość i przyszłość, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2010, s. 61.
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poznawcze, ale mogą ułatwiać decyzje przedsiębiorców mających zamiar intere-
sować się rynkiem chińskim.

Jedno z pierwszych pytań dotyczyło lojalności wobec oferentów produków 
a z odpowiedzi wynika, że badani respondenci wykazują podobną lojalność jedy-
nie w odniesieniu do życzliwości.

Zwraca uwagę ponad dwukrotnie większy odsetek lojalnych klientów chiń-
skich w stosunku do sprzętu AGD (52,5% wskazań w Chinach i 22,5% wskazań 
w Polsce). Także wyraźnie większą lojalność wykazują respondenci chińscy 
przy zakupie komputerów (51,25% wobec 32% w Polsce), samochodów (32,5% 
w Chinach i 20% w Polsce), telewizorów (ok. 19% w Chinach i 12% w Polsce). 
Wyraźnie większą lojalność wykazują Polacy przy zakupach alkoholi i słodyczy. 
W pierwszym przypadku jest to 3,5 krotna różnica, a w drugim o 10% większa. 

W procesie decyzyjnym konsumenta zainteresowanie badaczy budzi często 
zachowanie określane jako dysonans pozakupowy. W omawianych badaniach 
także znalazło się pytanie dotyczące tego problemu. Okazuje się, że polskich 
respondentów częściej spotykał dysonans pozakupowy. Chińscy konsumenci 
rzadziej bywają niezadowoleni z zakupów. Stąd pewnie ich większa lojalność 
pozakupowa w stosunku do niektórych produktów. 

W obu obszarach kulturowych występuje u około 1/3 respondentów skłonność 
do częstej zmiany marki. Decydują o tym jednak inne czynniki.W przypadku kon-
sumentów polskich są to głównie jakość (i to zarówno lepsza w opinii responden-
tów w alternatywnym produkcie, jak i jej pogorszenie się w produkcie dotychczas 
używanym), chęć spróbowania czegoś nowego (respondenci często zmieniający 
markę przeważnie cechowali się otwartością na nowe doznania i doświadczenia), 
cena (z reguły wykazująca lepszą korelację z jakością). W dalszej kolejności 
respondenci wymieniali: wpływ opinii innych konsumentów, nowe informacje, 
lepszy wygląd, modę. Produkt postrzegany jako ten, który oferuje nowe wartości, 
jest konkurencyjny cenowo i/lub jakościowo, a także posiada pozytywną opinię 
dotychczasowych użytkowników może znaleźć się w koszyku dóbr zakupowych 
ponad 30% konsumentów.

Respondenci z obszaru Jingjinji zmieniają markę głównie z powodu chęci 
wypróbowania czegoś nowego. 40% odpowiedzi z tym związanej sugeruje więk-
szą skłonność do innowacji w porównaniu z respondentami z Dolnego Śląska. Na 
drugim miejscu wymieniano styl (24%), a na trzecim jakość (20%). Te wskazania 
wydają się mieć związek z dużym znaczeniem symboliki w kulturze chińskiej. 
Pewnym tego potwierdzeniem jest poszukiwanie informacji i dokonanie wyboru 
produktu. Na pytanie dotyczące czasu, który jest potrzebny, aby podjąć decyzję 
o zakupie ponad 1/5 chińskich respondentów relatywnie długo zastanawia się 
przy zakupie żywności (21,25% wobec tylko 6% wskazań z Polsce). Wyraźna 
rozbieżność występuje także przy zakupach odzieży (43,75% wskazań w Chinach 
i 19% wskazań w Polsce). Polacy znacznie dłużej zastanawiają się przed zakupem 
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komputerów (61% wobec 45% w Chinach), samochodów (66% wobec 42,5% 
w Chinach), telewizorów (32% wobec tylko 8,75% w Chinach).

Na tym tle interesujące wydawało się poznanie źródła informacji, które słu-
żą podjęciu decyzji o zakupie. W obu krajach dominującym źródłem informacji 
jest miejsce zakupu, znajomi, telewizja, a w przypadku produktów z kategorii: 
komputery, telewizory, samochody, sprzęt AGD – również portale oraz sklepy in-
ternetowe. Chińczycy jednak nieco rzadziej niż Polacy szukają informacji w miej-
scu zakupu, bardziej nastawieni są na informacje z telewizji, nieznacznie mniej 
uwzględniają informacje od znajomych. Interesujące poznawczo są czynniki brane 
pod uwagę przy zakupie poszczególnych grup produktów w obu kulturach. Polscy 
respondenci w odniesieniu do kategorii produktów żywnościowych sugerują się 
w kolejności od najważniejszego czynnika: 1) zdrowiem, 2) smakiem, 3) jako-
ścią, 4) terminem ważności, 5) ceną, 6) zaufaniem, 7) wyglądem, 8) krajowym 
producentem produktu, 9) marką, 10) opinią znajomych, 11) ekologią, 12) opako-
waniem, 13) popularnością, przy czym zdrowie i smak uznało za najważniejsze 
ponad 60% respondentów. W dalszej kolejności wymieniano cenę (7% wskazań), 
jakość (5% wskazań), termin ważności (4% wskazań), wygląd i opakowanie (po 
3% badanych). Badane osoby poproszono o wskazanie jednego najważniejszego 
czynnika, który decyduje o zakupie produktu. W przypadku żywności wskazywa-
no, w zdecydowanej większości, dwa czynniki: zdrowie i smak. Dopiero w dal-
szej kolejności (poniżej 10% respondentów) wymieniano cenę (7%), jakość (5%) 
termin ważności (4%), wygląd i opakowanie (po 3% badanych). Z wyników ba-
dań można wywnioskować, że polski konsument w pierwszej kolejności zwraca 
uwagę na to czy produkt jest smaczny i zdrowy. W dalszej kolejności rozpatruje, 
wśród pewnej gamy produktów, ich jakość oraz termin ważności. Jeżeli na tym 
etapie procesu decyzyjnego pojawi się kilka dóbr rozpatrywanych pod kątem za-
kupu, to konsument porównuje je również pod względem ceny i wyglądu, lub też 
kupuje produkt, któremu ufa, gdyż go zna lub się z nim wcześniej zapoznał. Oka-
zuje się, że terminy takie jak ekologia, marka są ważne jedynie dla nieco ponad 
20% badanych osób. 

Respondenci chińscy przywiązują jeszcze większą uwagę do zdrowia niż 
Polacy. Blisko 83% badanych uwzględnia ten czynnik przy zakupie produktów 
żywnościowych (w Polsce 77%). Zaskakuje wynik 34% respondentów z Chin 
wskazujących prestiż jako czynnik decydujący o zakupie żywności (wobec 1% 
w Polsce). Z pewnością jest to wynikiem tego, że posiłek w Chinach jest czynno-
ścią bardzo ważną, niemal ceremonialną. W Chinach wykształciła się kultura cho-
dzenia do restauracji. W zależności od poziomu zamożności mieszkańcy Pekinu 
stołują się w bardzo ubogich lub „grzesznie” bogatych restauracjach. Ponadto ci, 
którzy konsumują potrawy w domowym zaciszu, również utożsamiają liczbę po-
traw na stole od poziomu zamożności. Im ktoś bogatszy, tym bardziej eksponuje 
swój prestiż przez konsumpcję potraw.

Gospodarstwo domowe jako uczestnik procesów rynkowych
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W związku z tym, że żywność odgrywa ważną rolę w życiu społecznym 
mieszkańców Chin, uzyskaliśmy dość szeroka gamę czynników branych pod 
uwagę przy zakupach. Są to wśród nich (w kolejności od najważniejszych): zdro-
wie, smak, jakość, termin ważności, zaufanie (blisko 42%) prestiż, marka (prawie 
32%), opinia znajomych (30%), wygląd produktu (blisko 29%), ekologia (niemal 
28%), popularność produktu (26%), opakowanie (26%), cena (25%), globalność 
produktu (22,5%), opinia eksperta (blisko 22%). Pochodzenie produktu jest mniej 
istotne niż dla polskich konsumentów. Zanotowano 17,5% wskazań, iż ten czyn-
nik jest brany pod uwagę; dla porównania w Polsce wynosił on 33%. 

Ogólnie wyniki z Państwa Środka są bardziej rozłożone między wszystkie 
wymienione czynniki. Osoby badane w Jingjinji zwróciły uwagę na czynniki nie-
mal pominięte w Polsce, takie jak: globalność produktu, prestiż, opinia eksperta, 
ekologia, opakowanie i wygląd produktu, a dla nielicznych respondentów produk-
ty spożywcze pozwalają również wyrazić siebie.

Interesujące są także wyniki dotyczące kryteriów wyboru dóbr pozostałych 
Kupując komputery polski konsument, jak wynika z badania, zwraca uwagę 
przede wszystkim na wydajność i moc. Blisko 68% respondentów zaznaczyło, że 
przy wyborze komputera bierze ten czynnik pod uwagę. Ponadto 42% badanych 
osób zaznaczyło ten czynnik jako najważniejszy i decydujący przy wyborze. Bez-
awaryjność (10%), technologia (18%) i funkcjonalność (8%) , również były uwa-
żane przez część respondentów za najważniejszy czynnik. W koszyku czynników 
branych pod uwagę wymieniano (w kolejności od najczęściej zaznaczanych): 
wydajność, technologie, cenę, bezawaryjność, funkcjonalność, markę, wygląd, 
opinię eksperta, opinię znajomych, ekonomiczność oraz rzadziej: komfort (kul-
tura pracy, hałas), prestiżowość, popularność produktu, oryginalność, globalność 
produktu i inne. 

Samochody są kategorią produktów, w której aż osiem czynników było nie-
mal tak samo często wskazywanych za brane pod uwagę w procesie decyzyjnym 
polskiego konsumenta. Są to: cena, wygląd, bezawaryjność, moc, ekonomicz-
ność, marka, komfort oraz bezpieczeństwo (odsetek wskazań w przedziale od 
41% do 55%). Biorąc również pod uwagę wskazania polskich respondentów 
dotyczące jednego według nich najważniejszego czynnika, rozłożyły się one pra-
wie równomiernie na wyżej wymienione. Odpowiednio: ekonomiczność (16%), 
bezawaryjność (15%), moc (14%), komfort (11%), marka (10%), cena (9%), bez-
pieczeństwo (5%), wygląd (4%). Tak duża rozbieżność czynników branych pod 
uwagę może więc być przyczyną pluralizmu produktowego. 

Polscy konsumenci, wybierając produkty z kategorii odzieży, sugerowali się 
głównie wyglądem produktu. Aż 71% respondentów wskazało, że ten czynnik 
bierze pod uwagę, a ponado 43% osób wskazało ten czynnik jako najważniejszy. 
Druga część spośród osób badanych uwzględnia to, czy produkt jest komfortowy 
(czy jest wygodny, przyjemny w dotyku, dobrze leżący, latem przewiewny, zimą 
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zatrzymujący ciepło), 21% respondentów uznało ten czynnik za najważniejszy. 
Dodatkowymi czynnikami branymi pod uwagę, lecz nie najważniejszymi, są: 
cena, marka, oryginalność, fakt czy produkt pozwala wyrazić siebie, a także 
funkcjonalność i opinia znajomych. Warto też zaznaczyć, że 5% respondentów 
uznało, że najważniejszy jest dla nich przy kupnie odzieży fakt, czy mogą wyrazić 
siebie przez zakup danego produktu. 4% badanych osób uznało oryginalność za 
priorytetowy czynnik, natomiast 3% uznało prestiżowość. Gdyby połączyć trzy 
wyżej wymienione czynniki, oznaczałoby to, że co najmniej 12% społeczeństwa 
kupuje odzież przede wszystkim dlatego, że coś ona symbolizuje. A ta statysty-
ka nie uwzględnia przecież marki, które też jest formą demonstracji. Możemy 
stwierdzić, że odzież kandyduje do miana produktu symbolicznego. Gdyby po-
szerzyć spektrum o respondentów, którzy niekoniecznie uważają dany czynnik za 
najważniejszy, ale biorą go pod uwagę, otrzymujemy ciekawe wyniki. 26% osób 
chce wyrazić siebie przez zakup odzieży, 33% osób chce czuć się oryginalnym 
przez zakup tego dobra, a 14% chce poczuć się wyjątkowo przez prestiżowość 
produktu, jaki nosi na sobie.

Porównanie wyników badań z Polski i Chin pozwala stwierdzić, że bezawa-
ryjność wydaje się być ważniejsza dla Polaków niż dla Chińczyków. Ponadto 
cenimy sobie bardziej wygląd produktu w kategorii odzieży i branży samocho-
dowej. Mieszkańcy Jingjinji są bardziej uświadomieni w kwestii ekologii, lecz 
jest to i tak niski poziom zainteresowania przy wyborze produktu. Chińczycy 
preferują zdrowy tryb życia, w związku z tym cenią sobie, gdy produkty przez 
nich kupowane mu sprzyjają. Ponadto o wiele częściej rozpatrują zakup pod ką-
tem prestiżu, co może mieć związek z faktem, że Chiny stosunkowo niedawno 
się wzbogaciły. Niektórzy respondenci z Chin lubią się wyróżniać, aczkolwiek 
Polacy cenią sobie bardziej oryginalność przy kupnie odzieży. Trzeba zaznaczyć, 
że więcej osób uwzględnia opinię znajomych, a także to, czy produkt jest global-
ny (darzą je większym zaufaniem) i popularny. Takie czynniki, jak marka, cena, 
technologia, wydajność, komfort są podobnie uwzględniane przez konsumentów 
tych dwóch obszarów.

Porównanie najważniejszych czynników branych pod uwagę przy zakupie 
produktów trwałych pozwala stwierdzić, że większa uwaga respondentów z Chin 
jest skupiona na wydajności. Blisko 52% badanych wskazało tę cechę za naj-
ważniejszą przy wyborze komputerów. Średni wynik dla pięciu kategorii wynosi 
27%. Dla porównania, średnio jedynie 16% badanych z Polski wskazało ten czyn-
nik za najważniejszy. W kategorii samochodów trzeba podkreślić, że żadna osoba 
z Państwa Środka nie wskazała bezawaryjności jako czynnika najważniejszego, 
podczas gdy w Polsce 15% osób uważa go za decydujący w największym stopniu. 
Wyniki z Chin są bogatsze o element prestiżu. Można powiedzieć, że mieszkańcy 
Jingjinji są bardziej podatni na produkty prestiżowe.

Gospodarstwo domowe jako uczestnik procesów rynkowych
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Zaprezentowane wyniki badań potwierdzają, że różnice kulturowe oraz hi-
storyczne i społeczne rzutują na postępowanie ludzi w życiu codziennym i doty-
czy to także sfery handlu i marketingu. Na trwałe utożsamiana kultura zdrowego 
życia wśród mieszkańców Chin odzwierciedla się w zachowaniach konsumenc-
kich, co widać zwłaszcza w branży spożywczej. Szybki postęp cywilizacyjny 
i rosnąca przepaść między biednymi a bogatymi sprawił, że region Jingjinji za-
mieszkuje typ konsumenta nastawionego na sukces, którego poziom wycenia się 
na podstawie prestiżowości zakupowanych dóbr lub oryginalności i stylu, które 
one reprezentują. W ten sposób wartościowanie przekłada się na czynniki, które 
są brane pod uwagę przy zakupie dóbr. Gdyby spytać przeciętnego mieszkańca 
Dolnego Śląska, co uwzględnia przy zakupie konkretnych produktów, z pewno-
ścią wymieni jeden z racjonalnych (np. ekonomicznych) czynników w pierwszej 
kolejności. Mieszkaniec Chin wymieni zapewne zdrowie, styl lub markę – sło-
wem czynniki niemierzalne lub trudno mierzalne, które często wkraczają w sferę 
subiektywizmu. 

Nie sposób wskazać wszystkich przyczyn odmiennej mentalności konsumen-
tów z obu odległych krajów. Zachęca to jednak do dalszych badań i analiz, aby 
zgodnie z maksyma Konfucjusza uznać, że „żaden wiatr nie jest dobry dla okrętu, 
który nie zna portu swego przeznaczenia”. I warto może na koniec przywołać sło-
wa Thomasa L. Friedmana, że „Chiny są zagrożeniem, Chiny są klientem i Chiny 
są szansą wobec faktu, że świat staje się płaski, a komputery i Internet doprowa-
dzają do równowagi sił”10.

