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Wstęp

Już Adam Smith (1723-1790) w swoim podstawowym dziele Badania nad 
naturą i przyczynami bogactwa narodów za kluczowe dla zrozumienia funkcjo-
nowania gospodarki uważał pragnienia i dążenia człowieka jako podstawowego 
„atomu” tego systemu. Dlatego badania dotyczące konsumenta czy szerzej – go-
spodarstwa domowego są tak istotne dla wyjaśnienia podstawowych mechani-
zmów rynku.

Prezentowane w zbiorze artykuły, będące plonem konferencji naukowej „Go-
spodarstwo jako przedmiot badań ekonomicznych” zorganizowanej przez Wyż-
szą Szkołę Bankową we Wrocławiu w kwietniu 2013 r., ujmują różne podejścia 
do tego zagadnienia. Z jednej strony przedmiotem zainteresowania autorów były 
motywy działań członków gospodarstw domowych i wymiana informacji między 
nimi, których efektem są podejmowane przez nich decyzje ekonomiczne. Z dru-
giej – analizowany był także wpływ informacji dostarczanej przez oferentów 
dóbr, np. w postaci reklam, na ich odbiorców.

Wyniki tych badań powinny zainteresować nie tylko naukowców zajmujących 
się tą problematyką, ale także studentów kierunków ekonomicznych i wszystkich 
przedstawicieli praktyki gospodarczej, których zaciekawią walory aplikacyjne 
przedstawionych artykułów.

prof. dr hab. Stefan Forlicz
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Stefan Forlicz
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Modelowanie kształtowania się popytu  
będącego wynikiem decyzji wspólnych  

w gospodarstwie domowym

Streszczenie. Z wcześniejszych badań wynika, że istnieje kilka modeli podejmowania decyzji 
ekonomicznych w gospodarstwach domowych. Jednym z nich jest podejmowanie decyzji wspólnie 
przez członków gospodarstwa domowego. W artykule przedstawiono kilka różnych sposobów kom-
promisowych decyzji w przypadku, gdy dwoje członków gospodarstwa domowego ma różne funk-
cje użyteczności dwóch blisko substytucyjnych dóbr. Następnie sprawdzono, jak sposób rozumienia 
kompromisu wpływa na kształtowanie się popytu gospodarstwa domowego na te dobra.

Słowa kluczowe: gospodarstwo domowe, podejmowanie decyzji, funkcja użyteczności, kształ-
towanie się popytu konsumpcyjnego

1. Modele podejmowania decyzji ekonomicznych 
w gospodarstwach domowych

Według tradycyjnej ekonomii neoklasycznej gospodarstwo domowe trakto-
wane jest jako jednolity podmiot decyzyjny, co oznacza, że decyzje ekonomiczne 
podejmowane są tak, aby przy danym ograniczeniu budżetowym zmaksymalizo-
wać wartość funkcji użyteczności odzwierciedlającej preferencje gospodarstwa 
domowego. Utożsamianie przy tym gospodarstwa domowego z konsumentem 
wskazuje wyraźnie, że takie podejście skażone jest dziewiętnastowiecznym pa-
ternalizmem, kiedy to pan domu podejmował jednoosobowo wszelkie decyzje, 
kierując się własnymi preferencjami. Jest ono w sposób oczywisty sprzeczne 
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z praktyką podejmowania decyzji w większości gospodarstw domowych. Bada-
nia przeprowadzone wśród polskich gospodarstw domowych w ramach realiza-
cji grantu badawczego MNiSzW N N112 092636 (umowa 0926/B/H03/2009/36) 
„Działalność informacyjna członków gospodarstw domowych a jego decyzje 
ekonomiczne”1 wyraźnie wskazują, że można wyróżnić kilka różnych modeli po-
dejmowania decyzji.

Po pierwsze, można spotkać jeszcze gospodarstwa domowe, w których rze-
czywiście jedna osoba podejmuje wszystkie decyzje ekonomiczne, nie konsultu-
jąc ich nawet z innymi domownikami. Ten model występuje stosunkowo rzadko 
i będzie prawdopodobnie coraz rzadszy, ponieważ obecnie pojawia się głównie 
w starszych gospodarstwach domowych, charakteryzujących się małymi docho-
dami i niskim wykształceniem.

Po drugie, decyzje podejmowane są częściej jednoosobowo, ale w odnie-
sieniu do różnych spraw ktoś inny podejmuje decyzje. Niektóre z nich podej-
muje na ogół kobieta (żona), niektóre mężczyzna (mąż), a jeszcze inne, np. do-
tyczące zakupu komputera, elektroniki domowej czy wyjazdów wakacyjnych 
– dzieci. 

Po trzecie, część głów gospodarstw domowych deklaruje, że decyzje podej-
muje jednoosobowo, ale po uwzględnieniu opinii innych.

Wreszcie, po czwarte, z odpowiedzi gospodarstw domowych wynika, że w wie-
lu z nich większość decyzji podejmowanych jest wspólnie. Dotyczy to przede 
wszystkim młodszych gospodarstw domowych, składających się z osób lepiej wy-
kształconych i o wyższych dochodach oraz zamieszkałych w dużych miastach.

2. Podejmowanie decyzji jednoosobowo

Jednoosobowe podejmowanie decyzji, takie jakie występuje w tradycyj-
nym modelu gospodarstwa domowego, zakłada, że kształtowanie się popytu 
jest wynikiem maksymalizacji funkcji użyteczności przy zadanym ogranicze-
niu budżetowym. Funkcja użyteczności, jaką się w tym przypadku przyjmu-
je do rozważań, odzwierciedla fakt, iż, zgodnie z I prawem Gossena (prawem 
malejącej użyteczności krańcowej), użyteczność konsumowanego dobra rośnie 
wraz z jego ilością, ale użyteczność krańcowa każdej kolejnej jednostki male-
je2. Typowa więc funkcja użyteczności ma kształt taki, jaki zaprezentowano na 
rysunku 1.

1 Wyniki tych badań zaprezentowano w: A. Dejnaka, S. Forlicz, W. Patrzałek, A. Perchla- 
-Włosik, J. Wardzała-Kordyś, Działalność informacyjna członków gospodarstwa domowego i jego 
decyzje ekonomiczne, CeDeWu, Warszawa 2012.

2 Zob. np. S. Forlicz, M. Jasiński, Mikroekonomia, Wyd. WSB, Poznań 2009.
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Funkcja użyteczności całkowitej

Rysunek 1. Typowy przebieg jednowymiarowej funkcji użyteczności całkowitej

Źród ło: opracowanie własne.

W przypadku koszyka obejmującego dwa dobra krzywe użyteczności muszą 
spełniać następujące warunki:

1) krzywa użyteczności dobra pierwszego f1 (drugiego – f2 ), przy ustalonej 
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2) krzywa użyteczności dobra pierwszego (drugiego), przy ustalonej ilości 
drugiego (pierwszego) dobra, rośnie tym wolniej, im więcej dobra pierwszego 
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Zgodnie z II prawem Gossena dla maksymalizacji użyteczności przy zadanym 
ograniczeniu budżetowym konsument stara się tak podzielić dostępne mu środki, 
aby stosunki użyteczności krańcowych poszczególnych dóbr do ich cen (oznaczo-
nych p1, p2) były sobie równe, czyli aby spełniony był warunek: 
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3. Próba modelowania decyzji wspólnych

W artykule interesować nas będzie, w jaki sposób można rozumieć kompro-
mis przy wspólnym podejmowaniu decyzji i jak można go modelować przy uży-
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ciu funkcji użyteczności. Można tu zaproponować trzy rodzaje ustalania kompro-
misowych rozwiązań.

Pierwszy z nich polega na podjęciu kompromisu co do podziału kwoty prze-
znaczonej na zakupy. Następnie jednak każdy z członków gospodarstwa domowe-
go podejmuje decyzje, maksymalizując wyłącznie swoją funkcję użyteczności3.

Drugi sposób osiągnięcia kompromisu to takie ustalenie wielkości nabywa-
nych dóbr, aby nastąpiło wyrównanie użyteczności osiąganych przez wszystkich 
członków gospodarstwa domowego, czyli dobranie takich ilości dóbr x10 i x20, aby

f x x f x x f x xi n1 10 20 10 20 10 20
( , ) ... ( , ) ... ( , ).   = = = = 4

Trzeci rodzaj kompromisowego rozwiązania to maksymalizacja sumy uży-
teczności, matematycznie tożsama z maksymalizacją uśrednionej funkcji użytecz-
ności. Należy więc znaleźć takie wartości x10 i x20, aby

f x x f x x f x x maxi n1 10 20 10 20 10 20
( , ) ... ( , ) ... ( , )   .+ + + + =

4. Przykładowe kształtowanie się popytu w przypadku  
konsumpcji dóbr bardzo blisko substytucyjnych

Wykorzystanie wskazanych wyżej sposobów modelowania decyzji wspól-
nych daje jednak dość zaskakujące wyniki w odniesieniu do ukształtowania po-
pytu. W artykule przedstawiony zostanie przypadek, gdy dwóch członków gospo-
darstwa domowego ma podjąć wspólną decyzję dotyczącą zakupu dwóch dóbr 
blisko substytucyjnych, np. dwóch gatunków czekolady, piwa itp.

Rozpatrujemy przy tym sytuację, która w takich przypadkach jest dosyć typo-
wa, a mianowicie iż:

– partner A niezależnie od dotychczas konsumowanej ilości obu dóbr zawsze 
2 razy bardziej woli dobro pierwsze niż drugie,

– partner B niezależnie od dotychczas konsumowanej ilości obu dóbr zawsze 
2 razy bardziej woli dobro drugie niż pierwsze.

W takim przypadku przyjęte funkcje użyteczności mają jedną z prostszych 
postaci:

f x x x xA( , ) ln( )1 2 1 22 = +

f x x x xB ( , ) ln( )1 2 1 22 = +

Konsekwencją przyjęcia takich funkcji użyteczności jest to, że jeżeli decyzję 
podejmuje jednoosobowo partner A i cena dobra 1 jest mniej niż dwa razy wyższa 

3 W tym przypadku nie jest to jednak decyzja wspólna sensu stricto.
4 W przypadku, gdy n > 2, znalezienie takiego rozwiązania nie zawsze będzie możliwe.
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od ceny dobra 2, to będzie on kupował za całą przeznaczoną na zakup tych dóbr 
kwotę dobro 1. W przeciwnym przypadku całą kwotę przeznaczy na zakup dobra 2.

Jeżeli decyzję podejmuje jednoosobowo partner B i cena dobra 1 jest mniej 
niż dwa razy niższa od ceny dobra 2, to będzie on kupował za całą przeznaczoną 
na zakup tych dóbr kwotę dobro 2. W przeciwnym przypadku całą kwotę przezna-
czy na zakup dobra 1 (tabela 1).

Tabela 1. Przykładowy popyt na poszczególne dobra przy kwocie przeznaczonej na konsumpcję 60 zł 
i jednoosobowym podejmowaniu decyzji przez obu partnerów

Cena 
dobra 1

Cena 
dobra 2

Partner A – 
ilość dobra 1

Partner A – 
ilość dobra 2

Partner B – 
ilość dobra 1

Partner B – 
ilość dobra 2

10 zł 3 zł 0 20 0 20
5 zł 3 zł 12 0 0 20
2 zł 3 zł 30 0 0 20

1,20 zł 3 zł 50 0 50 0

Źr ód ło: opracowanie własne.

W przypadku podziału kwoty na zakupy konsumpcja dóbr kształtować się 
będzie następująco. Jeżeli cena dobra pierwszego jest więcej niż dwa razy niższa 
od ceny dobra drugiego, to za całą kwotę przeznaczoną na zakupy nabyte zostanie 
dobro pierwsze. Jeżeli cena dobra pierwszego jest więcej niż dwa razy wyższa od 
ceny dobra drugiego, to za całą kwotę przeznaczoną na kupno tych dóbr kupio-
ne zostanie dobro drugie. Dla cen pośrednich każdy z partnerów wyda uzyska-
ną przez siebie kwotę zgodnie z własnymi preferencjami na dobro, które woli. 
W tabeli 2 zaprezentowano przykładowe kształtowanie się popytu przy równym 
podziale kwoty na zakupy.

Tabela 2. Przykładowe kształtowanie się popytu przy równym podziale kwoty przeznaczonej na zakupy 
między obu członków gospodarstwa domowego

Cena dobra 1 Cena dobra 2 Ilość dobra 1 Ilość dobra 2

10 zł 3 zł 0 20
5 zł 3 zł 6 10
2 zł 3 zł 15 10

1,20 zł 3 zł 50 0

Źr ód ło: opracowanie własne.

W przypadku przyjęcia jako podstawy kompromisu zasady wyrównania uży-
teczności osiąganej przez obu członków gospodarstwa domowego okazuje się, 
że niezależnie od stosunku cen obu dóbr nabyta zostanie taka sama ilość dobra 
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pierwszego i dobra drugiego. Taki kompromis prowadzi jednak do osiągnięcia 
w skrajnych przypadkach bardzo małej sumarycznej użyteczności całego gospo-
darstwa domowego (tabela 3).