Zaprezentowane wyniki badań dotyczące zachowań gospodarstw domowych 
podkreślają znaczenie zrozumienia rynków. Z tego też powodu w dojrzałych go-
spodarkach rynkowych przywiązuje się do takich wyników dużą wagę. Na ich 
bazie określa się obszary i cele działań, a zwłaszcza – w odniesieniu do konsu-
mentów – poszukuje się odpowiedzi na następujące pytania:

–  co ma naprawdę dla nich wartość?
–  jak reagują na dostarczaną wartość?
–  co poprawiło się u klientów skutkiem dostarczanej wartości?
Te odpowiedzi pozwalają stworzyć efektywny system działań przy założe-

niu, że menedżerowie dysponują możliwościami tworzenia wartości ważnej dla 
klientów i wiedzą pozwalającą ocenić rzeczywiste wartości. Jeśli występują luki 
w tych zakresach, to mogą skorzystać z założeń marketingu holistycznego. Wska-
zano w nich możliwości zwiększenia zasobów, rozszerzenia rynków przez relacje 
sieciowe z bardziej doświadczonymi podmiotami.

10  T.L. Friedman, Świat jest płaski, Rebis, Poznań 2009.
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Streszczenie. Rosnące znaczenie segmentu ludzi młodych dla banków przyczynia się do wzro-
stu zainteresowania problematyką ich oczekiwań i zachowań konsumenckich. Artykuł poświęcony 
jest analizie tychże zachowań. Prezentuje zarówno przemiany dokonujące się w zachowaniach 
młodych konsumentów w ostatnich dwóch dekadach, jak również charakteryzuje specyfikę po-
szczególnych etapów procesu decyzyjnego związanego z wyborem i nabyciem przez ludzi młodych 
usług bankowych. W artykule przedstawione zostały m.in.: powody korzystania przez młodych lu-
dzi z usług bankowych, źródła z których czerpią o nich informacje, czynniki wpływające na wybór 
konkretnego banku.

Słowa kluczowe: młodzi konsumenci, rynek usług bankowych, zachowania konsumenckie, 
proces decyzyjny

Wstęp

Segment ludzi młodych wydaje się być obecnie ważnym i perspektywicz-
nym dla banków zarówno z uwagi na dysponowanie przez nich znaczniejszy-
mi środkami finansowymi, niż miało to miejsce przed rokiem 1989, jak też ze 
względu na możliwość pozyskania lojalnych i usatysfakcjonowanych klientów 
na przyszłość. Istotne staje się zatem poznanie czynników wpływających na 
zachowania młodych konsumentów na rynku usług bankowych, jak też analiza 
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procesów decyzyjnych związanych z korzystaniem z nich. Celem artykułu jest 
zaprezentowanie specyfiki zachowań konsumenckich młodych klientów banków. 
W artykule wykorzystano wyniki najnowszych badań przeprowadzonych przez 
ośrodki akademickie, jak również instytucje badawcze. Niniejsze opracowanie 
ma odpowiedzieć na następujące pytania badawcze: 1) Jakie cechy szczególne 
charakteryzują obecnie polskich młodych klientów banków? W jakim stopniu 
i zakresie zmieniły się one w ciągu minionych dwóch dekad? 2) Jakie powody 
skłaniają młodych ludzi do rozpoczęcia korzystania z usług banku? Jakie korzyści 
uznają za istotne na tyle, aby skłoniły ich do zakupu produktów bankowych? Dla-
czego pewien odsetek młodych ludzi nie korzysta z usług bankowych? 3) Gdzie 
młodzi ludzie poszukują informacji na temat banków i ich ofert? Które źródła 
uznają za ważniejsze i bardziej wiarygodne od pozostałych? 4) Jakie czynniki 
w istotny sposób wpływają na wybór konkretnego banku i oferty? 5) Czy segment 
młodych klientów banków jest wewnętrznie homogeniczny, czy może składa się 
z subsegmentów o odmiennych preferencjach i zachowaniach?.

Poszczególne części artykułu będą poświęcone poszukiwaniu odpowiedzi na 
postawione pytania.

1. Ewolucja zachowań młodych konsumentów

Ludzie młodzi stanowią obecnie bardzo atrakcyjny i rozwojowy segment 
rynku dóbr konsumpcyjnych. Ich obecna pozycja i przyszłościowy potencjał 
sprawiają, że stali się oni klientami pożądanymi m.in. przez banki. Minione dwie 
dekady przyniosły na tyle istotne zmiany w specyfice zachowań konsumpcyjnych 
młodzieży, że stały się one przedmiotem wielu badań i analiz. Wydane przez Kan-
celarię Prezesa Rady Ministrów w 2011 r. opracowanie pn. „Młodzi 2011”1 przy-
bliża istotę tych zmian2. Pierwszy okres istnienia gospodarki rynkowej w Polsce 
charakteryzował się ograniczoną aktywnością rynkową młodych ludzi, małymi 
zdolnościami nabywczymi młodzieży (niewielki odsetek pracował zarobkowo, 
kieszonkowe było spotykane sporadycznie), podejmowaniem decyzji przez ro-
dziców (młodzi ewentualnie inicjowali zakup i doradzali), zaś oferta rynku była 
uboga i niekierowana do młodych3. Z czasem decyzyjność rodziców malała, rosła 
zaś podatność młodzieży na coraz bardziej ekspansywną reklamę i umacniała się 

1  K. Szafraniec, Młodzi 2011, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2011.
2  We wspomnianym opracowaniu kategoria „młodych konsumentów” obejmuje zarówno 

niesamodzielną i ograniczoną decyzyjnie kilkunastoletnią młodzież, jak i młodych dorosłych, którzy 
nominalnie dysponują własnymi przychodami i prowadzą samodzielne gospodarstwa domowe.

3  K. Szafraniec, Młodzi 2011, s. 227.
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jej rola inicjująco-doradcza w procesie zakupowym. Wraz z wyedukowaniem 
i zdobywaniem doświadczeń rosły także wymagania młodzieży, a jej zachowa-
nia na rynku cechowała większa dojrzałość i wyższy poziom wiedzy. W drugiej 
dekadzie przemian dokonały się znaczące zmiany w zachowaniach rynkowych 
młodzieży – m.in. trzykrotnie wzrósł udział młodych konsumentów posiadają-
cych własne zasoby pieniężne (do 78%), zwiększyła się ich rola decydowaniu i fi-
nansowaniu zakupów, postawy względem reklam stały się bardziej wymagające 
i krytyczne, zaś kryteria zakupu bardziej racjonalne. Zdaniem Krystyny Szafra-
niec aktualnie młodzież stanowi aktywną, kreatywną, otwartą na nowości i coraz 
bardziej zasobną grupę nabywców, co wynika nie tylko ze wzrostu kwot kieszon-
kowego (obecnie otrzymuje je duża liczba młodych ludzi – 69% młodzieży z ro-
dzin zamożnych i 43% młodzieży z rodzin o sytuacji materialnej przeciętnej lub 
złej) , ale również z tego, że normą stało się podejmowanie pracy dorywczej; jed-
nocześnie co czwarty młody Polak korzysta z własnego konta bankowego, a 45% 
chciałoby je mieć4. Wybrane aspekty ewolucji zachowań młodych konsumentów 
po roku 1989 przedstawia tabela 1. 

Większa niezależność finansowa młodych ludzi, większa wiedza i doświad-
czenie rynkowe przekładają się na ich coraz większą samodzielność w podejmo-
waniu decyzji konsumenckich, m.in. na rynku usług bankowych. 

Postępowanie rynkowe młodych ludzi uwarunkowane jest szeregiem czynni-
ków, natury zarówno ekonomicznej, jak i pozaekonomicznej. Ewa Kieżel wska-
zuje na dwie grupy determinant zachowań młodych ludzi na rynku: po pierwsze 
– czynniki charakteryzujące młodego konsumenta (wiek) i jego rodzinę (liczeb-
ność, układ ról, płeć jej członków), a po drugie – czynniki niezależne (determinanty 
ekonomiczne – np. cena, dochód oraz determinanty pozaekonomiczne – np. grupa 
społeczna i grupa odniesienia)5. Determinanty zachowań młodych nabywców na 
rynku dóbr konsumpcyjnych były przedmiotem badań m.in. Joanny Kicińskiej. 
Autorka wskazała na istnienie następujących tendencji6: a) zachowania rynkowe 
młodych konsumentów są w istotny sposób warunkowane czynnikami psycholo-
giczno-społecznymi, b) bardzo ważnym czynnikiem warunkującym samodziel-
ność nastoletnich nabywców w procesach rynkowych jest wiek; oddziałuje on 
głównie na ich aktywność rynkową i wielkość funduszu nabywczego, c) młodzi 
ludzie największym zaufaniem darzą swoich rodziców, ale równie często kierują 
się opiniami kolegów w trakcie dokonywania wyborów na rynku, d) młodzież 
i dzieci najczęściej podejmują decyzje samodzielnie, jednak z powodu małego 

4  Ibidem, s. 229.
5  Racjonalność konsumpcji i zachowań konsumentów, red. E. Kieżel, PWE, Warszawa 2004, 

s. 47.
6  J. Kicińska, Psychologiczno-społeczne determinanty zachowań młodych nabywców na rynku 

dóbr konsumpcyjnych, „Journal of Agribusiness and Rural Development” 2009, nr 4(14), s. 93.
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doświadczenia rynkowego chętnie sięgają po informacje i rady innych osób, 
e) dzieci potrafią dokonywać odpowiedzialnych wyborów, z których są w póź-
niejszym okresie zadowolone.

Tabela 1. Wybrane aspekty ewolucji zachowań młodych konsumentów po roku 1989

Aspekty Początek transformacji Po 10 latach Po 20 latach

Zasoby 
pieniężne

–  kieszonkowe raczej 
skromne i niezbyt popu-
larne
–  praca zarobkowa, gł. 
w okresie wakacyjnym 
(11/15-latki 11,5%, 
16/19-latki 5%)

Trzykrotnie wzrósł 
udział młodzieży posia-
dającej własne zasoby 
pieniężne (78%). Ich 
źródła:
–  kieszonkowe (59%)
–  dodatkowe pieniądze 
na bieżące wydatki 
(40%) i na zakupy celo-
we (36%)
–  własny zarobek

Podobna różnorodność 
źródeł, ale kwoty otrzy-
mywane częściej i więk-
sze, chociaż uzależnione 
od kondycji finansowej 
rodziców – kwoty od 
30 PLN (17%) do powy-
żej 130 PLN (25%)

Decyzyjność 
(rola w zaku-
pach)

–  uczestniczenie 
w zakupach, początki 
inicjowania i doradzania 
w wybranych zakresach
–  zakupy samodzielne 
lub w gronie rówieśni-
ków – rzadkie

–  rozszerzenie asor-
tymentu zakupowego 
dla domu i rodziny pod 
wpływem młodych
–  większa rola w ini-
cjowaniu, doradzaniu, 
decydowaniu i finanso-
waniu zakupów

–  rosnąca decyzyjność 
w zakupach domowych 
w różnych zakresach
–  coraz powszechniejsze 
samodzielne zakupy dla 
siebie (odzież, obuwie, 
kosmetyki)

Kryteria 
zakupu

–  cena ważna tylko wte-
dy, gdy wydawane były 
własne pieniądze
–  opakowanie
–  marka, renoma produ-
centa bez znaczenia
–  zdobywanie informa-
cji przed zakupem nie 
było praktykowane

–  produkt adresowany 
do młodych
–  wysoka jakość
–  nowoczesne rozwiąza-
nia
–  hit sezonu, moda
–  estetyczny wygląd
–  uznana marka

–  wzrosła rola marki i ar-
gumentów racjonalnych, 
wynikających z wiedzy 
i doświadczenia
–  wybór produktów 
niemarkowych częstszy 
wśród uboższej młodzie-
ży
–  produkty z grupy high-
-tech przez wszystkich 
kupowane z preferencją 
dla markowych

Źródło 
informacji 
o produktach

–  brak nawyku pozyski-
wania informacji o pro-
duktach przed zakupem

–  o wiele bardziej po-
wszechne pozyskiwanie 
informacji o produk-
tach przed zakupem 
(gł. w sklepie – 67%, 
od kolegów – 53%, 
z TV – 41%)

–  reklamy TV – 68%
–  Internet – 53%
–  rówieśnicy – 49%
–  ulotki, foldery, katalo-
gi – 30%
–  promocje – 20%

Ź r ó d ł o: K. Szafraniec, Młodzi 2011, Wyd. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2011, s. 228.
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Badania dotyczące młodych nabywców usług bankowych, tzw. Generacji Y, 
prowadzone były w 2008 r. przez Grupę Delloite7. Pojęcie „Generacja Y” oznacza 
osoby w wieku od 15 do 25 lat, tworzące pokolenie, którego aktywny i nonkon-
formistyczny styl życia ma znaczący wpływ na oczekiwania w stosunku do usług 
bankowych. Pokolenie to tworzą ludzie mobilni, ciekawi nowości, intensywnie 
korzystający z Internetu i telefonu komórkowego. Z usług finansowych zaczynają 
korzystać dosyć wcześnie, a przy tym wymagają wysokiego standardu obsługi 
i oczekują dostępu do podanych im w przystępny sposób produktów i usług przez 
w pełni zintegrowane kanały dystrybucji8. Jak podaje Grupa Dellloite, w latach 
2005-2007 udział pokolenia Y w łącznej liczbie nowo otwieranych rachunków 
bankowych w Polsce oscylował w zakresie od 50 do 73%; klienci z tej grupy zasi-
lali sektor bankowy około 18 miliardami złotych swoich dochodów rocznie.

2. Proces decyzyjny młodych konsumentów usług bankowych

Analiza zachowań nabywców wymaga przeanalizowania, w jaki sposób po-
dejmują oni swoje decyzje związane z zakupem produktu. Philip Kotler przedsta-
wia model procesu decyzyjnego nabywcy, składający się z następujących etapów9: 
1) uświadomienie potrzeby, 2) poszukiwanie informacji, 3) ocena porównawcza, 
4) decyzja zakupu, 5) zachowania pozakupowe. W latach 2009-2010 badania 
nad procesem decyzyjnym ludzi młodych na rynku usług bankowych w Polsce 
i Austrii były prowadzone przez Paulinę Aniołę, Wawrzyńca Czubaka i Bartosza 
Marchwackiego. Autorzy dokonali analizy poszczególnych etapów procesu de-
cyzyjnego na podstawie badań empirycznych, którymi objęli studentów w obu 
krajach. Na podstawie uzyskanych wyników Autorzy stwierdzili, że10:

–  na pierwszym etapie procesu decyzyjnego studenci zauważają, że dzięki 
korzystaniu z usług bankowych będą mogli wygodniej zarządzać swoimi środka-
mi finansowymi – zarówno w aspekcie weryfikowania dokonywanych transakcji, 
jak i pod kątem oszczędzania czasu; trzecim pod względem ważności (w obu 
grupach) powodem korzystania z usług bankowych było większe bezpieczeństwo 
środków pieniężnych ulokowanych w banku;

 7  Szerzej na ten temat: P. Pietkun, Nasi rówieśnicy, „Gazeta Bankowa” nr 46 z dnia 17.11.2008 r., 
s. 22-24.

 8  Ibidem, s. 22.
 9  Ph. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong, Marketing, podręcznik europejski, PWE, 

Warszawa 2002, s. 288-289.
10  P. Anioła, W. Czubak, B. Marchwicki, Proces decyzyjny ludzi młodych na rynku produktów 

i usług bankowych na przykładzie studentów polskich i austriackich, „Journal of Agribusiness and 
Rural Development” 2011, nr 3(21), s. 7-11.
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–  na drugim etapie młodzi ludzie najczęściej poszukują informacji o usługach 
bankowych w następujących źródłach: w wyszukiwarkach internetowych, wśród 
znajomych i rodziny; wykorzystują zarówno wirtualne, jak i tradycyjne kanały 
informacyjne, lecz za ważniejsze i bardziej rzetelne uznają informacji pozyskane 
od rodziny, znajomych, pracowników bankowych, niż informacje przedstawiane 
na stronach www banków czy portalach finansowych;

–  na etapie trzecim – dokonując oceny poszczególnych wariantów obie ba-
dane grupy uznały za ważne determinanty wyboru banku jakość obsługi, a więc 
kompetencje, umiejętności doradcze i szybkość obsługi oraz stosunek personelu 
do klienta; przy ocenie istotną rolę odgrywało także własne doświadczenie i opi-
nie bliskich; jednocześnie młodzi Polacy dużą rolę przywiązują do wizerunku 
banku (jego renomy, opinii o nim czy długoletniej obecności na rynku), kosztów 
korzystania z usług bankowych i dostępu do nich przez Internet;

–  na podjęcie ostatecznej decyzji o wyborze banku w obu badanych gru-
pach duży wpływ mieli rodzice badanych (jednak studenci polscy byli w tym 
względzie bardziej samodzielni – prawie 60% respondentów decyzję podjęło 
samodzielnie, natomiast 60% respondentów z Austrii deklarowało, że w podjęciu 
decyzji uczestniczyli rodzice);

Tabela 2. Schemat procesu decyzyjnego ludzi młodych na rynku produktów i usług bankowych 

Etap procesu Charakterystyka

Rozpoznanie problemu Główne powody korzystania z usług bankowych:
– wygoda
– oszczędność czasu

Szukanie informacji Korzystanie z wirtualnych źródeł poszukiwania informacji równie 
często co z tradycyjnych.
Jako bardziej rzetelne uznane zostały informacje zaczerpnięte 
w świecie realnym, od rodziny, znajomych, pracowników 
bankowych, niż informacje uzyskane na stronach internetowych 
banków czy portalach finansowych

Ocena wariantów Czynniki wpływające na wybór banku:
– własne doświadczenie i opinia bliskich
– wysokość oprocentowania depozytów,
– kompetencja i szybkość obsługi,
– stosunek personelu do klienta

Decyzja o zakupie Duży wpływ rodziny/rodziców na podejmowane decyzje

Zachowania po zakupie – stosunkowo niski poziom lojalności
– gotowość do eksperymentowania

Ź r ó d ł o: P. Anioła, W. Czubak, B. Marchwacki, Proces decyzyjny ludzi młodych na rynku produktów 
i usług bankowych na przykładzie studentów polskich i austriackich, „Journal of Agribusiness and Rural 
Development” 2011, nr 3(21), s. 10.
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–  etap piąty – zachowania po zakupie – pokazuje, że młodzi ludzie najczę-
ściej nie są klientami lojalnymi; często korzystają z usług więcej niż jednego ban-
ku (ponad 30% studentów polskich i prawie 40% austriackich); widoczne było 
też zjawisko wcześniejszego zmieniania banków; młodzi ludzie to osoby lubiące 
eksperymentować i otwarte na nowości.