Tabela 3. Przykładowe kształtowanie się popytu przy zasadzie 
wyrównania użyteczności osiąganej przez oboje partnerów

Cena dobra 1 Cena dobra 2 Ilość dobra 1 Ilość dobra 2
57 zł 3 zł 1 1
10 zł 5 zł 4 4
3 zł 9 zł 5 5
1 zł 59 zł 1 1

Źr ód ło: opracowanie własne.

Wynikiem maksymalizacji łącznej użyteczności obu członków gospodarstwa 
domowego będzie kupno za całą kwotę przeznaczoną na zakupy dobra tańszego 
(tabela 4).

Tabela 4. Przykładowy popyt w przypadku maksymalizacji łącznej użyteczności

Cena dobra 1 Cena dobra 2 Ilość dobra 1 Ilość dobra 2
10 zł 3 zł 0 20
5 zł 3 zł 0 20
3 zł 3 zł dowolny podział dowolny podział
2 zł 3 zł 30 0

1,20 zł 3 zł 50 0

Źród ło : opracowanie własne.

Zakończenie

Na podstawie przedstawionych przykładów można stwierdzić, że zarówno 
w przypadku zasady wyrównania użyteczności, jak i przy zasadzie maksymaliza-
cji użyteczności kształtowanie się popytu odbiega od sytuacji, która wydawałaby 
się najbardziej intuicyjna, a mianowicie, iż na skutek kompromisu kupowane bę-
dzie zarówno dobro pierwsze, jak i drugie w proporcjach zależnych od ich cen. 
Najbardziej więc zgodnym z intuicją kształtowaniem się popytu jest przypadek 
podziału kwoty przeznaczonej na zakupy, jednak – jak wspomniano o tym wcześ- 
niej – trudno jest traktować ten przypadek jako decyzję wspólną.

Wydaje się więc, że należy poszukiwać w dalszym ciągu sposobu modelowa-
nia decyzji wspólnych, bowiem najbardziej narzucające się rozwiązania wykorzy-
stujące funkcje użyteczności nie spełniają oczekiwań.
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Merkantylizm psychiczny  
jako źródło jakości życia 

zalążkowej klasy wyższej w Polsce

Streszczenie. Celem pracy była weryfikacja poglądu niektórych badaczy poziomu i jakości 
życia polskiego społeczeństwa, reprezentujących przede wszystkim psychologię pozytywną oraz 
socjologię, ale również ekonomistów, badaczy efektów konsumpcjonizmu, że posiadanie rzeczy 
materialnych jest od kilkunastu lat w Polsce ważnym źródłem subiektywnie ocenianej jakości życia. 
Pogląd ten został zweryfikowany w odniesieniu do przedstawicieli kształtującej się w naszym kraju 
klasy wyższej na podstawie wyników empirycznego badania w 2012 r. Analiza rozkładów odpowie-
dzi potwierdziła ten pogląd.

Słowa kluczowe: jakość życia, klasa wyższa w Polsce, merkantylizm psychiczny

Wstęp

Głównym celem pracy była próba znalezienia potwierdzenia obecnego 
w psychologii pozytywnej poglądu, że jakość życia jest zależna nie tylko od 
przeżywania pozytywnych stanów emocjonalnych, duchowych, dzięki obco-
waniu z rodziną, przyjaciółmi, przyrodą, sztuką, ale także jest wynikiem re-
alizacji celów zewnętrznych, do których można zaliczyć posiadanie pieniędzy 
i coraz większych zasobów dóbr materialnych, określanych mianem merkanty-
lizmu psychicznego, przy czym ważnym impulsem dla oceny wpływu posiada-
nia rzeczy materialnych na satysfakcjonujące życie było porównanie stanu tego 
posiadania z warunkami, w jakich żyją inne osoby z tej samej grupy społecznej.
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Jeżeli do dwóch głównych składników jakości życia zaliczano dotychczas po-
wszechnie szczęście i zadowolenie z życia jako całości, to badania empiryczne 
wykazały, że odczucia zadowolenia i szczęścia kształtowane są również przez 
życie w kapitalistycznym świecie, które zapewniło znaczny wzrost konsumpcji 
dóbr i usług. Jej wymiar, ciągle obecny w Polsce i zwany konsumpcjonizmem, 
zorientował ludzi na odczuwanie stanów zaliczanych do jakości życia w uzależ-
nieniu od pomnażania pieniędzy i kupowania dóbr.

Termin „merkantylizm psychiczny” zaczerpnięto z terminologii używanej 
w psychologii ekonomicznej przez Małgorzatę Górnik-Durose1, która przyjmuje, 
że „w relacjach społecznych najważniejsze jest uzyskiwanie rezultatów w postaci 
pieniędzy, wizerunku i popularności”. Wartości materialistyczne w konstrukcie 
„jakość życia” mogą mieć/mają nawet większe znaczenie od wartości huma-
nistycznych (duchowych). Źródłem używania przez cytowaną autorkę terminu 
„merkantylizm psychiczny” były wyniki badań Tima Kassera oraz Richarda 
M. Ryana2, które pozwoliły tym autorom na stwierdzenie, że współczesna kultura 
konsumpcji, będąca pod wpływem zinternacjonalizowanych wzorów zachowań, 
kształtowanych głównie przez reklamę, powoduje jednak i negatywne odczucia, 
dalekie od zadowolenia i szczęścia w przypadku nieulegania tym wzorom.

W warunkach polskich zachowania charakterystyczne dla merkantylizmu 
psychicznego zostały zauważone we wcześniejszych badaniach autorki3. W od-
powiedzi na główne pytanie w zadaniu badawczym otrzymano wówczas np. na-
stępujące odpowiedzi: „Kupowanie daje nam szczęście. Może na chwilę, ale daje. 
I ta świadomość, że stać nas, że możemy kupić jest przyjemnością”; „Nabywanie 
– jest to szczęście”. Kupowanie to szczęście, konsumpcja poprawia zatem jakość 
życia definiowaną przez pryzmat stanów emocjonalnych.

Merkantylizm psychiczny jest często oceniany negatywnie w charakterysty-
ce człowieka, przy czym trudno jest obecnie uważać tę opinię za powszechną 
i sprawiedliwą. Każdy człowiek ma swój wzorzec szczęśliwości i jeżeli dążność 
do posiadania pieniędzy oraz gromadzenie dóbr pozwala mu odczuwać wysoki 
stan szczęścia oraz zadowolenia z życia, to nie można odbierać mu tego „prawa”. 
Autorka zalicza się do tej grupy badaczy jakości życia, którzy akceptują zależność 
dobrostanu od sytuacji materialnej (poziomów dochodów) oraz traktowania dóbr 
jako wyznacznika statusu społecznego, bowiem życie we współczesnej rzeczywi-
stości takie postępowanie wymusza.

1 M. Górnik-Durose, Nowe oblicze materializmu, czyli z deszczu pod rynnę, „Psychologia. 
Edukacja i Społeczeństwo” 2007, nr 4(3), s. 211.

2 M. Górnik-Durose, K. Janiec, Merkantylizm psychiczny, struktura celów życiowych a poczu-
cie dobrostanu psychologicznego, w: Życie w konsumpcji – konsumpcja w życiu. Psychologiczne 
ścieżki współzależności, red. nauk. A.M. Zawadzka, M. Górnik-Durose, Gdańskie Wydawnictwo 
Psychologiczne, Sopot 2010, s. 142.

3 T. Słaby, K. Maliszewski, Jakość życia kobiet w świetle konsumpcjonizmu, praca własna, 
KZiF SGH 2007.
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Potwierdzają taką opinię badania psychologów, którzy nie są zgodni w oce-
nach relacji: materializm a poczucie szczęścia4. Rozróżniają materializm instru-
mentalny (negatywny) od terminalnego (akceptowalny) i, odwołując się do teorii 
szczęścia Janusza Czapińskiego, zgadzają się z poglądem, że szczęście zależy od 
zaspokojenia wielu potrzeb, a posiadanie pieniędzy jest ważnym instrumentem 
realizacji tego celu.

Podmiotem obserwacji empirycznej były osoby zaliczone – według autorskiej 
koncepcji – do kształtującej się polskiej klasy wyższej. Zachowania zakupowe 
tej klasy charakteryzują rosnący obszar rynku i konsumpcji w Polsce, a także sta-
nowią ważny przyczynek do opisu wpływu na świat wartości jej przedstawicieli. 
Grupę badawczą stanowiło 100 osób zamieszkałych w Warszawie, a rozpoznanie 
empiryczne (ilościowe – wśród 90 respondentów5 oraz jakościowe w grupie osób 
zaliczanych do osób zamożnych, w tym celebrytów 6) przeprowadzono na prze-
łomie 2011/2012 r. Zakładano, że w tej właśnie grupie społecznej, w stosunku 
do innej klasy społecznej, uzależnienie wysokiej oceny jakości życia od posiada-
nia dóbr może być najsilniejsze, choć takie zachowanie może wynikać również 
z działania tzw. efektu demonstracji. W szczególności odnosi się to do tzw. dóbr 
pozycjonalnych tj. takich, których konsumpcja może przynosić większe zadowo-
lenie, gdyż nie mogą ich konsumować inni ludzie. 

Ujmując problem badawczy ściślej, autorka starała się zbadać, jak bardzo ja-
kość życia (definiowana poprzez zadowolenie z życia oraz odczuwanie szczę-
ścia) jest zależna od dochodów i statusu przedstawicieli kształtującej się klasy 
wyższej w Polsce. W badaniu empirycznym, będącym podstawą rozważań, rola 
posiadania dóbr w kształtowaniu oceny jakości życia klasy wyższej w Polsce 
została rozpoznana m.in. przez ocenę źródeł dobrobytu oraz stosunek do posiada-
nia pieniędzy.

1. Podmiot badania – klasa wyższa w Polsce

Procesy społeczne doprowadziły do wyłonienia się najpierw klasy średniej, 
a następnie klasy wyższej. Klasa wyższa w Polsce nie była dotychczas podmio-
tem głębszych badań socjologicznych i ekonomicznych. 

4 Por. D. Maison, Polak w świecie finansów, WN PWN, Warszawa 2013, s. 39.
5 Wyniki szczegółowe tych badań prezentowane są przez autorkę w pracy Jakość życia za-

lążkowej klasy wyższej w Polsce w latach 2011-2012, w: Badania polskiej klasy wyższej. Proble-
my, diagnozy, dylematy, red. M. Bombol, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012 oraz przez 
M. Bombol w książce Kształtująca się polska klasa wyższa. Szkice ekonomiczno-społeczne, Oficyna 
Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.

6 Wyniki obu badań oraz szerokie rozważania dotyczące problemów metodologii badań jako-
ści życia prezentuje autorka w The quality of life of the upper class in Poland, Oficyna Wydawnicza 
SGH, Warszawa 2012.
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Elity ekonomiczne, a szczególnie elity biznesu, nie były dotąd poddawane sta-
tystycznej analizie ze względu na niedostępność. W statystyce publicznej, w ba-
daniach warunków życia ludności, stanowią prawie niezauważalną, aczkolwiek 
rosnącą frakcję gospodarstw domowych w badanej corocznie próbie. Poziom do-
chodów oraz struktura wydatków mogły zatem jedynie w bardzo przybliżonym 
wymiarze charakteryzować tę grupę społeczną. A jest to grupa, która – jako pod-
miot na rynku – wzbudza duże zainteresowanie producentów dóbr i usług. Trzeba 
podkreślić brak w polskiej i zagranicznej literaturze przedmiotu prezentacji wyni-
ków badań jakości życia osób zaliczanych do klasy wyższej w krajach rozwiniętej 
gospodarki rynkowej, co uniemożliwia w zasadzie naśladownictwo i adaptację 
rozwiązań już stosowanych przez innych badaczy.

Bogactwo, sytuacja dochodowa, będąc głównym wyróżnikiem nierówności, 
leży u podstaw podziału społeczeństwa na klasy i gdyby udało się w statystyce pu-
blicznej wyodrębnić grupę najbogatszych, którzy ponadto chcieliby wziąć udział 
w badaniu, zaistniałaby szansa na powstanie obrazu klas społecznych w Polsce. 
Jednak od ponad 30 lat zamiar charakterystyki trzech istniejących w literaturze 
socjologicznej klas społecznych: niższej, średniej i wyższej spełniał się badawczo 
przede wszystkim w odniesieniu do klasy niższej, i to głównie w aspekcie ubó-
stwa i wykluczenia społecznego.

Definicja klasy wyższej autorstwa Macieja Gduli i Przemysława Sadury7 rede-
finiuje koncepcję dystynkcji tworzenia klas społecznych francuskiego socjologa 
Pierre’a Bourdieu na rzecz uwzględnienia skrzyżowania trzech kryteriów: eko-
nomicznego, społecznego i kulturalnego jako kryterium przynależności do jed-
nej z trzech klas społecznych w Polsce (wyższej, średniej lub ludowej). Tomasz 
Sikora8 scharakteryzował nabywców dóbr luksusowych, którzy – ze względu na 
jedno kryterium, a mianowicie wysokość dochodów – mogliby być zaliczeni do 
klasy wyższej, jednak segment tych nabywców to albo finansjera, albo przedsta-
wiciele klasy średniej, którzy skorzystali z akcesoryzacji luksusu, czyli tańszych, 
„breloczkowych” przedłużeń ekskluzywnych wyrobów, dostępnych tylko przed-
stawicielom elit majątkowych.

Problemy metodyczne, choćby wybór kryterium uprawniającego zaliczenie 
osoby do grona klasy wyższej, nadal nie są jednoznacznie rozstrzygnięte. Kry-
terium poziomu dochodów wydawało się oczywiste w przypadku elit ekono-
micznych. Natomiast nie można pominąć w odniesieniu do klasy wyższej faktu 
dziedziczenia majątku czy pochodzenia. Mogą być one także różnicowane przez 
sytuację zawodową (zajmowane stanowisko) oraz poziom intelektualny, wywo-
dzący się z tradycji, poszanowania wartości i postaw rodzinnych. Sytuacja za-

7 M. Gdula, P. Sadura, Wstęp, w: Style życia i porządek klasowy w Polsce, red. M. Gdula, P. Sa-
dura, Wyd. Scholar, Warszawa 2012, s. 8.

8 T. Sikora, Zachowanie nabywców produktów luksusowych, Oficyna Wydawnicza SGH, War-
szawa 2012, s. 82.
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wodowa, uczestnictwo w określonych kręgach towarzyskich wymusza konsump-
cję „na pokaz”, a posiadanie dóbr luksusowych staje się możliwe również dla 
przedstawicieli klasy średniej, zwanych „wycieczkowiczami” do świata luksusu 
dostępnego.

W poszukiwaniu źródeł definicji podmiotu badania natrafiono na inspirujący 
pogląd Henryka Domańskiego:

obecnie w Polsce mamy do czynienia z bardzo interesującą stratyfikacją społeczną, stanowiącą 
następującą hierarchię:
1. zalążkowa klasa wyższa (najczęściej utożsamiana z elitą biznesu),
2. klasa rządząca (urzędnicy najwyższego szczebla, politycy, tzw. top. management firm),
3. inteligencja,
4. pracownicy umysłowi niższego szczebla, właściciele małych firm,
5. robotnicy wykwalifikowani, właściciele gospodarstw rolnych, robotnicy niewykwali-

fikowani, robotnicy rolni9.

T. Sikora10 w poszukiwaniu cech zachowania nabywców na rynku dóbr luk-
susowych stwierdził, że do lat 60. XX w. można było wyróżnić następujące trzy 
grupy tych nabywców dzięki wysokim dochodom:

– „stare elity” (ale tylko ich bogaci, zamożni przedstawiciele),
– osoby nowo wzbogacone (nowobogaccy),
– „nie-klienci”, czyli „wykluczeni”.
Inspiracją „ostateczną” do przyjęcia w opisanym niżej badaniu empirycznym 

operacyjnej definicji klasy wyższej w Polsce była wypowiedź socjologa Macieja 
Gduli, który w 2010 r. stwierdził:

typowy dla zachodniego kapitalizmu podział na klasy kształtuje się w Polsce dopiero od 20 lat. 
Na przykład, klasa średnia rozpadła się u nas na trzy grupy – jedną, która dopiero co się pojawiła 
i dwie aspirujące do warstw wyższych, do elity. Pierwszą tworzą przedstawiciele zawodów, które 
pojawiły się po 1989 roku, czyli menedżerowie i drobni biznesmeni. Kolejnymi dobrami muszą 
więc potwierdzać prestiż i separować się od biednych – ich przepustką do raju są kredyty, w tym 
wieloletnia pożyczka hipoteczna. Druga grupa jest zasilana głównie przez tak zwaną starą inteli-
gencję, wolne zawody i kadrę naukową szkół wyższych. Nie muszą zarabiać kokosów, bo wiedza 
i pozycja zapewniają im uznanie, a to z kolei pozwala na kreowanie wzorców. To oni dyktują 
kulturę wysoką, oni tworzą społeczeństwo obywatelskie. Z kolei, trzecia grupa nie epatuje już 
bogactwem w złym guście, co można było obserwować w latach 90. XX w. Jej przedstawiciele 
są eleganccy w stonowanym stylu, w apartamencie albo willi powieszą dzieła młodych artystów. 
Ale ich fortuny jeszcze na tyle nie okrzepły, by potrafili się oddać działaniom bezinteresownym11.

Cytowany autor wyróżnił trzy grupy, a mianowicie: „burżuazję kredytową”, 
„inteligencję etosową” oraz „biznesokrację”, które stały się główną inspiracją 

9 H. Domański, Społeczeństwa europejskie: stratyfikacja i systemy wartości, Wyd. Scholar, 
Warszawa 2009, s. 68.

10 T. Sikora, op. cit., s. 79.
11 M. Gdula, 2010, http://forum.zm.org.pl/viewtopic.php?=1&t=1839 [12.07.2011], za: M. Bom- 

bol, op. cit.
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w badaniach empirycznych przeprowadzonych przez Małgorzatę Bombol i Te-
resę Słaby. Do wymienionych trzech grup autorki zaliczyły osoby spełniające 
następujące kryteria:

1. Burżuazja kredytowa – dochód min. 5 tys. zł/osobę netto miesięcznie, oso-
by posiadające kredyt mieszkaniowy;

2. Inteligencja etosowa – dochód min. 5 tys. zł/osobę netto, posiadający (czę-
sto odziedziczony) majątek (ziemia, dom, mieszkanie); naukowcy/wykładowcy 
akademiccy (tytuły naukowe: doktor, profesor), lekarze, prawnicy, artyści, inte-
lektualiści;

3. Biznesokracja – dochód min. 20 tys. zł/osobę netto miesięcznie; przedsię-
biorcy, menedżerowie, dyrektorzy, prezesi i inne zawody przy spełnieniu kryte-
rium wysokości dochodu.

Przed prezentacją podstawowych danych o strukturze próby badawczej warto 
przytoczyć wypowiedź osoby z grupy dziesięciu celebrytów, pochodzącą z prze-
prowadzonych wywiadów, które w wielu aspektach wyrażały opinie pozostałych:

Dla mnie człowiek z klasy wyższej musi mieć dwie cechy jednocześnie. Musi sobą reprezen-
tować odpowiedni poziom intelektualny, sposób bycia, zachowania i tak dalej i jakiś poziom 
materialny, co nie znaczy miliony czy jakieś niewyobrażalne pieniądze. Trzeba mieć styl, po-
stawę, wartości, maniery i to w wersji maxi. Ja bym podzieliła to na osoby, które chcą, żeby 
wszyscy widzieli, że one są w wyższej klasie i takie osoby, które właśnie są na równi z tymi, 
ale nie dbają o to, żeby ich postrzegano, żeby były w tej wyższej klasie. Dla tych osób, które 
muszą „zaistnieć” w sobotę, że trzeba mieć taką a nie inną markę, że trzeba być tutaj i tutaj. 
Oczywiście to nie oznacza, że ja nie chodzę, jak trzeba.

Powyższa wypowiedź osoby z polskiej klasy upper-upper może stanowić 
podstawę do konfrontacji opinii o podmiocie badań, ich zachowaniach ekono-
micznych, stylu życia, cechach osobowości, a przede wszystkim o jakości życia 
badanych przedstawicieli wschodzącej klasy wyższej w Polsce biorących udział 
w badaniu ilościowym. Konfrontacja ta może odbyć się tylko w wymiarze ogól-
nym, bowiem respondenci biorący udział w badaniu jakościowym mieli jednak 
wyższy status w stratyfikacji klas społecznych.

Połowę badanej grupy 90 przedstawicieli wschodzącej klasy wyższej w Polsce 
stanowiły kobiety. Relatywnie najwięcej kobiet znalazło się w grupie inteligencji 
etosowej. Przewagę mężczyzn zauważono w grupie biznesokracji. Respondentami 
były głównie osoby między 30. a 50. rokiem życia. Blisko połowę badanej grupy 
stanowiły osoby w wieku 30-39 lat, zaś jedną trzecią osoby w wieku 40-49 lat. 
Biznesokrację, najzamożniejszą grupę, reprezentowały osoby stosunkowo starsze.

Największy odsetek ankietowanych to osoby zamężne, ale w każdej subgrupie 
ok. 20% badanych stanowili single bądź osoby znajdujące się w związkach niefor-
malnych. Wśród biznesokracji więcej było osób nie będących w związkach małżeń-
skich. Przedstawiciele biznesokracji częściej prowadzili jednoosobowe gospodar-
stwo domowe. Odwrotną sytuację zanotowano wśród inteligencji etosowej.
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Większość badanych miała wykształcenie wyższe. Kształcenie za granicą było 
mało powszechne wśród badanych przedstawicieli klasy wyższej. W segmencie in-
teligencja etosowa znalazło się więcej (niż w pozostałych grupach) osób o tytułach 
doktora, doktora habilitowanego oraz profesora. Najczęściej byli absolwentami ta-
kich kierunków studiów, jak prawo (15 osób) i zarządzanie (również 15).

W badanej grupie przedstawicieli „zalążkowej” klasy wyższej w Polsce naj-
więcej było osób prowadzących własną firmę (25 osób), przedstawicieli wyższej 
kadry zarządzającej (18), prawników (14), lekarzy (9) i wykładowców akade-
mickich (8). Blisko połowę badanej grupy stanowili respondenci mający dochód 
miesięczny netto na osobę między 5 a 10 tys. zł. Wśród przedstawicieli burżu-
azji kredytowej oraz inteligencji etosowej najwięcej (20 osób) miało relatywnie 
najniższe dochody (5-10 tys. zł). Zdecydowanie najzamożniejszą grupę stanowili 
reprezentanci biznesokracji, wszyscy respondenci mieli dochód nie mniejszy niż 
20 tys. zł netto miesięcznie. Nieliczni respondenci czerpali zyski z dóbr odzie-
dziczonych bądź majątku należącego do członków rodziny. Trzeba zaznaczyć, że 
w pytaniu o źródło dochodu respondenci mogli zaznaczyć więcej niż jedną odpo-
wiedź. Odziedziczony majątek (dom, mieszkanie lub ziemię) posiadało ok. 60% 
badanych, najczęściej dziedzicząc dom i ziemię, ok. 30% swoją drogę zawodo-
wą rozpoczynało, mając zaplecze finansowe w postaci odziedziczonego majątku. 
Odziedziczony majątek (dom, mieszkanie lub ziemię) posiadali niemal wszyscy 
respondenci z grupy inteligencja etosowa oraz ok. 40% przedstawicieli pozosta-
łych grup.

Rezultaty badania wskazały, że grupa badanych przedstawicieli klasy wyższej 
była dość zadłużona. 60% respondentów spłacało kredyt hipoteczny. Kredyty za-
ciągane w bankach w zdecydowanej większości były przeznaczane na cele inwe-
stycyjne (80% wskazań), rzadziej na konsumpcję (30%).

W odniesieniu do własnych dzieci respondenci podkreślali, że podstawowym 
kapitałem, który chcą im przekazać, jest dobre wykształcenie, przy czym „dobre” 
wykształcenie było odmiennie definiowane przez różne osoby. Dzieci części ba-
danych uczyły się w szkołach prywatnych lub społecznych ze względu na wyższy 
poziom wykształcenia, ale także po to, aby uczyły się wśród dzieci pochodzących 
z podobnych środowisk, będących na podobnym poziomie dochodów i wykształ-
cenia. Część rodziców z dumą przyznawała, że ich dzieci uczą się w dobrych 
szkołach państwowych, poznają rówieśników z różnych środowisk i potrafią 
funkcjonować w „normalnych” warunkach. Wszyscy biorący udział w badaniu 
uważali, że ich dzieci będą studiować, najchętniej za granicą. 

Sytuacja materialna polskiej klasy wyższej według przedstawicieli „zalążko-
wej” klasy wyższej w Polsce była oceniana jako zdecydowanie lepsza niż po-
kolenia naszych rodziców i dziadków, nieco lepsza niż przyjaciół z młodości 
i porównywalna do aktualnych znajomych i współpracowników. Biznesokraci 
najlepiej ocenili swoją sytuację materialną w stosunku do pokolenia rodziców 
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oraz współpracowników, za to nieco gorzej niż inne grupy wypadali w konfron-
tacji z aktualnym kręgiem znajomych. Inteligencja etosowa gorzej niż pozostałe 
osoby oceniła swoją sytuację materialną w porównaniu do pokolenia rodziców, 
dziadków i współpracowników.

2. Przedmiot badań – jakość życia klasy wyższej w Polsce

Poziom i jakość życia przedstawicieli klasy wyższej, uwarunkowany relatyw-
nie wysokimi dochodami, pozwala w znacznie szerszym stopniu kształtować styl 
życia według swobodnego wyboru. Dość powszechna jest opinia, że w ślad za 
wysokimi dochodami, prestiżem zawodowym i pozycją społeczną stan zadowole-
nia z życia i poziomu szczęścia mogą być przez osoby zaliczane do tej klasy oce-
niane wysoko. Zagraniczne doświadczenia empiryczne przeszły pewną ewolucję 
w zakresie jednoznacznej początkowo opinii, że życie duchowe jest uszczuplone 
na rzecz życia materialnego, którego wymiar decyduje o pozycji społecznej, co 
silnie wpływa na odczuwaną jakość życia12.