Opisane wyniki prezentuje tabela 2. 
Zachowania młodych konsumentów usług bankowych były również przed-

miotem badań prowadzonych w roku 2011 przez TNS Pentor11. Objęły one m.in.: 
rozpoznanie przyczyn niekorzystania z banków przez młodych ludzi, określenie 
prawdopodobnego momentu rozpoczęcia korzystania, poznanie powodów korzy-
stania z usług bankowych, określenie preferowanych źródeł informacji o usługach 
bankowych oraz wskazanie, jakie czynniki są istotne dla młodych przy wyborze 
banku. Badaniami objęci byli ludzie w wieku pomiędzy 19 a 26 rokiem życia 
(próba badawcza składała się z 1002 respondentów). 

Wśród przyczyn niekorzystania z usług bankowych przez badanych12 wy-
łaniają się trzy grupy: po pierwsze – powody racjonalne, takie jak brak stałej 
pracy, otrzymywanie pieniędzy wyłącznie w gotówce czy brak oszczędności; po 
drugie – nierozumienie roli banków, m.in. przekonanie badanych, że łatwiej jest 

Tabela 3. Powody niekorzystania z banków przez młodych ludzi

Powody Odpowiedzi 
(w %)

Powody racjonalne
Nie mam stałej pracy 47
Wszystkie pieniądze jakie mam dostaję w gotówce 33
Nie mam żadnych oszczędności. Wydaję na bieżąco 21
Niezrozumienie roli banków
Dysponuję zbyt małą kwotą pieniędzy, aby chciało mi się iść do banku i 
otwierać konto

20

Łatwiej mi kontrolować pieniądze gdy mam je w gotówce 11
Powody emocjonalne
Nie ufam bankom 9
W razie potrzeby mogę zawsze skorzystać z konta znajomych/rodziny 7

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie: Raport TNS Pentor Młodzi w świecie finansów 2011, w: 
A. Rządca, M. Woźnicka, Bank na wypasie czy bank nienaganny. Oczekiwania różnych grup adresatów oferty 
bankowej, Materiały konferencyjne – konferencja „Dziś i jutro sektora bankowego”, 14.04.2011, Warszawa.

11  Wyniki badań dostępne są w raporcie „Młodzi w świecie finansów” 2011 TNS Pentor.
12  Pytanie zadane było wyłącznie respondentom nie korzystającym z usług banków. Liczebność 

próby n = 305.
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kontrolować pieniądze, gdy posiada się gotówkę i że dysponują zbyt małymi 
kwotami aby otwierać konto; po trzecie – powody natury emocjonalnej, m.in. 
brak zaufania do banków. Szczegółowe wyniki prezentuje tabela 3.

Respondenci pytani o przewidywany moment rozpoczęcia korzystania z usług 
i produktów bankowych najczęściej wskazywali dwie sytuacje: rozpoczęcie sta-
łej pracy (42% odpowiedzi) oraz otrzymywanie regularnych dochodów (34%). 
Rzadziej pojawiały się odpowiedzi: „Gdy będę musiał(a) skorzystać z usług baku 
(13%), „Gdy będę starszy(a)” (13%), „Gdy się usamodzielnię, np. wyprowadzę 
się z domu” (11%), „Gdy odłożę większą kwotę pieniędzy” (11%)13. Jak widać 
głównym przewidywanym motywem rozpoczęcia korzystania z usług bankowych 
jest uzyskanie stabilności zawodowej i związane z tym stałe dochody.

Śledząc dane zaprezentowane w raporcie „Młodzi w świecie finansów 2011”, 
warto też zwrócić uwagę na przyczyny rozpoczęcia korzystania z oferty banków, 
deklarowane przez osoby już z usług bankowych korzystające (n = 697). Potwier-
dzają one wcześniej podane przyczyny przewidywane – jako główny powód 45% 
badanych podało konieczność założenia konta wynikającą z rozpoczęcia pracy. 
Szczegółowe wyniki prezentuje tabela 4.

Tabela 4. Przyczyny rozpoczęcia korzystania z usług i produktów bankowych

Podawane powody Liczba odpowiedzi 
(%)

Musiałe(a)m założyć konto, kiedy zaczynałe(a)m pracę 45
Mogę korzystać z karty płatniczej 29
Jestem w tym wieku, że trzeba mieć już konto w banku 24
Moje pieniądze są bezpieczniejsze 22
Ułatwia/umożliwia mi zakupy przez Internet 16
Ułatwia kontrolę wydatków – mam dostęp do historii konta 15
Mogę wygodnie dostawać pieniądze od rodziców 10
Łatwiej mi oszczędzać, bank pomaga mi w oszczędzaniu 10
Rodzice założyli mi konto 9
Mogę coś zyskać, bo moje pieniądze są już oprocentowane 8
Moi znajomi mieli już konto 6
Nie wiem, nie pamiętam 1

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie: Raport TNS Pentor Młodzi w świecie finansów 2011, 
w: A. Rządca, M. Woźnicka, Bank na wypasie czy bank nienaganny. Oczekiwania różnych grup adresatów oferty 
bankowej, Materiały konferencyjne – konferencja „Dziś i jutro sektora bankowego”, 14.04.2011, Warszawa.

13 Wszystkie dane na podstawie raportu „Młodzi w świecie finansów” 2011, TNS Pentor, 
zaprezentowanych w materiałach konferencyjnych: A. Rządca, M. Woźnicka, Bank na wypasie czy 
bank nienaganny. Oczekiwania różnych grup adresatów oferty bankowej, Konferencja „Dziś i jutro 
sektora bankowego”, Warszawa 14.04.2011.
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Wracając do przyczyn zaprezentowanych w omawianym wcześniej procesie 
decyzyjnym, zauważyć można różnicę uzyskanych wyników. Należy jednak 
wziąć pod uwagę, iż badania przeprowadzane na studentach obejmują w znacznej 
mierze osoby niepracujące na etacie. Może to wpłynąć na brak wskazywania tej 
przyczyny w omawianych badaniach.

Kolejna badana przez TNS Pentor kwestia to określenie źródeł pozyskiwania 
informacji o ofercie banków przez młodych ludzi14. Badani najczęściej otrzymy-
wali informacje od znajomych (37%) i od rodziców (32%). W dalszej kolejności 
pojawiają się następujące źródła: placówka/pracownik banku (13%), Internet 
(12%), reklama (8%) i rodzeństwo (7%). Uzyskane wyniki pozostają w zgodzie 
z wcześniej prezentowanymi otrzymanymi przez P. Aniołę i zespół. Należy jed-
nak zauważyć, że źródła osobiste (znajomi, rodzice) nie tylko oceniane są jako 
bardziej wiarygodne, ale również wykorzystywane są przez większy odsetek ba-
danych, niż informacje pochodzące z Internetu czy reklam. Badania dotyczące za-
chowań konsumenckich młodych klientów banków prowadzone były także przez 
Marię Grzybek, obejmowały one jednak wyłącznie klientów banków spółdziel-
czych. Uzyskane wyniki wskazują na to, że największy odsetek młodych osób 
zdecydował się na korzystanie z oferty banków pod wpływem sugestii rodziny 
lub znajomych, natomiast nieco mniejsza liczba badanych kierowała się infor-
macjami zawartymi w reklamach i przekazanymi przez pracowników banków15. 
Jak wskazuje M. Grzybek, „sporadycznie wśród badanej zbiorowości na decyzję 
wyboru banku spółdzielczego wpływały dwa czynniki: związane z założeniem 
konta przez zakład pracy i rezygnacją z usług świadczonych przez konkurenta”16. 
Uzyskane wyniki pozostają zgodne z prezentowanymi wcześniej w artykule i po-
twierdzają istotną rolę, jaką dogrywają przy gromadzeniu informacji i wyborze 
oferty przez młodych ludzi ich rodzice i znajomi.

W badaniach „Omnibus 2011” młodzi respondenci proszeni byli o wskazanie 
czynników, które w sposób istotny przyczyniłyby się do wyboru określonego ban-
ku (gdyby wyboru takiego musieli dokonać). Zarówno w grupie już korzystającej 
z usług bankowych, jak i w grupie nieubankowionej dominowały powody natury 
ekonomicznej – bezpłatne konto oferowane przez bank oraz bezpłatne bankoma-
ty. Na trzecim miejscu w grupie respondentów niebędących klientami banków 
pojawiła się troska banku o powierzane mu środki finansowe – tj. zapewnianie 
zysku (44%), natomiast w grupie ubankowionej – funkcjonalna bankowość in-
ternetowa (38%). Szczegółowe wyniki prezentuje wykres 1. Odnosząc te dane 

14  Badaniem objęte były zarówno osoby korzystające, jak i nie korzystające z usług bankowych 
(n = 1002).

15  M. Grzybek, Satysfakcja młodych usługobiorców z oferty i obsługi banków spółdzielczych, 
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne problemy usług, nr 72, Szczecin 
2011, s. 493.

16  Ibidem, s. 494.
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do wyników badania przeprowadzonego przez Grupę Delloite w roku 2008, 
zauważyć można pewne prawidłowości. Zgodnie z raportem Delloite kluczowe 
znaczenie przy wyborze lub zmianie banku dla młodych ludzi również miały ko-
rzyści finansowe – 47% respondentów deklarowało, że wybierze bank z niższymi 
opłatami; na drugim miejscu znalazła się zaś dogodna lokalizacja i elastyczność 
w godzinach pracy placówki bankowej17. Raport wskazuje również, że oczeki-
wania młodych ludzi w stosunku do banków różnią się od potrzeb innych seg-
mentów – preferowanym sposobem obsługi jest dla tej grupy model „bricks and 
clicks”, w którym informacje o produktach są wyszukiwane głównie przez kanały 
elektroniczne, lecz równie ważna jest możliwość załatwienia spraw finansowych 
w dogodnie położonym oddziale banku18. Znaczenie bankowości elektronicznej, 
w tym zwłaszcza internetowej dla młodych odbiorców jest zauważane przez 
banki – znajduje swoje odzwierciedlenie nie tylko w konstruowanych ofertach 

Wykres 1. Czynniki decydujące o wyborze banku (sytuacja hipotetyczna)

Ź r ó d ł o: A. Rządca, M. Woźnicka, Bank na wypasie czy bank nienaganny. Oczekiwania różnych grup 
adresatów oferty bankowej, za: TNS Pentor „Omnibus 2011”, Materiały konferencyjne – konferencja „Dziś 
i jutro sektora bankowego”, 14.04.2011, Warszawa.

17  Na podstawie: P. Pietkun, Nasi rówieśnicy,  „Gazeta Bankowa” nr 46 z dnia 17.11.2008 r., 
s. 24.

18  Ibidem, s. 23.

Dorota Bednarska-Olejniczak



308 309

(oferowanie elektronicznego dostępu do konta), lecz także w wypowiedziach 
praktyków. Zdaniem Sławomira Sikory, prezesa Citi Handlowego, grupa mło-
dych użytkowników nowoczesnych form komunikacji (Internetu i bankowości 
mobilnej) stale rośnie, przy czym często są to studenci lub absolwenci wyższych 
uczelni wchodzący właśnie na rynek pracy; chcą oni maksymalnie skrócić czas 
zakupu usługi finansowej, nie chodzą do oddziałów, bo wolą korzystać z aplikacji 
mobilnych19. 

3. Typy zachowań ludzi młodych na rynku usług bankowych

W świetle powyższych analiz warto zastanowić się nad tym, czy młodzi lu-
dzie korzystający z usług bankowych stanowią jedną, homogeniczną grupę cha-
rakteryzującą się takim samym typem zachowań. Problem ten był przedmiotem 
badań Grażyny Adamczyk i Pauliny Anioły, przeprowadzonych w 2009 r. wśród 
studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu20. W wyniku przeprowadzo-
nych badań Autorki wyodrębniły następujące typy zachowań ludzi młodych na 
rynku produktów i usług bankowych21:

1.  Przeciętni tradycjonaliści: 32% populacji ludzi młodych, w większości 
kobiety. Zaczęli korzystać z usług banku późno. Korzystają z usług banku ze 
względu na wygodę, oszczędność czasu, racjonalne gospodarowanie pieniędzmi 
i zyski. Wybierają bank, kierując się jego renomą, długoletnią obecnością na ryn-
ku i możliwością korzystania z bankowości internetowej. Informacji o produktach 
bankowych szukają głównie u rodziny i znajomych, bardzo rzadko na portalach 
finansowych. Przed wyborem porównują różne oferty banków. Są klientami lo-
jalnymi, korzystają zazwyczaj z usług tylko jednego banku, posiadając w nim 
1-2 produkty (gł. oszczędnościowe).

2. Perspektywiczni nowocześni: 32% populacji młodych. Zaczęli korzy-
stać z banku między 18. a 21 r.ż. Korzystają z usług banku ze względu na wygo-
dę, oszczędność czasu, a także dlatego, że konto jest im niezbędne do otrzymy-
wania stypendiów i wynagrodzeń. Wybierają bank ze względu na jego renomę, 

19  Szerzej w: Młodzi użytkownicy chcą maksymalnie skrócić czas zakupu usług finansowych 
– Sławomir Sikora o współpracy z małymi i średnimi firmami oraz bankowości mobilnej, „Dziennik 
Gazeta Prawna” z dnia 13.06.2011, http://biznes.gazetaprawna.pl/wywiady/522652,mlodzi_uzyt-
kownicy_chca_maksymalnie_skrocic_czas_zakupu_uslug_finansowych.html [15.12.2011].

20  Wielkość próby n = 265. W badaniu zastosowano wybrane metody grupowania wielowymia-
rowego. Segmentacji dokonano przez zastosowanie metody analizy skupień. 

21  G. Adamczyk, P. Anioła, Klasyfikacja typów zachowań ludzi młodych na rynku usług 
bankowych z zastosowaniem wielowymiarowych metod analizy danych, „Marketing i Rynek” 2011, 
nr 10, s. 33-35.
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długoletnią obecność na rynku i dostęp do usług przez Internet. Decyzję o wybo-
rze banku podejmują samodzielnie lub z rodzicami. Porównują oferty różnych 
banków przed wyborem. Cechują się dużą lojalnością, korzystają zazwyczaj 
z jednego banku, posiadając w nim zwykle 1 produkt (karty płatnicze).

3.  Aktywni i postępowi: 19% badanych, głównie mężczyźni. Wcześnie 
rozpoczęli współpracę z bankiem (często przed 18 r.ż.). Powodem korzystania 
z usług banku jest głównie wygoda i oszczędność czasu. Przy wyborze banku 
liczy się dla nich przede wszystkim dostęp do konta przez Internet, a poza tym 
renoma, długoletnia obecność na rynku i wygląd placówki. Informacji o ofercie 
szukają przede wszystkim na portalach finansowych. Bank wybierają samodziel-
nie, ale nie porównują wcześniej ofert. Korzystają z 2 lub 3 banków, posiadając 
w nich co najmniej 2 produkty.

4.  Niezaangażowani tradycjonaliści: 17% badanych, głównie mężczyźni. 
Początek współpracy z bankiem pomiędzy 18 a 21 r.ż. Główny motyw korzy-
stania z usług banków to konieczność posiadania konta, aby otrzymać stypen-
dium lub wynagrodzenie. Najważniejsze kryteria wyboru banku to renoma oraz 
wieloletnia obecność na rynku. Najczęściej decyzję o wyborze banku podejmują 
rodzice. Przedstawiciele tego segmentu starają się porównywać oferty banków, 
lecz w dużym stopniu nie widzą między nimi różnic. Korzystają z 1-2 banków, 
posiadając w nich 1-2 produkty (zazwyczaj oszczędnościowe).

Przedstawione powyżej wyniki dotyczą jedynie młodzieży studiującej. Na-
leży pamiętać, że grupa ludzi młodych jest bardziej zróżnicowana wiekowo (za-
wiera także dzieci, młodzież szkolną i młodych dorosłych samodzielnych finan-
sowo), co w sposób znaczący może wpływać na dalsze zróżnicowanie zachowań 
konsumenckich. Jak widać ludzie młodzi nie stanowią jednorodnej grupy usługo-
biorców ofert bankowych, a ich zachowania konsumenckie są zróżnicowane. Jest 
to dla banków istotna informacja, która może przyczynić się m.in. do lepszego 
dopasowania przez nie instrumentów marketingowych do specyfiki tego rynku, 
a w efekcie zwiększyć satysfakcję zarówno transakcyjną, jak i skumulowaną 
młodych klientów.

Podsumowanie

Młodzi ludzie coraz chętniej korzystają z usług oferowanych im przez banki. 
Powody, skłaniające ich do tego, to przede wszystkim wygoda i oszczędność czasu, 
ale również konieczność posiadania konta, na które przelewane jest stypendium 
czy wynagrodzenie. Poszukując informacji o bankach i ich ofertach, młodzi naj-
chętniej korzystają z wiedzy i doświadczeń rodziny, znajomych i pracowników 
banków, uznając je za źródła najbardziej wiarygodne. Dodatkowo wiedzę czerpią 
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także ze stron internetowych, z portali finansowych i reklam. Czynniki wpły-
wające na wybór konkretnego banku to zarówno opinie bliskich, czynniki na-
tury ekonomicznej (oprocentowanie depozytów, bezpłatne konto i bankomaty), 
funkcjonalna bankowość internetowa, jak i kompetentny i przyjazny personel. 
Na sformułowanie powyższych wniosków pozwalają wyniki przeprowadzanych 
w ostatnich latach badań, przytaczane w artykule. Jednocześnie na uwagę zasłu-
guje fakt, że segment młodych nabywców usług bankowych nie jest wewnętrzne 
jednorodny, można wyróżnić w tej grupie subsegmenty charakteryzujące się 
nieco innymi zachowaniami konsumenckimi. Należy także pamiętać, że segment 
młodych ludzi dopiero wkracza w etap życia, w którym z jednej strony w sposób 
istotny zwiększają się dochody, a z drugiej powstają nowe potrzeby finansowe 
związane np. z zakupem samochodu, pierwszego mieszkania czy lokowaniem 
nadwyżek finansowych. Banki, tworząc ofertę „szytą na miarę” potrzeb młodych 
ludzi mogą pozyskać usatysfakcjonowanych klientów, którzy po wejściu w nowy 
etap życia nadal pozostaną lojalni.
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Streszczenie. Marketing szeptany to działania marketingowe, które mają na celu wywołać 
szum medialny wokół danego produktu przy niewielkim nakładzie finansowym i które wpływają 
na klientów w taki sposób, aby przekazywali oni kolejnym potencjalnym konsumentom informacje 
na temat produktów lub usług. Odmianą marketingu szeptanego jest marketing rekomendacji kon-
sumenckich, który skupia się na reklamowaniu samego produktu, przez doświadczenie klientów 
z tym konkretnym produktem. Oba obszary są niezwykle ważne, biorąc po uwagę stały rozwój 
Internetu oraz społeczności internetowych. W efekcie klienci w Internecie przekazują spontanicz-
ne, a przede wszystkim wiarygodne rekomendacje, które zazwyczaj skutkują podjęciem decyzji 
zakupowych.

Słowa kluczowe: marketing szeptany, marketing rekomendacji, decyzje konsumentów, prosu-
ment, Internet

Wstęp

Marketing szeptany to działania marketingowe, które mają na celu wywołać 
szum medialny wokół danego produktu przy niewielkim nakładzie finansowym 
i które wpływają na klientów w taki sposób, aby przekazywali oni kolejnym po-
tencjalnym konsumentom informacje na temat produktów lub usług. Marketing 
szeptany często traktowany jest także jako interesująca opowieść, a nie tylko 
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tradycyjna rozmowa na temat produktu. Ta nowoczesna forma marketingu staje 
się coraz bardziej popularna w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu przed-
siębiorstwa. Marketing szeptany opiera się więc na stymulowaniu rozmów kon-
sumentów oraz przekazywaniu prawdziwych informacji zarówno o zaletach, jak 
i wadach produktu czy usługi. Istota Word of Mouth Marketing tkwi w szczerości 
i obiektywnych opiniach, jego działania nie łamią zasad etyki biznesu1. Przy-
kładowymi formami marketingu szeptanego mogą być: marketing wirusowy, 
marketing rekomendacji, brand blogging, trendsetting oraz casual marketing”2. 
Odmianą marketingu szeptanego jest marketing rekomendacji konsumenckich 
skupia się on na reklamowaniu samego produktu przez doświadczenie klientów 
z tym konkretnym produktem. W efekcie klienci przekazują naturalne, a przede 
wszystkim wiarygodne rekomendacje, które zazwyczaj skutkują podjęciem decy-
zji zakupowych. 

1. Koncepcje marketingowe na zmiennym rynku

Na przestrzeni lat marketing zmieniał się, dostosowując narzędzia do zmien-
nych warunków rynkowych. Od ery koncentracji na produkcie w latach 50. i 60. 
XX w. poprzez erę skupienia na pasywnym kliencie w latach 70. i 80. XX w. aż do 
czasów obecnych, kiedy to możemy obserwować, jak humanocentryzm staje się 
marketingową koniecznością. Koncepcje marketingowe, wychodząc naprzeciw 
transformacjom zachodzącym na świecie dynamicznie wraz z nim się rozwijają, 
dopasowując narzędzia jakimi się posługują do zmieniających się potrzeb i rosną-
cych wymagań konsumentów.

Obecny rozwój coraz bardziej zaawansowanej technologii informacyjnej 
umożliwił upowszechnienie dostępu do najnowszych jego osiągnięć technicz-
nych, przez co pozwolił na łączenie się i wzajemne oddziaływanie jednostek 
i grup społecznych na całe społeczeństwa. Dzięki nieskrępowanemu dostępowi 
do najnowszych osiągnięć technologii jednostki mogą w prosty i łatwy sposób 
wyrazić siebie i współpracować z innymi. 

Oprócz postępu technologicznego, który ma istotny wpływ na kształtowanie 
się nowego oblicza konsumentów XXI w., kolejną, znaczącą, w kontekście współ-
czesnych zmian, siłą sprawczą jest globalizacja, która tworzy uniwersalną kulturę 

1  K. Szczurek, Marketing szeptany czy raczej szemrany?, http://biznes.interia.pl/news/
marketing-szeptany-czy-raczej-szemrany,1469718 [20.05.2012].

2  J. Pikuła-Małachowska, Marketing szeptany jako forma komunikacji przedsiębiorstwa 
z konsumentami, w: Zarządzanie i marketing, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 272, 
Rzeszów 2010, s. 359.
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światową, czerpiąc jednocześnie wzorce z kultur lokalnych. Więzi międzyludz-
kie stały się powszechniejsze niż kiedykolwiek wcześniej, a wymiana wiedzy 
stała się łatwiejsza, przez co szeroko rozumiana informacja stała się powszechnie 
dostępna.

Tabela 1. Ewolucja koncepcji marketingowych

Okres Charakterystyka 
okresu Trendy rozwojowe

Lata 50. czasy powojenne – mix marketingowy
– cykl życia produktu
– wizerunek marki
– segmentacja rynku
– koncepcja marketingu

Lata 60. czasy rozwoju 
gospodarki

– marketingowa krótkowzroczność
– marketing ukierunkowany na różne style życia
– poszerzona koncepcja marketingu

Lata 70. czasy turbulencji – targeting
– pozycjonowanie
– marketing strategiczny
– marketing usług
– marketing społeczny
– marketing zaangażowany społecznie
– makromarketing

Lata 80. czasy niepewności – marketing globalny
– marketing lokalny
– mega marketing
– marketing bezpośredni
– marketing relacji z klientem
– marketing wewnętrzny

Lata 90. czasy kontaktów 
osobistych

– marketing emocjonalny
– marketing doświadczeń
– marketing internetowy i e-biznes
– marketing sponsoringowy
– etyka marketingowa

Po roku 2000 czasy presji 
finansowej

– marketing skupiający się na ROI
– marketing bazujący na wartości marki
– marketing bazujący na wartości klienta
– marketing odpowiedzialny społecznie
– większa władza i wpływ klienta
– marketing wykorzystujący media społecznościowe
– marketing autentyczności
– marketing nastawiony na współtworzenie

Ź r ó d ł o: P. Kotler, Marketing 3.0, MT Biznes, Warszawa 2010, s. 44.
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Globalna swoboda rozprzestrzeniania i wymiany informacji, pomysłów i opi-
nii umożliwiła narodziny społeczeństwa twórczego. Twórczy ludzie samodzielnie 
kształtują swój świat. Cały czas starają się udoskonalić siebie samych i rzeczywi-
stość ich otaczającą, współpracują ze sobą w celu stworzenia nadrzędnych, uni-
wersalnych wartości, jednorodnych i wspólnych dla całej światowej społeczności. 
W wyniku narastającego w społeczeństwie trendu twórczego traktowania siebie 
i w taki sam sposób postrzegania spełnienia rodzących się potrzeb, konsumenci 
nie szukają już jedynie dóbr i usług, które w prosty sposób zaspokoją ich potrze-
by, rozglądają się natomiast za doświadczeniami idącymi za posiadaniem dóbr 
i usług, które jednocześnie wzbogacą ich duchowo. 

2. Kryzys związany z zaufaniem nabywców 
a marketing szeptany

W ciągu ostatnich lat świat doświadczył głębokiej recesji gospodarczej. 
Rynek, na którym działają firmy zamienił się w środowisko niskiego zaufania, 
konsumenci stracili wiarę w korporacje o globalnym zasięgu i ich praktyki bizne-
sowe. Kryzys zaufania nabywców dotknął również klasyczne narzędzia marketin-
gowe – patrz rysunek 1.

Rys. 1. Instytucje darzone najmniejszym zaufaniem w Polsce

Ź r ó d ł o: CBOS, Nudzą, drażnią, dezinformują – Polscy o reklamach 2011, http://cbos.pl/SPISKOM.POL/
2011/K_016_11.PDF [20.05.2012].
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Jak wynika z ostatnich badań CBOS3, zdecydowana większość Polaków 
(86%) nie lubi reklam, a tylko co ósmy (13%) ma do nich pozytywny stosunek. 
Największa grupa respondentów (48%) czuje się przymuszana do oglądania lub 
wysłuchiwania reklam, mimo że za nimi nie przepada, a blisko dwie piąte (38%) 
nie lubi reklam, dlatego też unika ich oglądania i słuchania. Postępuje dewaluacja 
tradycyjnych form komunikacji z konsumentem, które tracą na skuteczności. 
Specjaliści do spraw marketingu muszą w związku z tym sięgać po coraz bardziej 
wymyślne i wyrafinowane narzędzia, aby osiągnąć efekt podobny do tego, jaki 
uzyskiwali jeszcze do niedawna, stosując reklamę masową.

Tabela 2. Cykl doskonalenia kontaktów z klientem

Cel działania Kluczowe aspekty

Zrozumienie rynków 
i klientów

– zrozumienie środowiska rynkowego
– zrozumienie potrzeb klientów
– segmentacja klientów

Włączenie klientów 
w proces tworzenia 
produktów i usług

– opracowanie koncepcji i planów wprowadzenia nowych produktów 
i usług na rynek
– stworzenie i poddanie ocenie konsumentów prototypów 
– udoskonalenie produktów i usług oraz sprawdzenie ich efektywności

Marketing i sprzedaż 
produktów i usług

– zapewnienie lepiej dostępnych nabywcom kanałów dystrybucji
– ustalenie polityki cenowej
– opracowanie strategii reklamacji i promocji
– stworzenie efektywnej sieci sprzedaży
– wysokiej jakości obsługa zamówień
– pozyskanie i utrzymanie lojalności klientów

Zaangażowanie 
klientów 
w dostarczanie 
produktów

– oferowanie wielu opcji dostaw w celu stania się atrakcyjnym 
dostawcą z wyboru
– dopasowanie dostaw do potrzeb odbiorcy w celu pozyskania 
i utrzymania najważniejszych kluczowych klientów
– zidentyfikowanie potrzeb klienta w zakresie dostaw
– rozwijanie możliwości kanałów dystrybucyjnych

Obsługa klientów – udoskonalenie jakości kontaktów z klientami
– stworzenie zasad współpracy wszystkich komórek działających 
na styku konsument – producent/usługodawca
– szkolenie pracowników w zakresie umiejętnego kształtowania 
oczekiwań klientów wobec produktów i usług

Zarządzanie informacją 
o klientach

– stworzenie profili klientów w zintegrowanej bazie danych
– zapewnienie szybkiej i łatwej informacji o usługach
– cykliczne badanie sprawności obsługi i satysfakcji klientów

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie B.Pawłowska, J.Witkowski, L. Nieżurawski, Nowoczesne 
koncepcje strategii orientacji na klienta, WN PWN, Warszawa 2010, s. 167.

3  CBOS, Nudzą, drażnią, dezinformują – Polscy o reklamach 2011, http://cbos.pl/SPISKOM. 
POL/2011/K_016_11.PDF [20.05.2012].
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Podstawę sukcesu dla wielu firm stanowi obecnie pełna koncentracja na po-
trzebach klientów i nie chodzi tu o powierzchowne działania, ale o uwzględnianie 
potrzeb nabywców na każdym etapie działalności organizacji. Nowoczesne kon-
cepcje strategii orientacji na klienta wymagają od organizacji ciągłego doskonale-
nia długotrwałych relacji budowanych z klientem. Cykl doskonalenia kontaktów 
z klientem prezentuje tabela 24.

Współczesny marketing pozostający pod wpływem ciągle zmieniającego 
się otoczenia rynkowego powołuje do życia nowe narzędzia marketingowego 
oddziaływania na decyzje podejmowane przez konsumentów świadomie i coraz 
głębiej ingeruje w strefy życia, które do tej pory nie były postrzegane biznesowo 
a dotyczące5:

–  kreowania własnego stylu życia, 
–  tworzenia spersonalizowanych ofert,
–  wdrażania zasad etyki w zarządzaniu, 
–  wzrostu sukcesów przez elastyczność i kreatywność komunikacji, 
–  coraz większej specjalizacji pracy, 
–  dbałości o ochronę środowiska przed zniszczeniem, 
–  wzrostu zapotrzebowania na wykształcenie i kwalifikacje, 
–  propagowania zdrowego stylu życia, 
–  gwarancji dobrobytu, 
–  dominacji telekomunikacji i nowych technik przekazu informacji.
W wyniku utraty zaufania konsumentów do instytucji gospodarczych, których 

głównym celem jest pomnażanie zysków (czego przykładem może być kryzys 
2008 r.) nastąpiło przekształcenie się tegoż zaufania z relacji pionowych (B2C) 
do relacji poziomych (C2C). Wydatki na marketing szeptany oparły się efektom 
kryzysu i rok rocznie odnotowują dwucyfrowe wzrosty6 – tabela 3.

Konsumenci wierzą sobie nawzajem bardziej niż przedsiębiorcom, czego do-
wodem może być szybko rozprzestrzeniające się na całym świecie zjawisko wy-
sokiej popularności szeroko pojętych różnych form mediów społecznościowych. 

Według badań (Trust In Advertising, Global Nielsen Customer Report) oko-
ło 90% respondentów ufa rekomendacjom zasłyszanym od znajomych, a ponad 
70% badanych konsumentów (Cap Gemini Ernst & Young Studie) ufa opiniom 
zamieszczonym online, nawet jeśli nie zna ich autora. Badanie Trendstream/
Lightspeed Research wykazało, że konsumenci bardziej wierzą obcym ludziom 

4  B.Pawłowska, J.Witkowski, L. Nieżurawski, Nowoczesne koncepcje strategii orientacji na 
klienta, WN PWN, Warszawa 2010, s. 167.

5  A. Batko, Marketing. Wprowadzenie. Węzłowe zagadnienia, Wyd. Warszawskiej Szkoły 
Reklamy, Warszawa 2000, s. 195.

6  Badania PQ Media-Word-of-Mouth Marketing Forecast 2009-2013, http://interaktywnie.com/
biznes/artykuly/raporty-interaktywnie-com/szeptanie-jest-w-cenie-raport-interaktywnie-com-
16973 [20.05.2012].
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Tabela 3. Wydatki na marketing szeptany w Stanach Zjednoczonych

Rok Wydatki
(miliony dolarów) Wzrost (%)

2003 313 –

2004 487 55,6

2005 722 48,3

2006 981 35,7

2007 1351 37,7

2008 1543 14,2

2009 1701 10,2

2010 1918 12,8

2011 2204 14,9

2012 2572 16,7

2013 3043 18,3

Ź r ó d ł o: badania PQ Media-Word-of-Mouth MarketingForecast 2009-2013, http://interaktywnie.com/
biznes/artykuly/raporty-interaktywnie-com/szeptanie-jest-w-cenie-raport-interaktywnie-com-16973 
[20.05.2012].