Dalsze badania pozwoliły na rozróżnienie dwóch sytuacji w zachowaniach 
konsumentów w kontekście wpływu materializmu na jakość życia i pozwoliły 
stwierdzić, że powiązania między dążeniem do posiadania coraz lepszego statusu 
materialnego a wysoką jakością życia nie są jednoznaczne, bowiem wysokim do-
chodom towarzyszyć mogą negatywne oceny jakości życia.

W polskiej literaturze przedmiotu pojawiły się także głosy sceptyczne13, a na-
wet dążenie do odwrotu od dotychczasowego trybu życia, przede wszystkim od 
przewagi życia zawodowego, wymuszanego choćby dążeniem do osiągania wy-
sokich dochodów. Coraz częściej poszukuje się równowagi między pracą a cza-
sem wolnym; osoby z tej klasy zaczęły dokonywać bilansu zysków i strat w wy-
miarze indywidualnym przy zachowaniu dotychczasowego stylu życia. 

Zachowania charakterystyczne dla posiadania dóbr jako źródła wysoko oce-
nianej jakości życia psychologowie uznali za wynik zachowań psychiczno-be-
hawioralnych i tym samym usankcjonowali „prawo” do kształtowania własnej 
jakości życia poprzez uzyskiwanie coraz większej ilości pieniędzy, dóbr, wysokiej 
pozycji społecznej i dobrego wizerunku. 

Celem szczegółowym badania, które pomogło sformułować konkluzje koń-
cowe, była próba uzyskania odpowiedzi na pytanie, czy współczesny świat nadal 
wyzwala chęć posiadania, czy też jest już tak wypełniony dobrami, że zaczynają 
przeważać doświadczenia niematerialne, które nie muszą być ponadto tak silnie 
związane z koniecznością posiadania pieniędzy? Charakterystyka konieczności 

12 Por. J.S. Roberts, A. Clement, Materialism and satisfaction with over-all quality of life and 
eight life domains, „Social Indicators Research” 2006, nr 82, s. 79-92.

13 D. Maison, op. cit., s. 35.
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posiadania rzeczy jako czynnika odczuwania wyższej jakości (zadowolenia z ży-
cia) została uzupełniona opisem stosunku do posiadania pieniędzy. W sposób po-
średni może to objaśniać siłę wpływu materializmu na odczuwaną jakość życia. 
W analizie roli pieniądza w zdobywaniu i posiadaniu dóbr potwierdziło się przy-
puszczenie, że w wyróżnionej grupie badanych odczuwany dzięki posiadanym 
pieniądzom nastrój i lekkość życia warunkuje jakość ich życia.

W odpowiedzi na główne pytanie w badaniu: jak oceniają zadowolenie z ży-
cia przedstawiciele badanej grupy społecznej, otrzymano zdecydowanie pozytyw-
ne oceny (rysunek 1).

Ogółem (N = 90)

burżuazja kredytowa (N = 30)

inteligencja etosowa (N = 30)

biznesokracja (N = 30)

■ bardzo zadowolony(a)  ■ raczej zadowolony(a)  ■ ani zadowolony(a), ani niezadowolony(a)

Rysunek 1. Frakcje respondentów według stanu zadowolenia (w %)

Źr ód ło: opracowanie własne na podstawie wyników badania zrealizowanego przez 4Pm Research,  
luty/marzec 2012 r.

Relatywnie największą grupę oceniających wysoko stan zadowolenia z życia 
stanowili przedstawiciele burżuazji kredytowej. Dość zaskakującą sytuację odno-
towano w odniesieniu do braku jednoznacznej odpowiedzi co do stanu zadowole-
nia bądź niezadowolenia z życia, bowiem częstotliwość występowania takiej sy-
tuacji była identyczna (7% respondentów) wśród przedstawicieli każdej z trzech 
wyróżnionych grup.

3. Materialny wymiar jakości życia

Dobra materialne traktowano w trojaki sposób: mogły stanowić podstawowy 
element niezbędny w życiu (taki, który się lubi, ale któremu nie przypisuje się 
szczególnego znaczenia), element będący zabezpieczeniem przyszłości, inwesty-
cją, oraz jako element, który ma świadczyć o prestiżu i dobrobycie.

Na podstawie wyników badania ilościowego można było stwierdzić, że:
1. Wszyscy respondenci posiadali własne mieszkanie lub dom; 30% bada-

nych posiadało zarówno mieszkanie, jak i dom. Rekordziści mieli domy o po-
wierzchni 900 i 700 m2 na obrzeżach Warszawy (podczas gdy większość pozosta-

49 44 7

63 30 7

43 50 7

40 53 7
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łych domów miała metraż w granicach 151-300 m2). Mieszkania były najczęściej 
traktowane jako inwestycja, na co wskazywali najczęściej przedstawiciele bizne-
sokracji, jako grupy najzamożniejszej i mającej największą zdolność kredytową, 
oraz inteligencji etosowej, którzy w dużej części odziedziczyli posiadane nieru-
chomości. Natomiast osoby z grupy burżuazja kredytowa, obciążonej kredytem 
hipotecznym, stwierdzali najczęściej, że nie stać ich na kupienie mieszkania w ce-
lach inwestycyjnych.

2. Mimo relatywnie dobrej sytuacji materialnej badanych charakteryzuje ra-
czej „skromne” podejście do kupna samochodu: 75% osób z badanej grupy po-
siadało tylko jedno auto, a ok. 20% – dwa. Dominowały auta prywatne. Wśród 
burżuazji kredytowej na 31 samochodów tylko 5 to pojazdy służbowe, wśród inte-
ligencji etosowej jedynie 3 na 31. Samochody służbowe posiadały osoby z grupy 
biznesokracji, 37% ich samochodów to właśnie pojazdy służbowe. Samochody 
nie były przez większość respondentów traktowane jako sposób na zaimponowa-
nie innym, wzbudzenie podziwu.

3. Posiadanie jachtu, domu lub apartamentu wakacyjnego jako obiektu wy-
poczynku najczęściej deklarowali przedstawiciele burżuazji kredytowej. Inne 
dobra prestiżowe (basen, koń, samolot, jacht) posiadali nieliczni. Można zatem 
przypuszczać, że badani przede wszystkim inwestowali i pracowali w celu zabez-
pieczenia swojej przyszłości.

4. Polską „zalążkową” klasę wyższą cechował zdroworozsądkowy i po-
wściągliwy stosunek do dóbr ekskluzywnych. Najczęściej wymieniane przez 
badanych dobra prestiżowe to smartfony i tablety, które w 2011 r. były nowością 
na rynku urządzeń elektronicznych. Wykorzystywano je najczęściej w pracy 
zawodowej. Urządzenia tego typu były relatywnie najpowszechniejsze wśród 
biznesokracji. 

Dobrobyt miał według badanych różne źródła (tabela 1).

Tabela 1. Rozkłady odpowiedzi w pytaniu o definicję dobrobytu

Źródło
Burżuazja 
kredytowa

Inteligencja 
etosowa Biznesokracja Ogółem

n % n % n % n %

Dobra materialne, pieniądze 21 70 17 57 7 23 45 50

Bezpieczeństwo, spokój 11 37 6 20 15 50 32 36

Spełnienie marzeń/ pasji,  
przyjemności

5 17 7 23 7 23 19 21

Wolność, niezależność 0 0 3 10 7 23 10 11

Źr ód ło: jak przy rys. 1.
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Dla połowy badanych synonimem dobrobytu były pieniądze i dobra material-
ne, ponad 30% utożsamiało dobrobyt z poczuciem bezpieczeństwa i spokojem. 
Dla co piątego to swoboda realizacji marzeń i pasji, dla co dziesiątego – wolność 
i niezależność. Przedstawiciele najzamożniejszej grupy, biznesokracji, w więk-
szym stopniu utożsamiali dobrobyt z wartościami pozamaterialnym. Tylko 23% 
badanych z tej grupy wymieniało dobra materialne jako podstawę dobrobytu, 
podczas gdy wśród inteligencji etosowej odsetek ten wynosi 57%, a wśród bur-
żuazji kredytowej aż 70%. Można zatem stwierdzić, że im lepsza była sytuacja 
materialna, tym mniej „materialna” definicja dobrobytu. Większość responden-
tów uważała, że dobrobyt można osiągnąć dzięki dobrze płatnej pracy. Co drugi 
badany wymieniał również udane inwestycje, co piąty – odziedziczony majątek. 

Analizując rolę składników warunkujących zadowolenie z życia, można za-
uważyć (rysunek 2), że posiadanie rzeczy materialnych w każdej z trzech grup 
respondentów uznano za najważniejszy czynnik. Na podstawie wyników za-
mieszczonych w tabeli 2 można zauważyć, że kupowanie nowych rzeczy mogło 
sprawiać przyjemność. Zakupy często traktowane były jako forma poprawy na-
stroju. Co drugiemu badanemu zdarza się ulegać impulsom chwili i kupować pro-
dukty, których później nie używano. Respondenci byli też zwolennikami nowości 
technologicznych (64% badanych), a 54% przyznało, że przyjemność sprawia im 
kupowanie urządzeń technicznych.

4,50

4,40

4,30

4,20

4,10 z posiadanych 
 rzeczy materialnych

ze swojego 
 statusu materialnego

ze swoich 
 dochodów

 burżuazja 
   kredytowa

 inteligencja 
   etosowa

 biznesokracja  Ogółem

Rysunek 2. Ocena zadowolenia z materialnych składowych jakości życia

Źr ód ło: jak przy rys. 1.
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Posiadanie rzeczy materialnych zostało ocenione najwyżej przez przedsta-
wicieli każdej z trzech grup respondentów. Można jednak zauważyć, że respon-
denci reprezentujący inteligencję etosową najniżej oceniali materialne źródła 
jakości życia.

Tabela 2. Rozkłady odpowiedzi na pytanie o znaczenie posiadania pieniędzy

Czy zgadza się Pan(i) z następującymi twierdzeniami:
Ogółem

% n

Przywiązuję dużą wagę do dóbr materialnych 
tak 42 47
ani tak, ani nie 23 26
nie 25 28

Samo robienie zakupów sprawia mi dużą radość
tak 54 60
ani tak, ani nie 15 17
nie 21 23

Lubię wydawać pieniądze
tak 49 54
ani tak, ani nie 21 23
nie 20 22

Lubię mieć rzeczy, których inni mogliby mi po-
zazdrościć

tak 37 41
ani tak, ani nie 19 21
nie 34 38

Miarą życiowego sukcesu jest stan posiadania 
różnych dóbr materialnych

tak 29 32
ani tak, ani nie 17 19
nie 44 49

Zakup nowego markowego produktu często po-
prawia mi nastrój

tak 50 56
ani tak, ani nie 15 17
nie 25 28

Dobry samochód, zegarek, garnitur to elementy 
mojego wizerunku

tak 52 58
ani tak, ani nie 13 14
nie 25 28

Wiem, że drogim prezentem mogę uszczęśliwić 
bliskie mi osoby

tak 55 61
ani tak, ani nie 18 20
nie 17 19

Źr ód ło: jak przy rys. 1.

W badaniu ilościowym wśród 90 przedstawicieli kształtującej się klasy wyż-
szej na pytanie o wpływ dóbr materialnych na poczucie szczęścia otrzymano na-
stępujące odpowiedzi (tabela 3).



 33Merkantylizm psychiczny jako źródło jakości życia zalążkowej klasy wyższej w Polsce

Tabela 3. Dobra materialne a poczucie szczęścia

Co współcześnie powoduje, że Pan(i) 
czuje się szczęśliwy(a), zadowolony(a) 
z życia?

Burżuazja 
kredytowa

Inteligencja 
etosowa

Bizneso- 
kracja Ogółem

n % n % n % n %
Materialne poczucie bezpieczeństwa, 
posiadanie rzeczy materialnych (bo inni 
też je mają, bo są nowoczesne technolo-
gicznie, bo są piękne itp.)

12 40 13 43 0 0 25 28

Nie mam wielu rzeczy materialnych, 
ale szczęściem jest dla mnie życie ta-
kie, jak lubię – doświadczam wielu 
pozytywnych emocji: czytam, chodzę 
do kina, teatru, spotykam często przy-
jaznych ludzi

6 20 8 27 12 40 26 29

Bo mam wszystko, co bym chciał(a) 
mieć (dobra materialne), a ponadto ro-
bię/żyję tak, jak lubię

10 33 8 27 13 43 31 34

Inne powody 2 7 1 3 5 17 8 9

Źr ód ło: jak przy rys. 1.

Co trzeci badany czuł się spełniony w każdej dziedzinie – zarówno w odniesie-
niu do wartości duchowych, jak i materialnych. Materialne poczucie bezpieczeństwa 
było źródłem satysfakcji dla blisko 30% badanych. Podobny odsetek ankietowanych 
czuł się szczęśliwy, mimo braku dóbr materialnych, żyjąc w zgodzie z samym sobą, 
doświadczając pozytywnych emocji dzięki realizacji pasji, przyjaźni i rodzinie.

W rankingu czynników powodujących wysokie oceny poczucia szczęścia 
30% przedstawicieli badanej grupy wskazało życie rodzinne, udany związek czy 
zdrowie. Prawie żadnego znaczenia dla szczęśliwego życia nie miało w opinii 
badanych posiadanie dóbr materialnych, silny charakter czy uczciwość. Taki ran-
king był potwierdzeniem tego, że szczęście budują w najwyższym stopniu przeży-
cia emocjonalne. Opinie o składowych szczęścia i zadowolenia z życia były zróż-
nicowane przynależnością do jednej z wybranych grup. Przedstawiciele burżuazji 
kredytowej bardziej niż osoby z pozostałych grup cenili życie rodzinne i udany 
związek, mniej istotne było dla nich pozytywne nastawienie do świata i pogoda 
ducha. Wśród osób zaliczanych do inteligencji etosowej relatywnie mniejszą 
wagę nadawano małżeństwu i posiadaniu dzieci, a większą przyjaciołom, pracy, 
wykształceniu i pieniądzom. Wśród biznesokracji najwyżej oceniono znaczenie 
dla szczęśliwego życia zdrowia, pogody ducha, optymizmu, a mniej wykształce-
nia i posiadanych pieniędzy. Zatem jako końcowy wniosek można sformułować 
opinię, że im lepsza sytuacja materialna, tym szczęście jest bardziej uwarunkowa-
ne pozamaterialnymi wartościami.
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Zakończenie

W analizie roli pieniądza w zdobywaniu i posiadaniu dóbr potwierdziło się 
przypuszczenie, że w wyróżnionej grupie badanych przedstawicieli „zalążkowej” 
klasy wyższej w Polsce odczuwany dzięki posiadanym pieniądzom nastrój i lek-
kość życia warunkuje jakość ich życia. Pieniądz i rzeczy materialne występowa-
ły także w głównej roli w definicjach dobrobytu. W odpowiedzi na presję wielu 
czynników warunkujących konsumpcję przedstawiciele „zalążkowej” klasy wyż-
szej w dużym stopniu dążyli w ostatnich latach do uzyskiwania coraz większych 
dochodów, umożliwiających konsumpcję coraz większej ilości dóbr i usług. Kon-
sumpcjonizm zmienił w sposób istotny hierarchię wartości w życiu ludzi, nadając 
pierwszeństwo materializmowi. Materialistyczna orientacja życia współczesnego 
społeczeństwa doprowadziła do tego, że zaistniały trzy źródła jakości życia czło-
wieka, tzn. poczucie szczęścia i zadowolenia z życia pochodzi ze stanów ducha 
i emocji, ale także z posiadania dóbr. Pozostaje otwartym pytanie, czy status ma-
terialny jest miernikiem, czy czynnikiem jakości życia.
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Psychical mercantilism as a source of the life quality  
of the “emerging” upper class in Poland

Summary. The goal of the paper is verification of opinion presented by some researchers per-
forming studies on level and quality of life, who represent not only positive psychology and sociol-
ogy, but also economy domains, who studied effects of consumptionism, showing that in Poland, 
since a dozen or so years, the possession of material goods becomes an important source of posi-
tively evaluated quality of life. Verification of this opinion related to representatives of upper class 
being emerging in Poland was performed on the base of empirical researches conducted in 2012. 
Analysis of answers distributions has confirmed that opinion. 

Key words: quality of life, upper class in Poland, psychical mercantilism
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Streszczenie. Coraz więcej produktów spożywczych opatrywanych jest informacjami o warto-
ściach odżywczych produktu i jego wpływie na zdrowie. Wiadomości te pomagają zrozumieć kon-
sumentom wpływ różnych składników produktów spożywczych na zdrowie i dobre samopoczucie 
oraz są wsparciem w doborze prawidłowo zbilansowanego sposobu żywienia. Według rozporządze-
nia Unii Europejskiej 1924/2006 oświadczenia żywieniowe informują o szczególnych substancjach 
odżywczych, które znajdują się w produktach, z kolei oświadczenia zdrowotne mówią o związku, 
jaki istnieje między danym produktem spożywczym lub jego składnikiem a zdrowiem. Zagadnienia 
postrzegania oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych oraz ich wpływu na proces zakupowy kon-
sumentów zostały poruszone jedynie w literaturze zagranicznej, z kolei informacje o zachowaniach 
polskich konsumentów mają charakter fragmentaryczny.

Słowa kluczowe: oświadczenia żywieniowe, oświadczenia zdrowotne, zachowania konsumentów

Wstęp

Globalizacja stylów życia, istotnie zmieniająca strukturę konsumpcji żywno-
ści, znajduje wyraz w szerokiej akceptacji i realizacji przez polskich konsumen-
tów zmodyfikowanego podejścia do zdrowia, wyrażającego się coraz większą 
dbałością zarówno o kondycję fizyczną, jak i psychiczną. Różnorodne działania 
– jak zwiększone zakupy suplementów diety, produktów light, żywności mało 
przetworzonej, jak również częstsze korzystanie z porad dotyczących zdrowia, 
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zdrowego odżywiania składające się na tę dbałość lansują styl życia tzw. health 
&wellness1. W świetle tych zachowań konsumenckich odpowiedzią producentów 
stało się wprowadzanie na rynek i popularyzacja żywności funkcjonalnej (pro-
duktów żywnościowych o właściwościach prozdrowotnych).

Problematyka dotycząca konsumpcji produktów żywności prozdrowot-
nej (funkcjonalnej) była już szczątkowo poruszana w literaturze polskiej2. 
Zdecydowanie jednak większe zainteresowanie tematem dostrzec można 
w literaturze europejskiej. W przeciwieństwie do krajowych badań, aspekt 
postrzegania oświadczeń zdrowotnych i żywieniowych w Europie Zachod-
niej rozpatrywany jest już od kilku lat. Celem artykułu jest przedstawienie 
analizy przeprowadzanych badań naukowych dotyczących problemu postrze-
gania oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych przez konsumentów, których 
wyniki opublikowano w czasopismach zagranicznych i w literaturze krajo-
wej. Zaprezentowana analiza posłuży do wskazania obszarów, które do dnia 
dzisiejszego zostają niezbadane przez polskie środowisko naukowe. W me-
todzie analizy źródeł wtórnych skupiono się na czasopismach naukowych 
wydawanych w krajach europejskich3 („Food Policy”, „Food Quality and 
Preference”, „Journal of Public Health”, „Appetite”, „Journal of Functional 
Foods”, „Journal of Consumer Marketing”, „Journal of Nutrition Education 
and Behavior”, „Journal Food of Science”, „British Food Journal”) oraz na 

1 T. Olejniczak, B. Sojkin, Trendy w zachowaniach konsumentów na rynku produktów żyw-
nościowych, w: Towaroznawstwo żywności w zaspokajaniu potrzeb konsumenta, red. B. Pachołek, 
M. Małecka, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2011, s. 9-15.

2 E. Babicz-Zielińska, R. Zabrocki, Postawy konsumentów wobec prozdrowotnej wartości 
żywność, „Żywność. Nauka. Technologia. Jakość” 2007, nr 6(55), s. 81-89; I. Ozimek, Funkcje 
informacyjne i promocyjne opakowań żywności w kontekście regulacji prawnych, w: Współczesny 
marketing. Trendy działania, red. G. Sobczyk, Wyd. PWE, Warszawa 2008, s. 370-376; M. Jeżew-
ska-Zychowicz, E. Babicz-Zielińska, W. Laskowski, Konsument na rynku nowej żywności, Wyd. 
SGGW, Warszawa 2009, s. 12-78; B. Sojkin, M. Małecka, T. Olejniczak, M. Bakalarska, Konsument 
wobec innowacji produktowych na rynku żywności, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2009, s. 176-
180; K. Staniewska, B. Staniewski, H. Panfil-Kuncewicz, M. Mieczkowska, Postrzeganie informa-
cji żywieniowej przekazywanej za pomocą różnych form przekazów komercyjnych, w: Ekonomika 
i organizacja gospodarki żywnościowej, Wyd. SGGW w Warszawie, Warszawa 2010, s. 117-127; 
G. Krasnowska, A. Salejda, Ocena wiedzy konsumentów na temat znakowania żywności, „Żywność. 
Nauka. Technologia. Jakość” 2011, nr 1(74), s. 173-189; K. Rejman, A. Kasperska, Wartości odżyw-
cze i zdrowotne jako wyznaczniki wyboru żywności polskich konsumentów, „Perspektywy Zdrowia 
Publicznego” 2011, nr 6(131), s. 262-266; G. Wąsowicz-Kiryło, M. Styśko-Kunkowska, Attributes 
of Nutritional Information Labelling that Determine Attractiveness of Labels and Correctness of 
Inferences Made About Food Healthfulness, „Procedia – Social and Behavioral Sciences” 2011, 
nr 30, s. 722-728.

3 Autorka zdaje sobie sprawę z ograniczenia przyjętej metody poznawczej – należy przyjąć, że 
nieznana część wyników badań dotyczących oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych nie została 
opublikowana w formie drukowanej lub elektronicznej i udostępniona publicznie (np. skrypty, kon-
ferencje uczelniane).
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pozycjach literaturowych opublikowanych przez krajowe jednostki nauko-
we (m.in. w czasopismach, zeszytach naukowych, monografiach naukowych 
i komunikatach konferencyjnych).

1. Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne

Coraz więcej produktów spożywczych opatrywanych jest informacjami o war-
tościach odżywczych produktu i jego wpływie na zdrowie. Informacje te pomagają 
zrozumieć konsumentom wpływ różnych składników produktów spożywczych na 
zdrowie i dobre samopoczucie oraz są wsparciem w doborze prawidłowo zbilanso-
wanego sposobu żywienia. Rozróżnia się różne typy oświadczeń dozwolonych do 
stosowania we Wspólnocie Europejskiej4:

– oświadczenia żywieniowe, które stwierdzają, sugerują lub dają do zrozu-
mienia, że produkt spożywczy ma szczególne własności dotyczące jego składu 
(odnośnie do wartości energetycznej lub zawartości określonych składników). 
Przykładami oświadczeń tego typu są: „źródło …”, „bez zawartości …”, „wysoka 
zawartość …”, „niska zawartość …”, w odniesieniu do ilości kalorii lub poszcze-
gólnych składników,

– oświadczenia zdrowotne, które stwierdzają, sugerują lub dają do zrozu-
mienia, że istnieje związek między produktem spożywczym lub jednym z jego 
składników a stanem zdrowia. Ten rodzaj oświadczeń odnosi się do wpływów 
fizjologicznych składnika, takich jak np. „wapń uczestniczy w budowie mocnych 
kości”. Oświadczenie tego typu powinno być oparte na powszechnie zaakcepto-
wanych dowodach naukowych i prawidłowo rozumiane przez przeciętnego kon-
sumenta.

Stosowanie oświadczeń żywieniowych oraz zdrowotnych, które w zwięzły 
sposób wskazują, że produkt spożywczy ma szczególne właściwości żywieniowe 
(oświadczenia żywieniowe) oraz że istnieje zależność między składnikiem od-
żywczym lub substancją a stanem zdrowia lub choroby (oświadczenie zdrowot-
ne), mają w założeniu spełniać rolę edukacyjną.

2. Problematyka postrzegania oświadczeń 
w czasopismach zagranicznych

Zainteresowanie aspektami zdrowotnymi na rynku europejskim potwierdza 
przeprowadzona analiza ukazywania się artykułów naukowych w wybranych cza-
sopismach (tabela 1).