Rys. 2. Poziom zaufania dla źródeł opinii 

Ź r ó d ł o: Nielsen – Global Nielsen Customer Report 2010, http://interaktywnie.com/biznes/artykuly/
raporty-interaktywnie-com/szeptanie-jest-w-cenie-raport-interaktywnie-com-16973 [20.05.2012].
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należącym do sieci społecznościowej, aniżeli ekspertom wynajętym przez or-
ganizacje.

Jak wynika z badania Edelman Trust Barometer, zaufanie jest kluczową cechą 
budującą reputację oraz wizerunek firmy, marek i jej oferty w oczach konsumen-
tów: 77% spośród nabywców nie kupuje produktów i nie korzysta z usług firm, 
których nie darzy zaufaniem, a 72% nastawia znajomych negatywnie do tych 
firm. Z drugiej strony, 91% konsumentów kupuje produkty i usługi producentów, 
do których ma zaufanie, a 76% poleca te firmy znajomym i przyjaciołom. 55% 
konsumentów jest także gotowych płacić wyższe ceny za produkty i usługi takich 
producentów. 

Wiedza potoczna podpowiada, że ludzie zawsze polegali na opiniach 
innych, niezależnie od tego, czy sprawa dotyczyła kwestii prywatnych czy 
zawodowych. Podstawa takich zachowań jest determinowana przez potrzebę 
akceptacji właściwej im grupy odniesienia: im bardziej zależy konsumentom na 
dokonaniu trafnego wyboru, czy też na uzyskaniu poczucia słusznie wydanych 
pieniędzy, czy również na uniknięciu poczucia dysonansu pozakupowego, tym 
ważniejsze jest pochlebne zdanie innych ludzi, ich opinie i pozytywne rekomen-
dacje. Szczególnie ma to miejsce w przypadku dóbr trwałych, o wysokiej cenie, 
których zakup jest wynikiem decyzji na podstawie argumentów racjonalnych, 
a korzystna opinia zawierająca silny ładunek emocjonalny dotychczasowych 
użytkowników znaczy więcej niż bezosobowe konwencjonalne kampanie ko-
munikacji marketingowej.

3. Marketing szeptany – typologia i zastosowania

Konsumenci coraz bardziej cenią współtworzenie, wymianę myśli oraz przy-
należność do silnych grup odniesienia. Zgrupowani wewnątrz własnych społecz-
ności współtworzą pożądane przez siebie produkty i doświadczają wspólnych 
przeżyć z nimi zwizanych. Konsumenci wieku XXI są świadomi swojej stale 
rosnącej coraz bardziej istotnej roli w procesach rynkowych. Są przekonani, że 
też mogą stać się aktywnymi praktykami, posługując się narzędziami komunika-
cji marketingowej na co dzień, przekonując do użyteczności dóbr i usług innych 
konsumentów. Już w latach 60. ubiegłego wieku Ernest Dichter stwierdził, że na 
podejmowane przez konsumentów decyzje zakupowe największy wpływ mają 
trzy grupy osób:

a)  ci, z którymi pozostajemy w relacjach bezinteresownej zażyłości (rodzina, 
przyjaciele) – przy czym komunikat na temat produktu czy usługi nie zawsze 
musi być wyrażony werbalnie – czasami wystarczy, że u kogoś bliskiego zoba-
czymy, jakich produktów używa czy z jakich usług korzysta,
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b)  należący do konkretnej społeczności – silna grupa odniesienia,
c)  są autorytetami w konkretnej dziedzinie – zaliczamy tu nie tylko autoryte-

ty typu eksperckiego czy celebrities, ale także liderów opinii – „zwykłych” konsu-
mentów, którzy niejednokrotnie posiadają większą wiedzę praktyczną, użytkową 
niż producenci na temat danego dobra lub usługi7.

Wśród motywacji do dzielenia się doświadczeniami wynikającymi z użytko-
wanie produktów lub usług Dichter wymienia cztery główne kategorie:

–  product-involvement – doświadczenie z użytecznością produktu bądź usłu-
gi powoduje w konsumencie podekscytowanie, które może być rozładowane do-
piero w wyniku podzielenia się informacją na jego temat z innymi potencjalnymi 
nabywcami,

–  self-involvement – dzielenie się informacją na temat konkretnego produktu 
bądź usługi ma budować pożądany wizerunek osoby w jej grupie odniesienia, któ-
ra tę informację przekazuje, co uwypukla jej społeczny status i buduje wizerunek,

–  other-involvement – dzielenie się informacją wynika z chęci altruistyczne-
go zadbania o drugą osobę,

–  message-involvement – dotyczy przede wszystkim takich sytuacji, kiedy 
rozmawiamy o treści lub formie komunikacji marketingowej dotyczącej konkret-
nego produktu lub usługi, ale niekoniecznie o naszych użytkowych doświadcze-
niach z nim.

Najszerszą i najbardziej ogólną definicję marketingu szeptanego podaje 
E. Rosen, twierdząc, że jest to suma wszystkich komentarzy na temat danego pro-
duktu wygłoszonych przez ludzi w danym okresie8. W literaturze przedmiotu nie 
ma zgodności co to stosowanej nieostrej terminologii dotyczącej tego narzędzia 
marketingowego. W języku polskim występuje jedno określenie tej formy komu-
nikacji marketingowej – marketing szeptany, w języku angielskim funkcjonują 
natomiast różne pojęcia określające to zjawisko: buzz marketing i word of mouth 
marketing. Mimo że pojęcia te literalnie tłumaczy się w podobny sposób, to jed-
nak zdaniem ekspertów i praktyków marketingu nie są one bliźniacze. 

Buzz marketing to zjawisko, które ma na celu nakłonić i zmotywować konsu-
mentów i media do mówienia o produkcie lub usłudze, tworząc niekonwencjonal-
ne w formie lub treści komunikaty marketingowe – „wszyscy zaczynają uważać, 
że o twojej marce lub firmie warto mówić. Rozmawianie o niej zaczyna fascyno-
wać i staje się rozrywką. Mówiąc wprost – szum inicjuje rozmowy”9. 

Natomiast Word of mouth marketing jest właściwym marketingiem szeptanym, 
swoistym marketingiem naturalnych rekomendacji konsumenckich. Oznacza on 

7  E. Dichter, „Harvard Business Review” 1966, nr 11/12.
8  E. Rosen, Fama: anatomia marketingu szeptanego, Wyd. Media Rodzina, Poznań 2003, s. 20.
9  M. Hughes, Marketing szeptany: z ust do ust, jak robić szum medialny wokół siebie, firmy, 

produktu, Wyd. MT Biznes, Warszawa 2008, s. 13.
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celowe działania marketingowe wpływające na konsumentów w taki sposób, aby 
tworzyli oni i spontanicznie przekazywali z ust do ust kolejnym, potencjalnym 
konsumentom informacje na temat produktów lub usług, oparte na swoich użyt-
kowych doświadczeniach w kontakcie z nimi. 

Można powiedzieć, że szeroko pojęty marketing szeptany to po prostu celowe 
kreowanie powodów do mówienia o produkcie lub usłudze. 

Wśród najważniejszych cech marketingu szeptanego należy wyróżnić: 
a)  komunikację pomiędzy co najmniej dwoma konsumentami, 
b)  dobrowolność rozmowy, 
c)  nieodpłatność dzielenia się opiniami i rekomendacjami, 
d)  jawność, transparentność udziału w kampanii WOMM. 
Informacja „szeptana” rozprzestrzenia się najszybciej kanałami, które opiera-

ją się na zaufaniu oraz silnych relacjach międzyludzkich.
Najważniejsze zasady etyki dotyczące marketingu rekomendacyjnego:
–  dobrowolność opinii,
–  wiarygodność opinii,
–  szczerość relacji i opinii,
–  jawna tożsamość opiniotwórcy,
–  transparentność działań na linii producent, referent, potencjalny konsument,
–  bezstronność relacji opiniotwórcy z potencjalnymi konsumentami.
W literaturze można znaleźć podział WoMM na: organic WoMM, czyli na-

turalne, samoistne, spontaniczne rekomendacje wynikające z potrzeby dzielenia 
się informacją prowadzone na linii konsument – konsument, a także amplified 
WoMM, czyli zamierzone, celowe akcje marketingu bezpośredniego zachęcające 
do komunikacji prowadzonej przez firmy i na jej potrzeby.

Przykładowymi formami marketingu szeptanego mogą być: 
–  evangelist marketing, 
–  viral marketing,
–  brand blogging, 
–  community marketing, 
–  product seeding, 
–  cause marketing, 
–  trendsetting, 
–  casual marketing”10.
Evangelist marketing jako jedna z form, jaką przybiera marketing szeptany 

polega na takim świadomym działaniu, które ma na celu przywiązanie i przeko-
nanie konsumenta co do słuszności dokonanego wyboru produktu lub usługi, by 

10  J. Pikuła-Małachowska, Marketing szeptany jako forma komunikacji przedsiębiorstwa 
z konsumentami, w: Zarządzanie i marketing, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 272, 
Rzeszów 2010, s. 359.
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w konsekwencji stał się on jego ambasadorem i z własnej inicjatywy zaczął reko-
mendować użytkowane dobro innym potencjalnym nabywcom.

Marketing wirusowy (viral marketing) „polega na stworzeniu atrakcyjnego 
w treści i formie komunikatu i poinformowaniu o jego istnieniu. Resztą zajmą 
się konsumenci, którzy przekazują sobie informacje na jego temat, głównie za 
pomocą różnych kanałów komunikacji online”11. Jest to nieformalny sposób 
komunikacji marketingowej zakładający wykorzystanie konsumentów do swo-
bodnego promowania produktów i usług, głównie przy wykorzystaniu Internetu, 
a w szczególności mediów społecznościowych.

W brand bloggingu wykorzystuje się potencjał blogów oraz siłę osobowości 
blogerów, którzy często stają się liderami opinii, a informacje przez nich umiesz-
czane wywołują rozmowy o markach, produktach bądź usługach (współpraca 
z roku 2010 między blogerem Kominkiem z siecią Burger King). Bloger ma pra-
wo subiektywnie oceniać produkt i zamieścić również niekorzystną opinię o mar-
ce, która w sieci stanie się powszechnie dostępna (np. konflikt z 2006 r. między 
blogerem Kominkiem a Dr Oetcer).

Product seeding jest kolejnym tym razem nieodbywającym się w sieci narzę-
dziem marketingu szeptanego, który polega na przekazywaniu wyselekcjonowanej 
grupie osób (promotorzy marki) pełnowartościowych produktów do użytkowania 
oraz próbek produktu, które należy przekazać przy rekomendowaniu kolejnemu 
potencjalnemu konsumentowi. Instytut SMG/KRC na zlecenie Streetcom, agencji 
marketingu szeptanego, zbadał w roku 2010 efektywność marketingu rekomen-
dacji w Polsce. Mierzona skuteczność w drugim etapie rekomendacji „product 
seeding”, dała wynik 5,3. Oznacza to, że osoba, która spotkała się z rekomendacją 
promotora przekazuje informację kolejnym – średnio właśnie 5,3 – osobom.

Causal marketing to działania związane z rosnącą na świecie popularnością 
ekologicznych oraz społecznych akcji w ramach kampanii społecznej odpowie-
dzialności biznesu (CSR) polegające na wspieraniu ważkich i nośnych publicznie 
kwestii społecznych w celu zdobycia wsparcia ludzi, którzy uważają dany pro-
blem za kluczowy. 

Inną formą rozpowszechniania informacji o produktach, rozpowszechnianiu 
mody na pewne marki czy produkty jest tzw. trendsetting. Polega na kreowaniu 
trendów i stylów, gdzie ich elementem pozostaje dany produkt lub usługa, odby-
wa się to za pośrednictwem odpowiednio wybranych, wpływowych osób w spo-
łeczeństwie.

Casual marketing to działania wykorzystujące promocję jednego produktu 
do jednoczesnej rekomendacji innych bezpośrednio niezwiązanych z głównym 
celem działań.

11  A. Jasielska, R.A. Maksymiuk, Dorośli reklamują, dzieci kupują, Kindermarketing i psycho-
logia, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2010, s. 67.
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4. Przykład zastosowania marketingu szeptanego w praktyce – 
Agencja Streetcom Polska

Agencja Streetcom Polska jest pierwszą w Europie i drugą na świecie agencją 
marketingu rekomendacji, wyspecjalizowaną w dostarczaniu medium, w jakim 
są konsumenci aktywnie rozmawiający na temat marek lub usług, które testu-
ją. Firma powstała w 2004 r. Stworzenie Panelu Ekspertów Streetcom zostało 
zapoczątkowane przez badanie założycielskie „młodzieżowych liderów opinii” 
realizowane przez MB SMG/KRC. Panel 200 „trendsetterów” wraz z prowadzo-
nymi kampaniami rekomendacji konsumenckich (marketingu szeptanego) szybko 
przeobraził się w społeczność konsumentów, poszukujących informacji o produk-
tach, którzy chcą testować produkty i polecać je innym12. Streetcom należy obok 
szwedzkiej agencji Buzzador, holenderskiego Buzzera i niemieckiej firmy Trnd 
do czołówki europejskich firm marketingu szeptanego. Wraz z tymi firmami, jak 
również z amerykańskim Bzzagent współpracuje w rozwoju metodologii pomiaru 
kampanii marketingu rekomendacji. 

Wiedza i doświadczenie oraz współpraca z największymi firmami marketin-
gu rekomendacji na świecie, pozwala agencji Streetcom oferować profesjonal-
ne programy aktywacji marek oparte na poleceniach konsumenckich. Od roku 
2004 firma zrealizowała ponad 100 kampanii docierając z rekomendacjami do 
prawie 4 milionów konsumentów. W 2011 r. panel Ekspertów Streetcom liczył 
ponad 130 000 osób. Agencja jako jedyna w Polsce posiada unikalną bazę po-
nad 150 000 osób, chcących brać udział w kampaniach marketingu szeptanego, 
z szeroką siecią kontaktów towarzyskich i naturalną skłonnością do dzielenia się 
z innymi opinią o produktach. Unikalną wartością jest szeroki zasięg najbardziej 
wiarygodnych rekomendacji zarówno offline jak i online, połączony z pogłębio-
nym badaniem konsumenckim. 

Agencja Streetcom jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Mar-
ketingu Szeptanego WOMMA. W 2007 i 2008 r. Streetcom organizował w War-
szawie pod patronatem Word of Mouth Marketing Association międzynarodowe 
konferencje branży marketingu szeptanego. Warto zauważyć, że etyka działań jest 
priorytetem agencji Streetcom. Firma dba o przestrzeganie zasad uczciwego po-
stępowania wobec ich kontrahentów oraz pracowników. W ramach prowadzonych 
kampanii szkolą i informują członków ich społeczności o regułach etycznego dzia-
łania. W 2009 r. wystąpił z inicjatywą promowania dobrych praktyk w marketingu 
szeptanym, współtworząc Kodeks Etyczny Marketingu Szeptanego.

Agencja Streetcom przeprowadza różnego rodzaju kampanie, opierające się 
na rekomendacjach konsumenckich, przy użyciu takich narzędzi, jak product 

12  Streetcom, http://www.streetcom.lt/Onas/ [20.05.2012].
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seeding, polecenia online, brand advisor czy badania konsumenckie na panelu 
Streetcom. Działania skupiają się na dostarczeniu grupie specjalnie wyselekcjono-
wanych osób, pełnowartościowych produktów do testowania wraz z próbkami dla 
znajomych i rodziny. Ci, po zapoznaniu się z produktem/usługą, będą rozmawiać 

Rys. 3. Serwis Streetcom

Ź r ó d ł o: http://www.streetcom.lt/Klienci/ [20.05.2012].

Tabela 4. Zasięg kampanii przeprowadzonych przez agencję Streetcom dla poszczególnych marek

Marka Nazwa rynkowa produktu Liczba uczestników 
kampanii Zasięg kampanii

L’Oreal Krem Vichy Normaderm 1000 96 256 (offline)
Wrigley Airwaves Active 5000 187 000 (offline)
Nivea Hair Care – Creme Gel 3500 207 868 (offline)
Pernod Ricard Malibu 1000 1 821 392 (online)
Lorenz Orzeszki Nic Nac’s 2200 197 317 (offline + online)
AmRest KFC Wrapstars 1000 68 208 (offline)
Unilever Szampon Clear 2500 430 858 (offline)
Carlsber Piwo Karmi 2500 281 782 (offline)
LEGO Klocki Duplo 1500 107 642 (offline)
Wedel Czekolady – nowe smaki 3000 257 016 (offline)
Nestle Batoniki Nestle Musli 3000 281 971 (offline)
Colgate Lady Speed Stick 1200 63 716 (offline)
Storck Kawa Kopiko 3 w 1 2500 203 090 (offline)

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie informacji o firmie Streetcom zawartych w Internecie.