4 Znakowanie produktów spożywczych oświadczeniami żywieniowymi i zdrowotnym, „Współ-
czesna Żywność” 2007, nr 7, www.eufic.org/article/pl/4/14/artid/Food-labelling-nutrition-health-
-claims [15.04.2012].
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Tabela 1. Problematyka dotycząca oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych 
opublikowana w czasopismach europejskich

Autorzy Problematyka Kiedy
N. Urala, L. Lahteenmakia Postawy konsumentów wobec zakupu produktów 

żywności funkcjonalnej
2004

W. Verbekeb Akceptacja konsumentów wobec żywności funk-
cjonalnej: uwarunkowania społeczno-demogra-
ficzne postaw

2005

J. Barreiro-Hurlé, A. Gracia, T. de-
-Magistrisc

Wpływ informacji żywieniowych na wybory pro-
duktów spożywczych przez konsumentów

2010

S. Bialkova, H. van Trijpd Determinanty postrzegania etykiet żywnościowych 
przez konsumentów

2010

K.G. Grunert, L. Fernández-Ce-
lemín, J.M. Wills, S. Bonsmann,  
L. Nureevae

Wykorzystanie i zrozumienie informacji żywienio-
wych na podstawie badań w 6 krajach europejskich

2010

K.G. Grunert, J.M. Wills, L. Fernan-
dez-Celaminf

Poziom wiedzy żywieniowej oraz stopień zrozu-
mienia i wykorzystania informacji żywieniowych 
wśród konsumentów Wielkiej Brytanii

2010

L. Lahteenmaki, P. Lampila, K.G. 
Grunert, K. Boztug, O. Ueland,  
A. Astromg, E. Martinsdotir

Wpływ oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych 
na percepcję atrybutów produktu

2010

A. Annunziata, R. Vecchioh Rozwój żywności funkcjonalnej na rynku europej-
skim

2011

K.G. Grunert, J. Scholderer, M. Ro-
geauxi

Determinanty rozumienia oświadczeń zdrowot-
nych przez konsumentów

2011

T. Hansen, A. Mukherjee,  
T.U. Thomsenj

Lęk i poszukiwanie podczas wyboru żywności: 
rola moderowania postaw wobec oświadczeń ży-
wieniowych

2011

H.T. Besler, Z. Buyuktuncer, M. Fa-
tih Uyark

Stopień zrozumienia i wykorzystania oświadczeń 
żywieniowych przez tureckich konsumentów

2012

E. Carrillo, P. Varela, S. Fiszmanl Wpływ wiedzy żywieniowej na wykorzystanie i in-
terpretację hiszpańskich etykiet żywnościowych

2012

D. Petrovici, A. Fearne, R.M. Nay-
ga, D. Droliasł

Poziom wiedzy żywieniowej, etykiety żywnościo-
we i oświadczenia zdrowotne: badanie zakupów 
w południowo-wschodniej Anglii

2012

a N. Urala, L. Lahteenmaki, Attitudes behind consumers’ willingness to use functional foods, „Food Quali-
ty and Preference” 2004, nr 15(7-8), s. 793-803.

b W. Verbeke, Consumer acceptance of functional foods: socio-demographic, cognitive and attitudinal 
determinant, „Food Quality and Preference” 2005, nr 16(1), s. 45-57.

c J. Barreiro-Hurlé, A. Gracia, T. de-Magistris, Does nutrition information on food products lead to heal-
thier food choices?, „Food Policy” 2010, nr 35(3), s. 221-229.

d S. Bialkova, H. van Trijp, What determines consumer attention to nutrition labels?, „Food Quality and 
Preference” 2010, nr 21(8), s. 1042-1051.

e K. Grunert, L. Fernández-Celemín, J. Wills, S. Bonsmann, L. Nureeva, Use and understanding of nutri-
tion information on food labels in six European countries, „Journal of Public Health” 2010, nr 18(3), s. 261-277.



 41Postrzeganie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych przez konsumentów...

f K. Grunert, J. Wills, L. Fernandez-Celamin, Nutrition knowledge, and use and understanding of nutrition 
information on food labels among consumers in the UK, „Appetite” 2010, nr 55(2), s. 177-189.

g L. Lahteenmaki, P. Lampila, K. Grunert, K. Boztug, O. Ueland, A. Astrom, E. Martinsdotir, Impact of 
health-related claims on the perception of other products attributes, „Food Policy” 2010, nr 35(3), s. 230-239.
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tive, „Journal of Functional Foods” 2011, nr 3(3), s. 223-228.
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nr 114(6), s. 768-783.

Źródło: opracowanie własne.

Jedno z pierwszych badań zostało przeprowadzone na długo przed powsta-
niem przepisów prawnych regulujących stosowanie oświadczeń żywieniowych 
i zdrowotnych5. Celem badania wykonanego przez Ninę Urala i Liisę Lahteen-
maki w 2004 r. było określenie uwarunkowań postaw konsumentów wobec kon-
sumpcji produktów funkcjonalnych. Czynnikiem najsilniej wpływającym pozy-
tywnie na postawy konsumenckie okazała się postrzegana przez konsumentów 
korzyść. Analiza wyników wskazała, że szczególne zainteresowanie produktami 
funkcjonalnymi dotyczyło produktów obniżających ciśnienie krwi6.

W 2005 r. ukazał się artykuł analizujący proces akceptacji konsumentów 
wobec żywności funkcjonalnej analizujący postawy ze szczególnym uwzględ-
nieniem wpływu czynników społeczno-demograficznych na jego przebieg. Wy-
niki badania wskazywały, że istotnymi czynnikami determinującymi akcepta-
cję konsumpcji produktów żywnościowych jest płeć i wiek badanych. Badanie 
rozpatrywało również postawy konsumentów wobec produktów funkcjonalnych 
o „gorszym smaku”, czyli celowo zmodyfikowanych – o obniżonych wartościach 
smakowych w zamian za wzrost wartości prozdrowotnych. Akceptacja żywności 
funkcjonalnej „gorszego smaku” była istotnie wyższa wśród respondentek, a do-
datnio korelowała z wiekiem – potwierdzając w ten sposób większą gotowość do 
kompromisu na smak wśród kobiet i osób starszych7.

Znaczna intensyfikacja publikacji związanych z postawami konsumentów 
na rynku europejskim rozpoczęła się w roku 2010. Jednym z istotnych badań 

5 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. 
w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności, Dz.Urz. UE L 404(9).

6 N. Urala, L. Lahteenmaki, Attitudes behind consumers’ willingness to use functional foods, 
„Food Quality and Preference” 2004, nr 15(7-8), s. 793-803.

7 W. Verbeke, op. cit., s. 45-57.
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opublikowanych w tym roku była praca hiszpańskich naukowców dotycząca 
związku pomiędzy stosowaniem etykiet żywnościowych a wyborami przez kon-
sumentów produktów żywności funkcjonalnej. Wyniki pokazały, że bez wzglę-
du na to, czy produkt zawiera oświadczenie żywieniowe czy zdrowotne, kon-
sumenci są bardzo zainteresowani zakupem produktów prozdrowotnych, choć 
badania wykazały różnice w oddziaływaniu oświadczeń w różnych grupach 
konsumenckich8.

W tym samym roku ukazała się publikacja Svetlany Bialkovej i Hansa van 
Trijpa, w której zanalizowano czynniki przyciągające uwagę konsumentów na 
etykietach żywnościowych. Badania polegały na celowej manipulacji wymiarami 
informacji na opakowaniu: liczbą etykiet na przedniej części opakowania oraz 
położenia etykiety. Wyniki pokazały, że przyciąganie uwagi konsumentów było 
większe, gdy etykieta była dwukrotnie większa niż standardowa9.

Kolejnym badaniem, jakie ukazało się w roku 2010, było badanie przeprowa-
dzone przez Klausa Grunerta i zespół na temat stosowania oraz zrozumienia treści 
etykiet żywnościowych. Celem było zbadanie stopnia wykorzystania informacji 
żywieniowych na etykietach i stopnia zrozumienia wskazanego dziennego spoży-
cia (GDA) przez konsumentów z sześciu krajów europejskich: Wielkiej Brytanii, 
Szwecji, Francji, Niemiec, Polski i Węgier. Wyniki pokazały, że konsumenci po-
szukują informacji żywieniowych na etykietach produktów, przy czym najczę-
ściej poszukiwanymi informacjami były liczba kalorii oraz zawartość tłuszczu 
i cukru. Jeśli chodzi o stopień zrozumienia etykiet GDA, najwyższy wskaźnik 
odnotowano w Wielkiej Brytanii, Szwecji oraz w Niemczech, zaś w pozostałych 
badanych krajach był on stosunkowo ograniczony10.

Ten sam autor przeprowadził z innym zespołem badanie na temat wiedzy ży-
wieniowej, wykorzystania oraz zrozumienia informacji na etykietach żywnościo-
wych wśród konsumentów w Wielkiej Brytanii. Wyniki wskazały, że konsumenci 
brytyjscy zwracają uwagę na wartość odżywczą znajdującą się na etykiecie pro-
duktu, zaś stopień zrozumienia etykiet żywieniowych respondentów określono 
jako wysoki. Analiza pogłębiona wyników badania wykazała, że wykorzystanie 
informacji zawartej na etykiecie jest związane przede wszystkim z zaintereso-
waniem w zakresie zdrowego żywienia, a rozumienie zawartych tam informacji 
z poziomem wiedzy żywieniowej11.

Celem kolejnego badania było sprawdzenie, jak oświadczenia zdrowotne 
wpływają na postrzeganie przez konsumentów różnorodnych atrybutów pro-
duktów żywnościowych. Zbadani konsumenci określali wpływ oświadczeń na 
atrybuty produktów żywnościowych, takie jak: atrakcyjność wizualna, zdro-

8 J. Barreiro-Hurlé, A. Gracia, T. de-Magistris, op. cit., s. 221-229.
9 S. Bialkova, H. van Trijp, op. cit., s. 1042-1051.

10 K. Grunert, L. Fernández-Celemín, J. Wills, S. Bonsmann, L. Nureeva, op. cit., s. 261-277.
11 K. Grunert, J. Wills, L. Fernandez-Celamin, op. cit., s. 177-189.



 43Postrzeganie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych przez konsumentów...

wotność, naturalność, smakowitość i zdolność do zmniejszania ryzyka choroby 
(metoda polegała na porównaniu opisów produktów zawierających oświadcze-
nia i bez oświadczeń zdrowotnych). Badania wykazały, że jedyny związek mię-
dzy treścią oświadczenia a postrzeganiem atrybutów istnieje w obrębie percep-
cji naturalności produktu. Respondenci twierdzili, że produkt z dodatkowym 
oświadczeniem zdrowotnym determinuje ich postrzeganie (negatywne) natu-
ralności produktu. Jednocześnie wyniki badania jednoznacznie wykazały, że 
konsumenci nie dostrzegają dodatkowych korzyści zdrowotnych z oświadczeń, 
a oświadczenia zdrowotne mają niewielki wpływ na postrzeganie określonych 
atrybutów produktu12.

W kolejnym, 2011 r. włoscy naukowcy Azzurra Annunziata i Riccardo Vec-
chio opublikowali wyniki badania na temat rozwoju żywności funkcjonalnej na 
rynku europejskim i perspektyw zachowań konsumenta na tym rynku. Główne 
wyniki pokazały, że respondenci byli zdezorientowani z powodu niejednoznacz-
ności, jaką cechują się produkty funkcjonalne, oraz że konsumenci za nieroze-
rwalne ze zdrowiem postrzegają takie produkty, jak jogurt, płatki śniadaniowe 
oraz soki. Ponadto analiza wyników wskazała na kluczową rolę percepcji zdro-
wotności w określaniu postaw nabywców wobec produktów funkcjonalnych. Re-
spondenci, którzy deklarowali, że nigdy wcześniej nie próbowali tych produktów, 
stwierdzili, że głównie dlatego, iż nie wiedzą o ich właściwościach, a także dlate-
go, że mieli wątpliwości co do potencjalnych korzyści13.

W tym samym roku ukazał się artykuł duńskich naukowców na temat roli 
kształtowania postaw konsumentów wobec oświadczeń żywieniowych. Celem 
pracy było zbadanie wpływu ryzyka zakupowego na poszukiwanie informacji 
podczas wyboru żywności. Wyniki badania wskazały, że wzrastające ryzyko 
zakupowe podczas wyboru żywności prozdrowotnej ma pozytywny wpływ na 
wyszukiwanie informacji o produktach. Autorzy postawili hipotezę, że ryzyko 
zakupowe podczas wyboru żywności jest pożądane z punktu widzenia dobrobytu 
konsumentów, ponieważ prowadzi do większej ich świadomości14.

W 2012 r. opublikowano wyniki przeprowadzonego przez tureckich naukow-
ców badania na temat stopnia zrozumienia i użycia oświadczeń żywieniowych 
w Turcji. Celem badania było określenie wzorców żywienia i etykiet żywności, 
jakich używają tureccy konsumenci, i zbadanie ograniczeń dotyczących wyko-
rzystania tych informacji. Analiza wyników badania wskazała, że wykorzysta-
nie oświadczeń żywieniowych było istotnie powiązane z płcią, wiekiem, stanem 
cywilnym, poziomem wykształcenia i statusem socjoekonomicznym badanych. 
Do barier w korzystaniu z informacji zawartych na etykietach produktów zaliczo-

12 L. Lahteenmaki, P. Lampila, K. Grunert, K. Boztug, O. Ueland, A. Astrom, E. Martinsdotir, 
op. cit., s. 230-239.

13 A. Annunziata, R. Vecchio, op. cit., s. 223-228.
14 T. Hansen, A. Mukherjee, T. Thomsen, op. cit., s. 178-186.
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no brak zrozumienia pojęć, symboli i wartości, słabą prezentację informacji oraz 
obawy o rzetelność zamieszczanych informacji15.

W tym samym roku zespół w składzie Elizabeth Carrillo, Paula Varela i Su-
sana Fiszman przeprowadził badanie na temat wpływu wiedzy żywieniowej na 
temat stosowania i interpretacji oświadczeń żywnościowych na produktach hisz-
pańskich. Wyniki badania nie wykazały istotnych różnic w posiadanej wiedzy ży-
wieniowej ze względu na wiek bądź płeć badanych, ale wskazały na bezpośredni 
związek z poziomem wykształcenia respondentów. Etykieta żywnościowa rzadko 
wpływa na nabywanie żywności prozdrowotnej konsumentów z grupy o niskim 
poziomie wiedzy, którzy uważali te informacje za zbyt techniczne16.