Rekomendacje jako narzędzie wpływania na decyzje konsumentów
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o nim, powodując tym samym rozprzestrzenianie się informacji o danej firmie czy 
wyrobie. Eksperci są zobowiązaniu do raportowania przeprowadzonych konwer-
sacji na ten temat. Na tej podstawie marketerzy analizują przebieg oraz efektyw-
ność kampanii. Od roku 2004 agencja Streetcom zrealizowała ponad 100 kampa-
nii docierając z rekomendacjami do prawie 4 milionów konsumentów. Poniższe 
zestawienie (tabela 5) prezentuje przykładowe marki, z jakimi współpracuje firma 
Streetcom, jak dużo ekspertów brało udział w poszczególnych kampaniach oraz 
jaki zasięg osiągnęły poszczególne akcje promocyjne.

Streetcom Polska Sp. z o.o. jest prężnie rozwijającą się firmą o silnej pozycji 
konkurencyjnej na polskim rynku. Co roku powiększa się ich baza ekspertów oraz 
liczba kontrahentów. Agencja ta posiada pozytywny wizerunek i współpracuje 
z największymi markami w Polsce, a to stanowi jej największe atuty. Kampanie, 
które przeprowadza są wykonywanie rzetelnie, mają ogromny zasięg oraz przy-
noszą zyski klientom Streetcom. Dużą szansą dla firmy jest poszerzenie działal-
ność na rynki zagraniczne.

Po każdej kampanii Streetcom prezentuje firmie – zleceniodawcy trzy rodzaje 
raportów. Jednym z nich są raporty standardowe. Eksperci biorący udział w kam-
panii wypełniają online dwa rodzaje raportów – raporty z każdej przeprowadzonej 
rozmowy o produkcie i raport końcowy podsumowujący kampanię.

Drugi raport to zasięg. Zasięg kampanii Streetcom mierzony jest za pomocą 
metodologii opracowanej pod patronatem WOMMA, wykorzystywanej m.in. przez 
BzzAgent. G0 to uczestnicy kampanii, a G1, G2, G3 to kolejne generacje osób 
otrzymujących rekomendacje. Standardowo raportujemy zasięg rekomendacji G0-
-G2. Na podstawie mierzonych tą metodologią kampanii jeden Ekspert Streetcom 
dociera pośrednio do 50 innych osób z rekomendacją produktu w ciągu 4 tygodni13.

Trzecim raportem jest zewnętrzny raport, który wykonywany jest na zlecenie 
przez zewnętrzny instytut badawczy po zakończeniu kampanii. Porównywane są 
wyniki w grupie osób, którym produkt został zarekomendowany oraz w grupie 
kontrolnej. Mierzone są między innymi świadomość marki, intencje zakupowe, 
faktyczny zakup i powtórny zakup. 

Wszystkie działania firmy oparte są na feedbacku (informacji zwrotnej) otrzy-
mywanym od różnorodnych grup konsumentów oraz ekspertów.

Zakończenie

Marketing szeptany to działania marketingowe, które mają na celu wywołać 
szum medialny wokół danego produktu w taki sposób, aby konsumenci przeka-

13  Streetcom, http://www.streetcom.lt/Onas/ [20.05.2012].
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zywali oni kolejnym osobom informacje na temat produktów lub usług. Mar-
keting szeptany stanowi ciekawe, nowe narzędzie komunikacji pomiędzy firmą 
a klientem. Jakie efekty przyniesie – zależne będzie w dużej mierze od rzetelności 
przekazywanych komunikatów oraz od efektywności budowania dialogu firma 
– klient-firma.
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Abstract. There were 38 decisions examined and classified into four role-structure categories 
used to formulate answers for questions being objectives of the research. The research on marital 
roles in market decisions taking allows to assess evolution of both products and services “gender”, 
that is to identify the ultimate addressee of the market communication and the decision-maker who 
is managing expenses of households. The author observed the regularities of the feminization of 
male decisions, as well as masculinization of a few feminine decisions. Simultaneously there is 
disappearing of the so-called patriarchal syndrome and the reinforcement of matriarchal syndrome 
and the strong tendency in gaining autonomy of the majority of decisions. 
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family decision making, gender aspects of decision making

Introduction

Surveys on consumer behaviour are usually focused on decomposing indi-
vidual consumer black box within the framework of popular models comprising 
of internal and external determinants of decision making process. Such psycho-
logical approach is logic and rational especially from marketing angle because 
modern market communication and sales management techniques are focused 
on supplying feelings, emotions and accepted, positive states of mind. At other 
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side the most important is decision making which results from family and ho-
useholds’ member influences. However family undergoes crucial crisis and with 
every year considerable part of modern households are not formed by married 
couple, but by cohabiting adults who organize their lives based upon mutual 
verbal agreement, informal liabilities and ties. They are also based on a popular 
conviction supported by social experience that formal marriages are less durable 
then informal ones. These partner relationships need active engagement by both 
partners on constant basis to survive and to create a state of security and trust 
between couple. In modern societies economical and financial part of social life 
is overwhelmingly important to successful functioning of family and household. 
Especially financial stability makes comfort of life much well perceived simulta-
neously being a bedrock condition of development and evolution of positive and 
strong relations within the family and household. Dramatic and overwhelming 
change in social and economic roles of members of families and households is 
undisputable fenomenon and real fact. These changes influence roles both women 
and men. General tendency is to exchange “gender” of decisions and fluctuation 
between autonomous and syncretic (jointly taken) decisions. Decisions treated as 
typically male dominated like alcohol beverages, tobacco, automobile, financial 
services or DIY tools changed their character and today alcohol is frequently 
purchased by females, automobile is an autonomic decision of all members of 
household, financial services and money management is steeply moving from 
exclusively male dominant to sheer feminine area of competence depending on 
proportions of financial contributions made by women and men. With higher 
part of household budget contributed by women there is increasing propensity of 
men to let women play a role of financial manager of family or household funds. 
Results of presented research can be used in managing market communication 
and applying marketing strategies. Knowledge on gender aspects of market de-
cision making can help considerably in precision marketing through extremely 
well targeted advertising or promotional campaigns increasing their results and 
considerably cutting costs.

1. Objectives

Household is the term frequently used by researchers and marketers when 
describing consumer behaviour. Household differs from family that household de-
scribe all the persons, both related and unrelated who occupy a housing unit. For 
both households and families, data can be used by marketing organization for both 
macro and marketing analyses. Although household and family are sometimes 
used interchangeably when analysing patterns of decision making, it is distinguish 
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between these terms when designing the target segment to be researched as well as 
when examining and interpreting the data and information gathered1. Household 
is a subject of a present study. Household includes a few types of families which 
are also taken into consideration. The way of qualifying households to the rese-
arch are described in methodological part of this paper. 

The study on households as well as on their specific form like families and 
their relationship to buying process and consumption is important, but in majority 
cases neglected by analysis of consumer behaviour because focus on the behavio-
ural aspects of individual are more attractive to the researchers. 

Main objective of survey are identification of changes in gender of core 
thirty eight decisions taken by households. Other aims of this study are also to 
explain of spousal roles in buying decisions through answering the following 
questions:

–  Which spouse (or member of a household playing marital role) is the most 
important in family buying decisions in modern European household? 

–  How does this vary by product or service category? 
–  How did this changed in last 20 years? 
–  How modern paradigm of household and family in social context changed 

in recent years as a result of bi dimensional (real and virtual) social life? 
Adopted research paradigm is based upon current knowledge on decision-

taking process within the family and household. The evolution of gender deter-
minants of consumer decisions is conditioned by constant changes of multi-di-
mensional role of women in modern society2. Historically accepted patriarchal 
syndrome based upon strict division of male and female roles where man was 
supplier of food, mainly game and women expected to born children, taking care 
of all members of the family and keeping all social and economic life running is 
diminishing. This patriarchal syndrome resulted from major contribution of man 
in delivering basic commodities and supplying goods to satisfy bare necessities 
of family members. Simultaneously reinforcement of matriarchal syndrome is ob-
served with considerable contribution of women in family wellbeing and wealth. 
Women show strong tendency in gaining autonomy of the majority of decisions 
taken in households by controlling directions and selection of majority of finan-
cial outlays. 

1  J.C. Mowen, Consumer Behavior, Collier MacMillan Publishers, London 1987, pp. 170-172.
2  S. Kita, Świadomość konsumencka jako aspekt świadomości prawnej (Consumer 

Consciousness as an Aspect of Legal Consciousness), Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa 
2010, pp. 168-174. 
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2. Method

Methodology used was adopted from classical survey ran by Davis and Ri-
gaux (1974) with some modifications3. The most important part of the methodo-
logy is to select responding households which should have been firstly precisely 
defined. While families are sometimes referred as households, not all households 
are families. A household might also include individuals who are not related by 
blood, marriage or adoption, such as unmarried couples, family friends, room-
mates or boarders. However households and families are usually treated as a sy-
nonymous within the context of consumer behaviour, and we still continue this 
tradition4.

The term family is actually a subset of a more general classification which 
is household. Households are composed of all those people who occupy a living 
unit. Examples of households include: an unmarried couple living together, 
a husband and wife with children, roommates living in an apartment, husband, 
wife, children and grandparents living under one roof, two couples sharing the 
same house in order to save money or homosexual couple. The key similarity 
amongst all the examples is that the group must live in the same residence and 
take responsibility for all economic and financial decisions. Based upon the abo-
ve definition, a husband, wife, and children who live together are household as 
well as a family5.

A number of different types of families exist. The nuclear family consists of 
a husband, a wife and their offspring. The expanded family consists of nuclear fa-
mily plus other relatives, such as the parents of the husband or wife. However the 
high rate of divorce created new situation of a growing number of families with 
single parent constitute households.

In many societies a husband and wife are expected to reside with one or ano-
ther of their parents. When we have a husband, wife, children and at least one 
grand-parent living together, we have a three-generation family, commonly called 
an extended family. This type of family, which was most representative for majo-
rity of families looking from historical perspective, has been declining in number 
and started to be extinct as a result of increased mobility which has separated pa-
rents with their married offspring6. The definition of a family adopted in the study 
is as following. A family is a group of two or more persons related by blood, mar-

3  H.L. Davis, B.P. Rigaux, Perception of Marital Roles in Decision Processes, “Journal of 
Consumer Research” 1, June 1974, pp. 5-14. 

4  L.G. Schiffman, L.L. Kanuk, Consumer Behavior, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New 
York 1978, pp. 233-260.

5  Ibidem, p. 235.
6  J.C. Mowen, op. cit, pp. 171-172.
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riage, or adoption who reside together. The nuclear family is the immediate group 
of father, mother and child(ren) living together. The extended family includes 
the nuclear family, plus other relatives, such as grandparents, uncles and aunts, 
cousins and in-laws. The family in which one is born is called the family of orien-
tation. Whereas the one established by marriage is the family of procreation7. 

Presented study covers the following extent of marital roles in consumer de-
cision-making8: 

–  Types of households (5): cohabiting singles without offspring, unmarried 
couple with offspring, married couple (husband, wife, empty nest stage of life), 
nuclear family and extended family.Within the group of nuclear families only the 
family of procreation were researched. 

–  Basic question asked (1): Who decide to actually purchase? 
–  Key consumption roles (1): Deciders are the only one role player. 
–  Factors influencing consumer decision style (1): Role orientation is consi-

dered. 
–  Household functions (1): Purchase as a part and subsystem of Production 

Function (Tab. 1., shaded areas show areas of research). 
Overall influence was examined, influence perceived independently by man 

and women (husband and wife). Influence by Decision Stage was omitted since it is 
confusing for respondents during the research process. Members of the researched 
households had a lot of problems to identify three different stages of decision-ma-
king process and link up aggregated status of relation between both spouses while 
deciding on 38 different goods and services. To simplify the research there were 
no questions asked about other members of the household influence on decision 
taking including children. Those 38 decisions were examined classifying them into 
four role-structure categories used to formulate answers for questions being objec-
tives of the research. Decision is resolution, arbitration, judgement or settled solu-
tion always connected with a necessity to choose. Taking decision is based upon 
a choice of acting or behaviour from aggregation of possible or available activities. 
Condition of decision making is thus existence of the set of possibilities being 
a subject of choice. Subjects of choice are goods, activities or problem solutions. 
Objects of decision are individuals or groups of persons who decide about choice 
and taking responsibility for it9. Using such definition categories of decisions were 
adopted directly from Davis and Rigeaux research and are as following:

–  Autonomic, when an equal number of decisions is made by each spouse, 
but each decision is individually made by one spouse or the other.

7  Ibidem, p. 170.
8  A. Drab, Ewolucja zmian „płci” decyzji rynkowych (konsekwencje marketingowe), Handel 

Wewnętrzny, październik 2006, pp. 170-177.
9  L. Rudnicki, Zachowania konsumentów na rynku (Consumer Behaviour on the Market), 

PWE, Warszawa 2012, p. 40.
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–  Husband dominant, which are mainly taken by male and are perceived as ma-
sculine by tradition, culture, internal household’s division of work or social habit.

–  Wife dominant, which are used to be perceived as feminine ones and con-
ditioned by the factors like husband dominant.

–  Syncratic, when most decisions within the given category of products or 
services are made jointly by both husband and wife.

Considering decision from consumers’ dilemmas and their decisions point of 
view to questioning concentrated on category of spending and belonging to this 
category types of decisions (Tab. 2. shaded areas)10. 

Table 1. Extend of Marital Roles Research

Types of house-
hold (family) 

units

Basic questions 
asked in family/

household research

Key con-
sumption 

roles

Factors influen-
cing a family’s 

decision making 
style

Household functions

Cohabiting 
singles without 
offspring

Who initiate 
INTEREST

Influencers Social class Production Functions
Purchase
Production
Consumption
Labor Market
Family Maintenance

Unmarried 
couple with 
offspring

Who seek out 
INFORMATION

Gatekeepers Life style

Married couple 
(husband, wife)

How much 
to SPEND

Deciders Role orientation

Nuclear family Who decide 
about product 
FEATURES

Buyers Family life cycle 
(FLC)

Household Stocks
Information
Financial
Market Goods
Characteristics
Time

Extended family Who makes the 
FINAL DECISION

Preparers Perceived risk

Single parent 
family with 
children

Who decide 
WHEN to purchase

Users Product 
importance

Homosexual 
without adopted 
children

Who decide 
WHERE 
to purchase

Maintainers Time constraints Exagenous Variables
Data
Labor Market Opportunities
Product Market Opportunities
Household Structure
Satisfaction

Who decide 
to actually 
PURCHASE

Disposers

Which family 
member 
CONSUME

S o u r c e: Authors, inspired by: J.C. Mowen, Consumer Behavior, Collier MacMillan Publishers, London 
1987, pp. 170-172, L.G. Schiffman, L.L. Kanuk, Consumer Behavior, Prentice – Hall, Englewood Cliffs, New 
York 1978, pp. 233-260, J.L. Haverty, A Model of Household Behaviour, in Belk R.W. at a., AMA Winter 
Conference, Chicago 1978, pp. 284-289. 

10  J.F. Engel, R.D. Blackwell, P.W. Miniard, op. cit., p. 170.
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Amongst consumer behaviour we can select two types of behaviour: 
–  Real (material – energetic), which base upon spending time, effort and 

work, finance and material resources, 
–  Informative (virtual – mental), which are concentrated on transferring opi-

nions and assessments, as well as decisions (involved work and other efforts are 
meaningless)11. 

The survey covered only informative behaviour observed during interview 
with questionnaire applied to households, which consists of at least two adults of 
different gender who run jointly household and take all economic and financial deci-
sions. The research measures the role extent of feminine and masculine decisions. It 
covers also syncratic and autonomous decisions. There were three researches which 
were put across using described method. The first was carried out on breakthrough 
of 1989 and 1990. The second took place in 2005 and the third in 2011. Selection of 
sample in 2005 and 2010 was slightly different then for survey conducted in 1990 
since there was considerably wider subject researched12. Not only marital roles in 
decision taking were researched, but also identification of behavioural model13. In 
1990 research covered 813 households from group of 1225 selected. Hybrid, mul-

Table 2. Consumers’ dilemmas and their decisions

Consumers’ dilemmas Types of decisions

Do spend money? Spending or saving?
What part of revenues spent of purchasing goods and services?
When to spend?

Category of spending Division of money and their allocation between specific goods and 
services
Priorities defined, i.e.: foodstuffs the bare necessity

Choosing actual products Which brands of goods should be chosen?
Purchasing pattern Where to buy?