Warto wspomnieć o badaniu przeprowadzonym przez grupę angielskich na-
ukowców na temat wiedzy żywieniowej, oświadczeń zdrowotnych i żywnościo-
wych. Głównym jego celem było zbadanie czynników, jakie wpływają na stoso-
wanie oświadczeń żywnościowych i zdrowotnych wśród angielskich nabywców. 
Wyniki pokazały, że czynniki takie, jak kategoria produktu, indywidualne cechy, 
czynniki związane ze zdrowiem, zostały uznane za istotne i mające wpływ na 
wykorzystanie informacji z oświadczeń żywnościowych i zdrowotnych. Cieka-
we okazały się wyniki wskazujące, że korzystanie z tego typu oświadczeń jest 
w mniejszym stopniu spotykane wśród kupujących, dla których smak jest waż-
nym czynnikiem przy zakupie żywności. Badanie dostarcza również dowodów, że 
szerszy zakres czynników uwzględnianych w analizie postrzegania oświadczeń 
żywieniowych i zdrowotnych jest konieczny, aby przewidzieć dokładniej korzy-
stanie z informacji na nich zawartych17.

3. Problematyka oświadczeń w literaturze polskiej

Mimo ciągłego wzrostu świadomości konsumentów na polskim rynku żyw-
ności dotyczącym znakowania produktów żywnościowych oświadczeniami ży-
wieniowymi oraz zdrowotnymi zostały przeprowadzone nieliczne badania konsu-
mentów w tym zakresie.

W 2007 r. opublikowano wyniki badania przeprowadzonego przez Ewę Ba-
bicz-Zielińską i Romualda Zabrockiego na temat postaw konsumentów wobec 
prozdrowotnej wartości żywności. Jak wykazały badania, wartość ta miała więk-
sze znaczenie dla kobiet z wyższym wykształceniem mających małe dzieci, cho-
rych członków rodzin, dla osób starszych oraz dla tych, którzy są na specjalnej 
diecie18.

15 H. Besler, Z. Buyuktuncer, M. Fatih Uyar, op. cit., s. 584-591.
16 E. Carrillo, P. Varela, S. Fiszman, op. cit., s. H1-H8.
17 D. Petrovici, A. Fearne, R. Nayga, D. Drolias, op. cit., s. 768-783.
18 E. Babicz-Zielińska, R. Zabrocki, op. cit., s. 81-89.
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Tabela 2. Problematyka dotycząca oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych 
rozważana przez krajowe ośrodki naukowe

Autorzy Problematyka Kiedy
E. Babicz-Zielińska, R. Zabrockia Postawy konsumentów wobec wartości zdro-

wotnej produktów żywnościowych na podstawie 
źródeł wtórnych

2007

I. Ozimekb Funkcje informacyjne i promocyjne opakowań 
żywności w kontekście regulacji prawnych

2008

M. Jeżewska-Zychowicz, E. Ba-
bicz-Zielińska, W. Laskowskic

Konsument na rynku nowej żywności 2009

B. Sojkin, M. Małecka, T. Olejni-
czak, M. Bakalarskad

Konsument wobec innowacji na rynku produktów 
żywnościowych

2009

K. Staniewska, B. Staniewski, 
H. Panfil-Kuncewicz, M. Miecz-
kowskae

Postrzeganie informacji żywieniowej przekazywa-
nej za pomocą różnych form przekazów komer-
cyjnych

2009

G. Krasnowska, A. Salejdaf Wiedza konsumentów na temat znakowania pro-
duktów spożywczych

2011

K. Rejman, A. Kasperskag Wartości odżywcze i zdrowotne jako wyznaczniki 
przy wyborze żywności na polskim rynku

2011

G. Wąsowicz-Kiryło, M. Styśko-
-Kunkowskah

Atrybuty informacji żywieniowych determinujące 
atrakcyjność etykiet oraz prawidłowości z wnio-
skami wyprowadzonymi na temat zdrowia

2011

a E. Babicz-Zielińska, R. Zabrocki, Postawy konsumentów wobec prozdrowotnej wartości żywność,  
„Żywność. Nauka. Technologia. Jakość” 2007, nr 6(55), s. 81-89.

b I. Ozimek, Funkcje informacyjne i promocyjne opakowań żywności w kontekście regulacji prawnych, 
w: Współczesny marketing. Trendy działania, red. G. Sobczyk, Wyd. PWE, Warszawa 2008, s. 370-376.

c M. Jeżewska-Zychowicz, E. Babicz-Zielińska, W. Laskowski, Konsument na rynku nowej żywności, 
Wyd. SGGW, Warszawa 2009, s. 12-80.

d B. Sojkin, M. Małecka, T. Olejniczak, M. Bakalarska, Konsument wobec innowacji produktowych na 
rynku żywności, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2009, s. 176- 180.

e K. Staniewska, B. Staniewski, H. Panfil-Kuncewicz, M. Mieczkowska, Postrzeganie informacji żywie-
niowej przekazywanej za pomocą różnych form przekazów komercyjnych, w: Ekonomika i organizacja gospo-
darki żywnościowej, Wyd. SGGW w Warszawie, Warszawa 2010, s. 117-127.

f G. Krasnowska, A. Salejda, Ocena wiedzy konsumentów na temat znakowania żywności, „Żywność.  
Nauka. Technologia. Jakość” 2011, nr 1(74), s. 173-189.

g K. Rejman, A. Kasperska, Wartości odżywcze i zdrowotne jako wyznaczniki wyboru żywności polskich 
konsumentów, „Perspektywy Zdrowia Publicznego” 2011, nr 6(131), s. 262-266.

h G. Wąsowicz-Kiryło, M. Styśko-Kunkowska, Attributes of Nutritional Information Labelling that  
Determine Attractiveness of Labels and Correctness of Inferences Made About Food Healthfulness, „Procedia – 
Social and Behavioral Sciences” 2011, nr 30, s. 722-728. 

Źródło: opracowanie własne.

W 2008 r. ukazał się artykuł Ireny Ozimek dotyczący funkcji informacyjnych 
i promocyjnych opakowań żywności w kontekście regulacji prawnych. Autorka 
podjęła się przeglądu wybranych aktów prawnych dotyczących znakowania żyw-
ności, nieprawidłowości w zakresie znakowania żywności oraz odpowiedzialno-
ści przedsiębiorców za owe nieprawidłowości w znakowaniu19.

19 I. Ozimek, op. cit., s. 370-376.
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W publikacji z roku 2009 autorzy podjęli się scharakteryzowania uwarun-
kowań wyboru żywności, jak i istoty i determinant wyboru produktów funkcjo-
nalnych. Wyniki badania wskazały na różnorodne czynniki warunkujące rozwój 
konsumpcji żywności prozdrowotnej w Polsce20.

W roku 2009 Grażyna Krasnowska i Anna Salejda z Uniwersytetu Przyrod-
niczego we Wrocławiu przeprowadziły badanie w zakresie oceny wiedzy kon-
sumentów na temat znakowania żywności i umiejętności wykorzystania przez 
nich informacji zamieszczonych na opakowaniach żywności21. Analiza uzyska-
nych odpowiedzi wskazała, że sposób prezentacji informacji umieszczonych 
na opakowaniach jest dla konsumentów raczej zrozumiały. Polscy konsumen-
ci, podobnie jak w innych krajach europejskich, kupując żywność, najczęściej 
zwracali uwagę na cenę, datę minimalnej trwałości lub termin przydatności do 
spożycia oraz markę22.

Innym badaniem przeprowadzonym w Polsce jest badanie wykonane przez 
Krystynę Rejman oraz Aleksandrę Kasperską z Uniwersytetu Warszawskiego 
w zakresie wartości odżywczych i zdrowotnych jako wyznaczników przy wybo-
rze żywności na polskim rynku. Celem badania było sprawdzenie, w jaki sposób 
wartość odżywcza i odpowiednie informacje na etykietach żywności wpływają 
na żywieniowe wybory konsumentów w Warszawie. Badanie wykazało, że ety-
kiety na produktach żywnościowych miały raczej niewielki wpływ na decyzje 
zakupowe warszawiaków. Jedynie od 3 do 6% badanych zadeklarowało, że za-
wsze sprawdza listę składników oraz zapoznaje się z oświadczeniami żywienio-
wymi i zdrowotnymi23.

Inne badanie w analizowanym obszarze przeprowadził zespół z Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w składzie: Katarzyna Staniewska, Bogusław Staniew-
ski, Helena Panfil-Kuncewicz oraz Monika Mieczkowska. Dotyczyło ono po-
strzegania informacji żywieniowej przekazywanej za pomocą różnych form prze-
kazów komercyjnych. Badania wykazały, że konsumenci (w Olsztynie) różnią 
się pod względem postrzegania różnych form przekazu informacji żywieniowej 
– kobiety częściej niż mężczyźni deklarowały wpływ informacji przekazywanej 
za pomocą środka przekazu, jakim jest telewizja24.

W Polsce badania dotyczące różnych aspektów konsumpcji żywności funk-
cjonalnej prowadził w 2009 r. zespół z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 
(Bogdan Sojkin, Maria Małecka, Tomasz Olejniczak, Mirosława Bakalarska) – 
jednak tylko w wybranych obszarach: B. Sojkin wraz z T. Olejniczakiem rozważa-
li wpływ innowacji produktowych o charakterze prozdrowotnym na zachowania 

20 M. Jeżewska-Zychowicz, E. Babicz-Zielińska, W. Laskowski, op. cit., s. 12-86.
21 G. Krasnowska, A. Salejda, op. cit., s. 173-189.
22 Ibidem.
23 K. Rejman, A. Kasperska, op. cit., s. 262-266.
24 K. Staniewska, B. Staniewski, H. Panfil-Kuncewicz, M. Mieczkowska, op. cit., s. 117-127.
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konsumentów, zaś zespół M. Małeckiej badał zmiany preferencji konsumenckich 
pod wpływem oświadczeń zdrowotnych (na rynku jogurtu i soku owocowego)25.

W badaniu przeprowadzonym przez Grażynę Wąsowicz-Kiryło oraz Małgo-
rzatę Styśko-Kunkowską w 2011 r. podjęto problematykę dotyczącą atrybutów in-
formacji żywieniowych, które wpływają na atrakcyjność etykiet żywnościowych. 
Umieszczenie etykiet dotyczących składników produktu żywnościowego na fron-
cie opakowania jest uważane za jeden ze sposobów na zwiększenie zdrowych 
wyborów żywieniowych26.

Zakończenie

Mimo poruszanych różnorodnych zagadnień w obszarze konsumpcji pro-
duktów żywności prozdrowotnej oraz znaczenia informacji żywieniowej w za-
chowaniach konsumentów badania dotyczące postrzegania oświadczeń żywie-
niowych i zdrowotnych oraz ich wpływu na procesy zakupowe oraz postrzegania 
atrybutów produktu nie były prowadzone w polskich realiach. Różnice w ilości 
oraz rodzaju problematyki przeprowadzonych badań w Europie i w Polsce mogą 
wynikać z różnorodnych przyczyn. Jako główną przyczynę należy wskazać re-
latywnie małą wiedzę o oświadczeniach żywieniowych i zdrowotnych w Polsce 
– badania wskazują, że znaczna część Polaków nie potrafi wskazać, czy probio-
tyki są pozytywne czy negatywne dla zdrowia, podobnie jak kwasy omega 327. 
Kolejną przyczyną jest fakt, że utworzenie listy dozwolonych oświadczeń zdro-
wotnych odbyło się w Polsce dopiero w 2012 r. Trzecią istotną przyczyną są 
stosunkowo wysokie ceny produktów funkcjonalnych w Polsce, co przy niskim 
funduszu nabywczym przekłada się na niewielką konsumpcję produktów proz-
drowotnych.

Wśród obszarów „niezbadanych” przez krajowe instytucje naukowe, a zara-
zem ciekawych z punktu widzenia zmieniających się postaw konsumentów na 
rynku żywności, należy wymienić m.in. badanie dotyczące stanu wiedzy kon-
sumentów o informacjach zamieszczanych na opakowaniach produktów żywno-
ściowych. Kolejnym aspektem, który byłby interesujący badawczo, jest znaczenie 
oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych w postrzeganiu produktu i jego atrybu-
tów. Niezwykle istotny jest również obszar dotyczący wpływu oświadczeń żywie-
niowych i zdrowotnych na kształtowanie nawyków żywieniowych. 

Reasumując, jednym z istotnych uwarunkowań sukcesu przedsiębiorstw na 
konkurencyjnym rynku żywności jest dostarczenie konsumentowi właściwej, 
przekonującej informacji. Określony sposób postrzegania oświadczeń stanowi 

25 B. Sojkin, M. Małecka, T. Olejniczak, M. Bakalarska, op. cit., s. 176-180.
26 G. Wąsowicz-Kiryło, M. Styśko-Kunkowska, op. cit., s. 722-728.
27 B. Sojkin, M. Małecka, T.  Olejniczak, M. Bakalarska, op. cit., s. 179
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czynnik mogący znacznie zwiększyć (lub zmniejszyć) ich atrakcyjność rynkową 
oraz wpłynąć na zachowania nabywcze konsumentów.
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Consumer perception of nutrition and health claims – 
research trends in Europe and research concepts in Poland

Summary. More and more food is equipped with information providing useful information 
about product nutrition and its impact on health. This information helps consumers understand the 
impact of various food ingredients on the health and well-being, and support to select a properly 
balanced diet. According to EU Regulation 1924/2006 nutrition claims inform about the nutritional 
substances that are found in products that, in turn, health claims say about the relationship that exists 
between a food product or its ingredient and health. Perception issues of nutrition and health claims 
and their impact on the consumer purchasing process were raised only in foreign literature, while 
information about the behavior of Polish consumers in the context of purchasing products bearing 
nutrition and/or health claims are just fragmented and often inconsistent.