Do compare between retail outlets?
What information look for in point-of-sales?

Method of usage When and in what situations use the purchased product?
Where sell out, dispose, or trough out used products?

S o u r c e: L. Garbarski, Zachowania nabywców (Consumer Behaviour), PWE, Warszawa 1998, p. 22.

11  Z. Kędzior, Konsument na rynku. Postawy wobec produktów (Consumer on the Market. 
Attitudes Towards Products), Akademia im. K. Adamieckiego. Centrum Badań i Ekspertyz, Katedra 
Marketingu i Usług, Katowice 2003, p. 15.

12  A. Drab, Ewolucja zmian „płci” decyzji rynkowych. Konsekwencje marketingowe (Evolution 
in gender changes of market decisions. Marketing consequences), Handel Wewnętrzny, Oct. 2006, 
pp. 170-177; A. Drab, Changes of Marital Roles in Market Decisions Taking, ECON’2007, VŠB-
-Technická univerzita Ostrava, Ostrava 2007, pp. 39-50.

13  A. Drab, Modele behawioralne w badaniach rynkowych (Behavioural Models in Market 
Research), Ph.D. thesis, Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 
1990, p. 183.
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tistage selection form of random sampling was applied14. This way of surveying in 
2005 and 2010 implicite means that we have to deal with 625 households resulting 
in 625 women and 625 men interviewed, giving total of 1250 persons who were 
surveyed. This means average family consisting of man, woman and at the least one 
child, and it resembles the dichotomous structure of atom with electrons circulating 
around. The extended family is nuclear family supplemented or enlarged by at least 
one of grandparents living in common household. 

To avoid inconvenient interpretation of received information graphic solution 
in interpretation of numeric results proposed by D. M. Wolfe was applied15. Every 
decision was classified using two axes. First axis (the vertical scale) describes the 
relative influence on decision making amongst husband and wife. The applied code 
permits to present aggregated results on continuum from 1 ( the domination of man/
the husband) to 3 (the domination of woman/the wife). Second horizontal axis re-
presents the range of roles in family life measuring the specialization by percentage 
of families (the married or un-married couples) declaring the common taking the 
individual decisions. Scores presented on both axes are not independent, therefore 
two lines meet in point 2 (Y) and 100% (X) limiting the field of possible results to 
the surface of triangle. H.L. Davis proposed four areas of division (Fig. 1).

The decisions, in which the relative, average influence carries out 1,5 or less are 
defined as “the domination of husband”, thus these above 2,5 as “the domination 
of wife”. In both mentioned areas it is assumed by definition that proportion of fa-
milies taking joint (common) decisions (or together) is lower than 50%. Decisions 
of average relative influence among 1,5 and 2,5 are divided into two following 
groups: “syncretic decisions” (jointly taken) and “autonomic decisions” (taken 
independently without specified and clear denomination). If more than 50% of fa-
milies declares the taking of a given decision together, therefore such a decision is 
captured on the graph automatically as syncratic. Simultaneously all scores below 
50% are treated as syncratic decisions (compare Fig. 1). Definitions of syncratic 
and autonomic decisions are coherent with those of dictionary of marketing terms 
of the AMA (The American Marketing Association). The syncratic decisions are 
defined as “A pattern of decision making within a family in which most decisions 
are made jointly by both spouses”. While autonomic are “A pattern of decision 
making within a family in which an equal number of decisions are made individu-
ally by each spouse”16. Authors of researches and publications on marital roles in 

14  Moderni marketingový výzkum (Modern Marketing Research), ed. R. Kozel, Grada Publi-
shing a.s., Praha 2006, pp. 69-112.

15  D.M. Wolfe, Power and authority in the family, in: Studies in Social Power, ed. D. Cartwright,  
University of Michigan Press, Ann Arbor, 1959.

16  The Amercian Marketing Association, Dictionary of Marketing Terms, http://www. 
marketingpower.com/mg-dictionary.php?Searched=1&SearchFor=autonomic%20decision %20ma 
king; seen: April 10th, 2012.
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decision taking underline inventive way of Wolfe’s method of presenting results on 
one table, which permits to build concise “map” of marital decisions and to classify 
them skillfully and simultaneously show the dynamism of changes in gender domi-
nation in dependence with economic changes together with cultural ones affecting 
new style of life, and in effect, new way of consumption.

The proposed typology of family decisions, using the criterion of gender, and 
carrying out surveys in this area are superb way of verifying the degree of eman-
cipation of women as well as monitoring the extension of taking over by women 
roles in decision taking, which were traditionally perceived as typical for men 
(masculine decisions) so far. These surveys create also the opportunity to monitor 
reactions of men as well as their susceptibility to accept the seizing by women so 
called “masculine” decisions.

3. Results

There are four determinants whether decision is taken individually by man or 
woman or jointly.

Fig. 1. Map of marital roles in taking decisions at households

S o u r c e: H.L. Davis, B.P. Rigaux, Perception of Marital Roles in Decision Process, “Journal of Consumer 
Research” 1, June 1974. 
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–  Gender stereotypes. Couples which are traditional in perceiving roles wi-
thin the household which are traditionally connected with gender would take all 
economic and financial decisions individually, everybody within the subjectively 
limited “realm” of specific gender domain. Some of them are used to be typically 
masculine while others are perceived definitely as feminine. 

–  Affluence of family (household).That member of family who contributes 
more or majority of revenues to common household usually has more influence on 
decision process and final decision. This factor is modified by tremendous social 
and cultural changes in perception and eventual behaviour of gender relations. 
In every family there is natural drive to build up structure of power. In families 
with traditional division of gender roles opinion that man is head of family share 
75,9%, while woman is perceived as family head in 62,7% of families where both 
partners work. Social advancement of women, their professional activities and 
economic independence affected to unprecedented extend their relative position 
within the household and relation towards male partners17. Thus proportions in 
contributing revenue to jointly run household lost their importance as a deter-
minant of leadership in decision taking. Women attained disproportionally more 
power and influence within family and household comparing with their real parti-
cipation in creating and sustaining household affluence.

–  Experience. In households where couples has experience in joint (syncretic) 
decision making, more frequently happens that decisions are taken individually. 
This phenomenon shows increased confidence in rationale, knowledge and in-
formation processing of partner in household, without designating gender, which 
allows individuals take decisions with silent consent of partner. 

–  Socio-economic status. Middle class couples much frequently take up deci-
sions jointly comparing with couples belonging to high and lower social classes. 
Middle class households are more eager to experiment, meet the challenges of 
modern times and lead in acceptance of evolution of social, economic and cultural 
roles of women in modern societies18.

The research concentrated on gender stereotypes and how they were changed 
during last 20 years. Every member of household fulfills biologically, socially, 
culturally and economically determined roles. The marital roles performed by 
different gender partners who enter in a retentive relationship have the essential 
influence on shaping algorithms of undertaking the decision and carrying them 
out in household. G. Katona, one of creators of economic psychology, underlined 

17  D. Duch-Krzystoszek, Kto rządzi w rodzinie. Socjologiczna analiza relacji w małżeństwie 
(Who Runs the Family. Sociological Analysis of Relations in Marriage), Wydawnictwo IFIS PAN, 
Warszawa 2007, pp. 182-184.

18  M.R. Solomon, Zachowania i zwyczaje konsumentów (Consumer behaviour and customs), 
Helion S.A., Gliwice 2007, pp. 419-453.
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in his works how the great economic strength which is represented by household 
throughout taking consumption and investment decisions as well as how strongly 
influences every economy using budget and particularly discretionary fund19. Ma-
rital roles are sanctioned by internal specialization resulting from negotiations, 
toggles, compromises and steps back of main players, usually adults, in the house-
hold20. The family is definitely one of the most essential, if not the crucial, external 
(sociological) factor influencing consumption behavior of humans. 

Many studies undertaken to explain family and household market behavior 
are omitting structure of individual decisions and internal relations between deci-
sion-takers concentrating on analyses of stages of decision-taking or focusing on 
their influences on marketing mix.

The importance of research of family decision-taking grows up because of 
two factors. Firstly: many and gradually more products are bought by group cu-
stomer (multiple consumer) functioning in family environment (family unit) no 
matter how it would be defined. Secondly: in spite, that the majority of decisions 
are taken individually they are strongly influenced by members of family21. The 
number of decisions traditionally linked up with performing characteristic roles 
for both gender is diminishing. Also syncretic (joint) decisions eroded signifi-
cantly. At the same time the number of autonomic decisions increased consider-
ably. 

There were 28 decisions researched in 1990 of which 8 were autonomous, 
12 syncretic, 4 with feminine dominant and 4 masculine (Fig. 2). Women deci-
sions were the following: foodstuff, ladies clothing, HaBa (health and beauty) and 
household chemicals. In 2005 only three decisions were perceived as feminine: 
ladies clothing, ladies footwear and household chemical articles while HaBa and 
foodstuff moved to autonomous area. The dynamic change was observed in 2010 
with 11 decisions representing feminine dominant out of 38: ladies footwear, men 
clothing, children clothing, children footwear, OTC drugs, household chemicals, 
toys, furniture for main room, furniture to other rooms, carpets and carpeting, 
household services and savings. Masculine decisions with husband dominant 
undergo different changes. Only 4 of them: alcoholic beverages, tobacco, auto-
mobile and DIY tools were strongly masculine and showed overall traditional and 
conservative perception culturally associated with masculinity in households as 
well as in wider social context. In 2005 only 2 left in husband domain (alcoholic 
beverages and tobacco) and there was an outburst in 2010 with 7 new, in majority, 

19  G. Katona, The Powerful Consumer. Psychological Studies of the American Economy, 
McGraw-Hill, New York, Toronto, London 1960. 

20  Chování zákazníka. Jak odkrýt tajemství „čérne skříňky” (Consumer Behavior. How to 
Discover Secrets of “The Black Box”), ed. J. Vysekalová, Grada, Praha 2011, p. 89.

21  J.F. Engel, R.D. Blackwell, P. W. Miniard, op. cit., p. 169.
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such as electronic wares, men footwear, ladies and children clothing, insurance, 
DIY tools, and tobacco. All these changes happened on expense of syncretic de-
cisions, because their share in all researched decisions is diminishing with further 
tendency to total extinction with 8 (1990), 15 (2005) and 4 (2011). Style of life 
changed by higher level of engagement of women in all aspects of social life je-
opardizing the texture of family life based mainly upon joint spending free time 
and taking up syncretic decisions. 

During the whole period autonomous decisions were prevailing and expan-
ding starting with 12 (1990) through 7 (2005) to 22 (2010) which shows that 
family ties collapse gradually.

Results of survey showed possibilities to pursue further research and verify 
a hypothesis that households representing higher income, wealth and education 
levels of both partners show faster atomization of consumption decisions and 
tend to orient themselves on ego marketing (egoistic marketing) with very lit-
tle attention paid to other members of the household with maybe one exception 
– children, who still take special and important place both in household and fa-
mily. Traditional borders conditioned by gender which were perceived became 
non-existent. Similarly clearly were decisions recognized as purely feminine and 
namely: foodstuffs, articles from maintenance the hygiene (HaBa, meaning health 
and beauty), also cosmetics, the ladies’ clothes and footwear, and household che-
micals. Division among genders was clear and indisputable and connected with 
goods customary attributed to both sexes. Joint (syncratic) decisions, taken as a 
result of mutual co-ordinations were first of all: furniture and house fittings (the 
pieces of furniture to main room, also the furniture to remaining rooms, kitchen 
fittings, carpets and carpeting and moreover the household goods, and radio and 

Fig. 2. Maps of Marital Roles in Decision-Taking of Households 1990, 2005 and 2010

S o u r c e: authors.
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TV sets), also decisions regarding insurance and savings, related to for children 
– they schooling and purchasing toys, and outside home entertainment.

Surveys carried out in last 20 years showed considerable shifts in perceived 
roles determined by gender in household decision-taking process as well as in 
executing those decisions. First of all several typically men’s decisions lost their 
masculine character and they are at present recognized as autonomic. It concerns 
such traditionally men’s decisions as purchase of car and car fittings (the decision 
in this range was found in area of autonomic decisions), also hand tools (the same 
direction of changes). It can be explained by larger number of women possessing 
own car and driving it daily (in really men’s style) causing that nowadays every-
body who owns the car within the family decides about it independently. Decision 
in that area became autonomic, similarly as DIY hand tools. Women more often 
buy it, independently from men, seek advice of shopping clerks in specialized 
retail outlets and, what came about frequently, repair and mend all breakdowns 
occurring in households almost every day. Another evident shift in social percep-
tion is change in decision’s character of HaBa segment which lost strong feminine 
features. It seems that “feminization” of men’s lifestyle arises from more attention 
paid to hygiene and cleanliness as well as neat appearance, resulting in wider in-
terest in cosmetics and whole scale of caring and preventive means from side of 
men. In this way numerous males will support expansion of new market segment 
called metrosexual, non-existent so far.

Consequently the unquestionable changes were observed in ways and styles 
of decision taking at the household level. Changes which occurred within 20 years 
of three surveys can be grouped in easily recognized clusters (Fig. 3). 

Fig. 3. Clusters of Household Decisions in 1990, 2005 and 2010

S o u r c e: authors.
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Clusters covered syncretic decisions prevailed in 1990 and 2010 while au-
tonomous decisions are characteristic for 2005. Such movement of cluster from 
syncretic to autonomous decisions, and back, can be explained by overall eco-
nomic situation. Economic growth, accumulation of affluence and subjective 
positive feelings blended with optimistic perception of future situation results in 
independent attitudes and autonomization of decision process. When members of 
a household feel secure and have trust in fundamentals of economic prosperity 
they automatically take independent, autonomous decision expecting acceptance 
of their choices by others. Periodically it is observed reconstruction and rejuve-
nation of family ties. This happens while economic conditions worsen, members 
of the household try to increase revenues by taking extra jobs and spending more 
time outside the inner circle of the household to overcome every day financial pro-
blems or even the feeling of discomfort stem out from predicting future problems. 
This makes every time spent together extremely valuable and used to optimize 
all economic decisions looking for acceptance and alibi amongst other members 
of the family. This is try to make all decisions rational, however vast majority of 
them are irrational from the point of view of generally and socially adopted rules 
of rationality.

Conclusion 

Declining of gender difference is undoubtedly the most visible sign of infor-
mation and electronic revolution. Thus changes in family structure over time are 
causing husband and wife decisions increasingly to be made syncraticaly (join-
tly) or autonomously, independently by members of household. Increasing role 
of women in finding resources of income and shift toward egalitarianism are pro-
ducing more autonomic decision making in product/services categories, however 
decisions of perceived high risk still are taken jointly or the whole responsibility 
is laid over one delegated person (mainly on women). In contrast, however, time 
pressures, brought about by large number of dual-employed families, produce 
more autonomous decisions in categories of perceived low risk. Gender diffe-
rences, despite movement away from sex or gender role dominance, still exist 
for some products and services in some situations. This attitudes are strengthen 
by advertising strategies designed and implemented within the framework of 
traditional perception of “gender” of promoted categories of goods despite dra-
matic changes which took place in decision making in households and families 
in recent period. There are opinions that research of psychological differences 
in household decision making induced by gender nowadays is futile and a low-
yield area of research and that “it has never been very productive, and it will be 
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even less productive in the future”22. The demise of gender differences in family 
buying decision was announced falsely. One of the causes of such interpretation 
was changing employment status and roles of women not only in households and 
family, but also practically in every aspect of life. The resource-contribution the-
ory suggests that the greater the relative contribution of an individual, the greater 
the influence in decision making. A variation of this theory is called the “least 
interested partner” hypothesis, which states that the greater the value of one part-
ner relative to the other as valued by society, the greater influence that partner 
will have. This hypothesis might be true while analysing customers from general, 
macroeconomic point of view. Researches carried out on the household (family) 
level proved that the contribution to the family financial resources is important 
in overall perception and decision on who is the head of the family, but as far as 
financial management function men are very eager to dispose this function, with 
all consequences, to their wives or women fulfilling wife role in their households. 
Surveys of consumer behaviour belong to market and marketing research area. 
Their importance and role stem from the fact that consumers are very special im-
manent and bedrock part of companies’ environment affecting market existence 
and sustainable growth of business community. The need of thorough knowledge 
of consumer behaviour, examined from different angles, as well as studies on 
plethora of sources of information regarding all aspects of human behaviour on 
the market are bases for objectives of economic and marketing policies. Consu-
mer behaviour research is constantly developed by implementation of sociolo-
gical, psychological, statistical and econometrical methods enriching knowledge 
on conditions and determinants affecting consumer behaviour. Paradigm, consti-
tuting modern state of knowledge in the field, helps to bring better satisfaction of 
consumers’ needs and expectations23. 

Research showed that direction of changes in role determined areas of decision 
making have periodical character and “pulsate” while recurring some previous 
patterns of categories’ gender in consumption decisions processes of households. 
There are internal changes in selected decisions and categories. Whatever the 
reasons, marketing strategies must be built upon the new realities of periodically 
changing structures, and induced by them family roles in buying decision. Other 
research carried out to study internal relations proved that financial management 
in the household as a constant process of maintaining family safety is crucial 
to decisive role in managing overall household as a business. Contribution of 
revenues to household budget is argument of different character than managing 

22  M.L. Roberts, Gender Differences and Household Decision-Making: Needed Conceptual 
and Methodological Developments, in: ed. Th.C. Kinear, Advances in Consumer Research, no. 11, 
Association of Consumer Research, Provo 1984, pp. 267-278.

23  S. Smyczek, I. Sowa, Konsument na rynku. Zachowania, modele, aplikacje (Consumer on 
the Market. Behaviour, Models, Applications), Difin, Warszawa 2005, pp. 93-103. 
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family funds. Traditionally men are expected to earn majority of funds obtained 
by the family, however, managing the budget is role of women. Thus it was 
proved in numerous surveys that management of household budget is domain of 
women. Especially in the situation when family budget is small (limited) men 
eagerly resign from any managerial functions while typical policy of women 
is affecting, manipulating and motivating men to keep them trying to increase 
earnings from minimum funds for living and covering all incurred costs to cre-
ate as soon as possible more comfortable situation24. The number of decisions 
traditionally linked up with performance of characteristic roles for both genders 
is diminishing. Also joint (syncratic) decision eroded significantly. However the 
number of autonomic (independent) decisions increased considerably. It could be 
evidence of lowering emotional ties within households. Furthermore decisions 
traditionally perceived as male ones – lost their masculine character and moved 
to autonomic decisions’ area. That phenomenon touched decisions such as car 
or DIY tools. At other side decisions with strong feminine domination, such as 
foodstuffs or cosmetics, lost their evident femininity. Results of survey showed 
possibilities to pursue further research and verify a hypothesis that households 
representing higher income, wealth and education levels of both partners show 
faster atomization of consumption decisions and traditional borders conditioned 
by gender, which were perceived in this area, became non-existent. There is 
diminishing emotional ties within households. While many marketers believe 
the family is the basic decision making unit, they usually examine consumer 
behaviour concerning their own products in terms of the one family member 
they believe to be the major decision maker. Although such a research approach 
can be justified as being more simply and less expensive than interviewing all 
members of the family it may provide a distorted picture of contributions of 
various family members to a final purchase decision. Analysis of such decisions 
by using common sense and logic is meaningless. For instance men’s formal 
wear might logically be thought of as a male-dominated decision, but the wife 
tends to strong influence the purchase of such items. In case of cosmetics and 
articles of HaBa segment (Health and Beauty) there is a similar situation regar-
ding cosmetics for men. Women decide about the scent (and brand) controlling 
consequently whether her man is using it. The reason can be explained as a form 
of atavistic “marking” her male with the scent which is preferred by woman, 
however, not necessarily by him. Thus the cosmetic, which man has to use, is 
a sort of social message sent by his woman: he is mine, he is in relation with me. 
Because the user is not necessarily the one who decide or who pay the check or 
who eventually purchase the product. Market researches support marketers in 

24  D. Duch-Krzystoszek, op. cit., pp. 190-191.
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trying to identify the decision making participants in the family or at least the 
“gender” of products and services to help direct a substantial marketing effort in 
form of advertising, sales promotion and other market communication means to 
family members who initiate, affect or select the final purchase25.

The identification of ways of taking decision in households permits to attri-
bute gender to them, and also to observe changes in this range. The evolution 
of ways of undertaking decision testifies about social changes and economic 
setting in households and families. They testify also about changes in relations 
to partners being an immanent part of the common household. These cognitive 
values of carried out research can be used in enrichment of databases making up 
the foundations for creation of market and social strategies. Another fundamental 
application value is possibility of using information from marital roles researches 
for corrections of product strategies especially in designing new utility values, im-
proved packaging and more adequate branding. It is possible to apply the results 
of surveys in changes of segmentation strategy, new positioning of products and 
services and especially effective in market communication sub-system of mar-
keting mix. The directions of future researches draw in this range clearly. From 
this perspective there is possible to verify hypothesis relying upon settlement that 
with constant growth of affluence within households there is a visible shift from 
areas of decision taking traditionally accepted as masculine together with those 
perceived as feminine to area of autonomic and syncratic decisions (and this in 
such sequence, and with superiority of autonomic decisions). The results of su-
rveys can also confirm the effect of cognitive dissonance of L. Festinger, checking 
in more detailed way hypothesis that the higher expense relative estimation con-
nected with purchase of goods and services, the stronger emotional commitment 
with simultaneous search for the alibi or support during decision taking process 
and “the escape” into customary accepted areas of responsibility and risk bearing 
algorithms26.
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Summaries

Grażyna Światowy

Changes to finance management in Polish households

The paper aims at presenting the ways in the money handling changes by Polish 
households. On the basis of the research carried out the author it shows the actual value 
and place of money when it comes to objectives and life priorities of the family. It also 
describes the changes to family budget as well as household activity in the money mana-
gement area.

Stanisław Styś

Households from the point of view of system conditions

The paper deals with the main functions the state is expected to fullfil in order to 
respond social expectations. The author presents his opinion on the problem of satisfying 
these needs in Poland. 

Jan Głuchowski

Household money savings

This paper presents concept of monetary savings, their classification, and the role 
of household savings in the economic activity. On the one hand household savings is 
the amount of household disposable income not spent on the consumption of goods and 
services. On the other hand, savings is the difference between income and expenditure. 
A high level of savings helps the economy to progress on a growth path since investment 
is mainly financed out of savings. Methods of saving include putting money aside in 
a bank or in pension funds. The level of saving in the economy depends on a number of 
factors. Savings are regarded as positive for the economy, not least because they provide 
the funds to finance the capital investment needed to promote long-term growth, but if 
sufficient number of people start saving more at the same time, the result is a reduction on 
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consumer demand and even deeper recession. A country’s national savings is the sum of 
private and public savings. 

Dariusz Fatuła, Adam Sagan

Values and preferences in household behavior in selected economic theories

  The article discusses the approach to rational behavior of the household in neoclassi-
cal economics, Austrian economics, behavioral and experimental economics. It highlights 
the different treatments of the household and shows the consequences of maximizing 
the usefulness by individual household members or the household as a whole.

Magdalena Walczak

Stock exchange structured products – perspectives of market development in view 
of research on financial standing of households in Poland

According to the research carried out among households, there is a growing conviction 
that it is necessary to save and invest. However only 11% of Poles invested their resources 
in 2011. Additionally, a strong risk aversion is observed in the society. Bearing in mind the 
above, there arises a question whether new and sophisticated financial instruments such 
as structured certificates get a chance to be popular. Structured products viewed as one 
of alternative investment forms may by widely applied while diversifying the portfolio. 
The payment profile of these instruments depends on the established formula for the base 
index. The paper traces the possibilities of investing in structured products available on 
the Warsaw Stock Exchange. Instruments are analyzed in terms of their classification to 
particular groups i.e. KNOCK-OUT certificates, option warrants, trackers, products with 
capital protection as well as type of the base index i.e. shares, indexes, resources and cur-
rencies. Stock Exchange turnover statistics over the years 2007-2011 sum up the paper. 

Aleksandra Jasińska

Behaviour of households in residential property market in Poland – a comparative 
analysis

The paper aims at evaluating the residential property market in Poland and at analy-
sing the consequences of the economic crisis with respect to the scale of the analysed mar-
ket. The study compares the behaviour of households in the residential property market 
in individual voivodeships. Voivodeships are here ranked according to the development 
level of the residential situation understood as existing resources, and to the potential of 
the property market in these voivodeships. The analysis is carried out on the basis of data 
collected by the Central Statistical Office over the years 2006-2010.
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Agnieszka Grzybowska

Households as subject of contemporary banking

While aiming at optimum satisfaction of subjective needs, households are driven not 
only by an economic account but also by tradition, fashion, and willingness to be distinc-
tive. In view of dependency between consumption and income it is necessary to settle two 
issues: the surplus of financial resources, and their deficiency in households. In both cases 
banks as institutions accepting deposits and granting loans as well as institutions of public 
confidence provide a solution. The paper aims at indicating the mutual interdependences 
between households and banks functioning. 

Marianna Dębniewska, Olga Wyszkowska-Kaniewska

Consumer loans in the banking market –  legal and economic conditions 

No balance in powers between the borrower and the lender has contributed to a com-
plete study regulating the legal issues concerning consumer loans in the Polish market. 
In the pre-accession period Poland was obliged to adjust its legislation to the European 
requirements. The EU Directive 87/102/EWG dated 22 December 1986 was the first EU 
Deed regulating protection of consumers in lending activities. Adoption of the Act on the 
consumer loan dated 20th July 2001 that became effective on 19th September 2002 was 
an attempt to solve the problems related to consumer loans. EU new legal order enforced 
changes to the Act. The new Act on the consumer loan was adopted on 17th September 
2011 and has been in force since 18th December 2011. 

Anna Cudowska-Sojko

The structure of consumption and savings of households in Poland

The paper analyzes the household viewed as a subject functioning in the market and 
making decisions concerning consumption and savings. The objective is a brief analysis 
of the changes happening to the structure of consumption and savings of households in 
Poland over the years 2005-2010.

Jacek Unold

The use of the “Long Tail Concept” in obtaining information on the Internet

The use of the statistical property of “long tail” in cyberspace is a comparatively 
new phenomenon strictly connected to development of Web 2.0 concept. Together with 
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patterns of the second generation of WWW, the “long tails” reveals so far unknown possi-
bilities within the realms of identifying and reaching niche markets as well as niche and 
unique information sets. It involves reaching the mere “verges” of cyberspace. 

Agnieszka Dejnaka

Viral marketing as an innovative form of marketing communication

Viral marketing is considered to be a part of Internet marketing. A virus as informa-
tion carrier spreads among people and gradually “infects” subsequent Internet users. The 
paper mainly aims at indicating contemporary forms and applications of viral marketing 
on the Internet. The paper is based on secondary reports concerning the spread of viral 
information as well as the author’s experiment conducted on Facebook relating to the viral 
message. 

Rafał Wawer, Monika Wawer

Eyetracking as a technological innovation in researching behaviour 
of customers in the market

The paper discusses the subject of the eyetracking diagnosis of customers’ beha-
viour treated as an element used by companies in the area of merchandising. Issues 
related to the essence of research on eyetracking and the use of mobile and stationary 
eyetracking in micro- and macro-navigation. Attention is paid to the results of research 
on eyetracking of customers’ decisions in relation to locating products on the “shelf”. 
The paper indicates the necessity of using technological innovation in analyses in order 
to reduce costs and increase revenues of businesses which in turn improves their eco-
nomic indicators.

Joanna Nogieć

Arousing interest in the information included in advertising messages 
by means of QR codes

The paper presents an increasingly common phenomenon of placing QR codes in 
advertising messages. The author aims at presenting the essence of QR codes and ways of 
using them in advertising messages as well their role in making the recipient search addi-
tional information. She also tries to answer the question whether using QR codes attracts 
attention of the recipient. 
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Katarzyna Pawlak-Kołodziejska

Advertising in computer and video games 
and its perception by young users

Over the recent 25 years there have been changes to consumption of traditional media 
(the press, the television and the radio). These changes have been accompanies by the 
increased importance of children and youth in marketing strategies of numerous compa-
nies which have become essential recipients of promotional messages. As a result, while 
searching effective communication means with the young recipient enterprises have more 
often began using computer games (video). 

Wanda Patrzałek

Social and economic determinants of behaviour of households from the perspective 
of the contemporary economic crisis

The paper aims at presenting the economic living conditions of Polish households 
as compared to other European countries under circumstances of the existing economic 
crisis. The author carries out on an analysis on the Net income of households and subjec-
tively evaluates the life level as well as the difficulties in satisfying the needs occurring in 
recession. Exemplification is supported by the results carried out within the research grant 
of the Ministry of Science and Higher Education 0926/b/H03/2009/36 obtained by Wro-
cław School of Banking in which the author participated. On the basis of these findings the 
study discusses the economic situation of households will be discussed as well as changes 
to the values referred to the system of values among Poles.

Joanna Kantor

Regional differentiation of household expenses in Poland

The level and the structure of household expenses in Poland is characterized by a si-
gnificant differentiation. It results both from the accepted consumption patterns, earnings, 
historical conditions and the market situation a particular household is in. These factors 
make the construction structure comprise, apart from other divisions, also regional dif-
ferentiation. One may indicate two groups of voivodeships, namely one with an above 
average scale of expenses on consumption goods and other with smaller scope of expenses 
in households.

The research utilizes methods of a multidimensional comparative analysis to indicate 
groups of viovodeships with most consistent variables describing the structure of expenses 
in households. Accordingly, it also presents regional similarities and differences in house-
hold behaviour with regards to consumption expenses. 
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Katarzyna Kolasińska-Morawska

Application of marketing communication tools in the process 
of image creating as exemplified by retail chains

Operation of enterprises in the era of competition is dependent on maintaining con-
tact with the environment in particular with the customer-consumer. Building a corporate 
identity should be a starting point for creating the image in the eyes of customers. Compa-
ny managers (especially those responsible for retail chains) can notice and use methods, 
techniques and communication tools which support image creation. Particularly valuable 
for retail chains are organic communication tools as elements of architecture, customer 
service, price and promotional support. Applied consistently, such tools can strengthen 
corporate image and become a source of competitive advantage when it comes to attract 
the customers.

Katarzyna Puszko, Andrzej Bujak

Contemporary determinants of customers’ behaviour 
in the construction industry

Under market economy conditions enterprises on the one hand satisfy customers’ 
needs and on the other hand they accept or reject the effects of activities of enterprises 
deciding about their current activities and development. The above also concerns the sub-
jects functioning in the construction industry and it helps to choose the objective of the 
paper consisting in identification of selected factors shaping investors’ tendency to buy 
products/construction services.

The paper emphasizes the role of investors in functioning and development of en-
terprises in the construction industry. It also describes the most import ant determinants 
enhancing their (i.e. investors) tendency to buy the outcomes of construction companies 
activities. 

Aleksandra Gromelska

The consumer in the Polish and Czech market of health resorts 
over the years 2006-2010

The paper includes a comparative analysis of situations of households in the Polish 
and Czech market of health resorts. Accordingly, it tries to show the most import ant 
changes and determinants of consumer behaviour in the researched market. The analysis 
comprises the years 2006-2010 and due to volume limitations it focuses on health resorts 
for adults. 
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Anna Bebel

Living conditions and consumption in large families in Poland

The study presents the characteristics of material situations of large families as com-
pared to families with fewer children. Amounts and sources of incomes are analysed as 
well as the expenses (especially those related to consumption) and goods that households 
are equipped with. The analysis refers to the data from household budgets from 2007 and 
2009 collected by the Central Statistical Office. 

Aniela Styś

Households as participants of market processes

The author of the paper draws attention to the importance of households both in the 
cognitive and applicative aspect. The results of direct research are presented with particu-
lar attention paid to the importance of cultural conditions in decision-making processes of 
managers who want to expand their market. This requires responsibility in applying the 
principles of CRM and other methods of marketing strategy. 

Dorota Bednarska-Olejniczak

Behaviour of young consumers in the market of banking services

Growing importance of young people to banks contributes to increased interest in pro-
blems of their expectations and consumer behaviour. The paper is devoted to the analysis 
of such behaviour. It studies both the changes to behaviour of young consumer within re-
cent two decades and also characterizes the specificity of particular stages of the decision 
process related to the selection and acquiring banking services by young people. The paper 
presents, among others, the reasons why young people use banking services, the sources 
they obtain their information, and factors influencing the selection of a particular bank.

Agnieszka Dejnaka, Magdalena Murzyn

Recommendations as a tool of influencing consumers’ decisions

Whisper marketing comprises marketing activities which are to create media buzz 
around a particular product at a small financial expense and to influence customers so that 
they pass the information about products or services onto another potential consumers. 
Consumer recommendation marketing as a whisper marketing variation focuses on ad-
vertising a product through customers’ experience with a specific product. Both areas are 
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vitally important taking into account a constant development of the Internet and Internet 
communities. As a result, customers on the Internet make spontaneous and credible re-
commendations which trigger ma king decisions about buying. 

Adam Drab, Roman Kozel

Marital roles in market decision-taking

There were 38 decisions examined and classified into four role-structure categories 
used to formulate answers for questions being objectives of the research. The research on 
marital roles in making market decisions allows to assess evolution of both products and 
services „gender”, that is to identify the ultimate addressee of the market communication 
and the decision-maker who is managing expenses of households. The authors observe 
the regularities of the feminization of male decisions, as well as masculinisation of a few 
feminine decisions. Simultaneously, we observe disappearance of the so-called patriarchal 
syndrome and the reinforcement of matriarchal syndrome as well as a strong tendency in 
gaining autonomy of the majority of decisions.

Summaries