Key words: nutrition claims, health claims, consumer behavior
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Coworking sposobem motywacji  
dla członków gospodarstwa domowego 

prowadzących niewielką działalność 
bądź pracujących jako freelancerzy

Streszczenie. Kwestie poruszone w artykule dotykają problemu motywowania, zarówno 
w aspekcie teoretycznym, jak i w praktyce. W szczególności mowa jest o osobach, które nie mają 
zwierzchnika – są samozatrudnione bądź wykonują wolny zawód (freelancer). Artykuł przybliża 
ideę coworkingu i korzyści, jakie on przynosi w sferze motywowania do pracy.

Słowa kluczowe: coworking, motywacja, motywowanie do pracy

Wstęp

W tendencjach na rynku pracy na początku XXI w. obserwowany jest ciągły 
wzrost liczby osób, które decydują się na prowadzenie działalności na własny 
rachunek. Zwykle są to osoby kreatywne i z silną motywacją do działania. Ce-
lem artykułu jest przedstawienie, czym jest i na czym opiera się motywacja do 
działania oraz do pracy, a także przybliżenie idei coworkingu jako rozwiązania, 
które pozwala na kształtowanie odpowiedniej postawy wobec pracy i czerpanie 
inspiracji do działań zawodowych.



52 Marta Wudarzewska

1. Motywacja do działania – ujęcie teoretyczne

Motywy działania ludzi to1: czynniki pobudzające organizm do działania lub 
podtrzymujące to działanie i nadające mu kierunek, jeżeli już raz zostało wzbudzone. 
Motywacja stanowi natomiast hipotetyczny proces wewnętrzny, regulujący czynno-
ści tak, aby doprowadziły one do osiągnięcia określonego wyniku (celu)2. Motywa-
cja może być zdefiniowana również jako3: stan gotowości człowieka do podjęcia 
określonego działania. Sam proces motywacji można przedstawić w formie modelu 
(rysunek 1), który odnosi się bezpośrednio do potrzeb. Zgodnie z nim motywację ini-
cjuje świadome lub nieświadome rozpoznanie niezaspokojonych potrzeb, wywołu-
jących pragnienia osiągnięcia lub zdobycia czegoś, co przekłada się na cele – mające 
zaspokoić potrzeby, a także na wybór sposobów realizacji tychże celów.4

Określenie celu

Potrzeba Podjęcie działania

Osiągnięcie celu

Rysunek 1. Proces motywacji

Źródło: M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 107.

Działanie człowieka ma służyć rozładowaniu napięcia wynikającego z roz-
bieżności między stanem pożądanym (zaspokojenie potrzeby lub osiągnięcie 
celu) a stanem aktualnym (brak zaspokojenia potrzeby lub nieosiągnięcie celu). 
Im większe będzie napięcie (oznaczające silniejszą motywację), tym bardziej in-
tensywne będzie działanie zmierzające do jego rozładowania5.

Wyróżniane w literaturze przedmiotu dwa główne rodzaje motywacji to: mo-
tywacja wewnętrzna i zewnętrzna6. Motywacja wewnętrzna to samoczynnie poja-
wiające się bodźce, które sprawiają, że ludzie zachowują się w określony sposób. 
Osoby o silnej motywacji wewnętrznej same poszukują i wykonują pracę zaspo-

1 Encyklopedia organizacji i zarządzania, PWE, Warszawa 1981, s. 284.
2 Ibidem, s. 283.
3 Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. nauk. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, WN PWN, 

Warszawa 1997, s. 401.
4 M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 107.
5 A.K. Koźmiński, D. Jemielniak, Zarządzanie od podstaw, Wyd. Akademickie i Profesjonal-

ne, Warszawa 2008, s. 178-179.
6 M. Armstrong, op. cit., s. 109.
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kajającą ich potrzeby. Motywacja zewnętrzna natomiast wynika z celowego dzia-
łania innych osób, w przypadku organizacji – kierowników, którzy wykorzystują 
różne narzędzia motywowania.

Główne podejścia do motywacji dzielą się na trzy grupy7:
1. Behawioralne, w którym czynniki zewnętrzne (bodźce) mają decydujące 

znaczenie w kształtowaniu zachowań ludzi; bodźce płynące z otoczenia mogą być 
dwojakiego rodzaju: dodatnie – nagrody oraz ujemne – kary.

2. Psychodynamiczne, w którym czynniki wewnętrzne, a zwłaszcza potrzeby 
i emocje, kształtują zachowanie człowieka.

3. Poznawcze, w którym zachowanie ludzi kształtowane jest przez zakres 
i strukturę posiadanych przez jednostkę informacji o rzeczywistości, tworzących 
sieć poznawczą.

W literaturze przedmiotu przedstawiany jest również następujący podział teo-
rii motywacji8:

1. Instrumentalna teoria motywacji (podejście tradycyjne), zgodnie z któ-
rą powszechną siłą motywacyjną jest pieniądz, a dla większości ludzi praca jest 
czymś nieprzyjemnym9.

2. Teorie potrzeb (treści), z których najbardziej popularna jest opracowana 
przez Abrahama Maslowa piramida potrzeb motywujących do działania, w której 
wyróżnionych jest w układzie hierarchicznym pięć rodzajów potrzeb: fizjologicz-
ne, bezpieczeństwa, miłości, uznania i samorealizacji10.

3. Teorie procesu lub poznawcze, w których istotne jest, w jaki sposób ludzie 
postrzegają, interpretują i rozumieją otoczenie pracy (wśród tej grupy wymienia-
ne są teorie wartości oczekiwanej, celu, oporu oraz sprawiedliwości).

4. Teoria Herzberga, w której wskazane są dwa czynniki kształtujące zacho-
wania ludzi – czynniki motywacji związane z treścią pracy oraz czynniki higieny 
związane ze środowiskiem pracy, które uważane są za źródło niezadowolenia11.

5. Teoria behawioralna, u której podstaw leży przekonanie, że zachowania 
uczy doświadczenie, a podstawowym motywatorem są wspomniane wcześniej 
bodźce z otoczenia.

6. Teoria społecznego uczenia się, w której uznane są determinanty zacho-
wania z zewnątrz, ale również wewnętrzne czynniki psychologiczne, a zwłaszcza 
oczekiwania.

7. Teoria atrybucji, w której istotne jest, za pomocą jakich kryteriów ludzie 
oceniają efekty po wykonaniu zadania (czynniki oceny to: zdolności, wysiłek, 
trudność zadania i szczęście).

7 Zarządzanie. Teoria i praktyka, op. cit., s. 401-403.
8 M. Armstrong, op. cit., s. 110.
9 R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, WN PWN, Warszawa 1998, s. 459.

10 R.A. Webber, Zasady zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa 1984, s. 43.
11 R.W. Griffin, op. cit., s. 466.
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8. Teoria kształtowania roli, w której zakłada się motywujące znaczenie 
osób inspirujących, wywołujących pragnienie naśladowania (kierowników, ko-
legów).

2. Motywowanie do pracy

Oddziaływanie na motywację uczestników w organizacjach – zarówno w kie-
runku zwiększenia jej intensywności, jak i skierowania jej na określone cele i za-
dania – jest określane mianem motywowania12. Stanowi jedną z funkcji zarzą-
dzania i jest nieodłącznym elementem pracy kierowników na różnych szczeblach 
zarządzania. Narzędzia motywowania dzielą się na trzy grupy13: zachęty, przymu-
su i perswazji. Ich przykłady zaprezentowane są w tabeli 1.

Tabela 1. Podział instrumentów motywowania

Instrumenty motywowania
Zachęty Przymusu Perswazji

Ekonomiczne:
– płacowe: formy wynagrodzeń, składniki wynagro-
dzeń, struktura wynagrodzeń, taryfy płacowe
– pozapłacowe: nagrody pieniężne i rzeczowe, świad-
czenia socjalne, akcje i obligacje

Pozaekonomiczne:
– w obszarze organizacyjnym: elastyczny czas pracy, 
różnorodne formy organizacji pracy, awanse pionowe 
i poziome, rozwój zawodowy, szkolenia
– w obszarze psychologicznym: pochwały, wyróżnie-
nia, władza, dostęp do informacji, praca stawiająca 
wyzwania, ambitne zadania, samorealizacja
– w obszarze technicznym: wykonywanie zadań za 
pomocą nowoczesnej technologii, dostęp do opro-
gramowania najnowszej generacji, praca na nowych 
maszynach i urządzeniach, właściwie zorganizowane 
fizyczne środowisko pracy

– środki nakazo-
we: nakazy, zaka-
zy, polecenia służ-
bowe, zalecenia

– środki norma-
tywne: normy pra-
cy, regulaminy, in-
strukcje, procesy, 
kodeks pracy

konsultacje, nego-
cjacje, stawianie 
celów, partycypacja 
w zarządzaniu, styl 
kierowania, propa-
ganda korporacyjna

Źr ód ło: opracowanie na podstawie: Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, red. nauk. J. Lichtarski, Wyd. 
AE Wrocław, Wrocław 2007, s. 283-285.

W zależności od sytuacji firmy, wykonywanych przez podwładnych zadań, 
ich kwalifikacji czy preferowanego w organizacji stylu kierowania kierownicy 

12 A.K. Koźmiński, D. Jemielniak, op. cit., s. 180.
13 Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, red. nauk. J. Lichtarski, Wyd. AE Wrocław, Wrocław 

2007, s. 283-285.
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dobierają odpowiedni zestaw narzędzi, aby oddziaływać na pracowników w celu 
poprawy jakości ich pracy i wyników. Osoby działające na własny rachunek po-
zostają natomiast poza oddziaływaniem takich czynników. Nastawienie do pracy, 
wydajność i jakość wykonania zadań zależy tylko od nich samych. 

W Polsce, według danych GUS, na koniec 2012 r. było 2898 tys. osób pro-
wadzących działalność gospodarczą na własny rachunek14. Główne motywy 
podjęcia decyzji o prowadzeniu działalności na własny rachunek przedstawione 
są na rysunku 2.

Inne 0,51

Chęć zapewnienia pracy rodzinie i znajomym 2,67

Dotychczasowy pracodawca namówił mnie na... 3,45

Nowe kontakty 5,48

Rozwój osobisty 10,09

Samorealizacja 11,10

Nielimitowany czas pracy 11,52

Dobry pomysł i duch przedsiębiorczości 12,67

Możliwość decydowania o swoim biznesie 18,24

Wyższe zarobki 24,27

Rysunek 2. Powody prowadzenia własnej działalności gospodarczej (w %)

Źródło: Badanie dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej przeprowadzone w 2011 r. przez Tax 
Care dr J. Szlęzak-Matusewicz, www.egospodarka.pl/68344,Kim-jest-debiutujacy-polski-przedsiebiorca,2,39,1.
html [5.06.2013].

Zgodnie z przytoczonymi powodami prowadzenia działalności na własny ra-
chunek głównym motywem jest chęć posiadania wyższych zarobków – 24% odpo-
wiedzi. Kolejne przyczyny pracy na własny rachunek nie wiążą się już z motywami 
materialnymi, ale z innymi aspektami, tj. możliwością samodzielnego podejmowa-
nia decyzji, realizacji własnych pomysłów, posiadaniem wpływu na własny czas 
pracy, możliwością samorealizacji i rozwoju osobistego – wszystkie te przyczy-
ny stanowią ponad 60%. Wyżej wymienione aspekty w perspektywie czasu mogą 

14 Aktywność ekonomiczna ludności Polski, IV kwartał 2012. Informacje i opracowania staty-
styczne, GUS, Warszawa 2013, s. 38.
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nabrać jeszcze większego znaczenia w świetle badań przeprowadzonych wśród 
studentów, czyli ludzi młodych, którzy wkrótce wejdą na rynek pracy. Studen-
ci, pytani o czynniki, które stanowić będą główne powody prowadzenia swojej 
firmy, odpowiedzieli następująco15: „samorealizacja, zajmowanie się rzeczami, 
które się lubi, i czerpana z tego satysfakcja” (28,02%), „niezależność i samodziel-
ność” (25,13%). Na zbliżonym poziomie znalazły się: nienormowany czas pracy, 
wysokość dochodów oraz brak szefa nad sobą. Dla najmniejszej grupy (ok. 5,5%) 
badanych determinantem prowadzenia firmy okazało się biuro, samochód, służ-
bowy telefon itd.

Prowadzenie własnej działalności niewątpliwe ma zalety w postaci niezależ-
ności, pełnej decyzyjności co do ilości, charakteru, czasu wykonywanej pracy, 
co stanowi motywację do pracy, ale ma też wady, które mogą stanowić źródło 
demotywacji. Nieodłącznym elementem prowadzenia nawet najmniejszej dzia-
łalności jest ryzyko, niepewność co do przyszłych zleceń, niekiedy brak stałego 
i stabilnego dochodu. 

Część z osób prowadzących własne jednoosobowe przedsiębiorstwo (okre-
ślanych potocznie jako wolni strzelcy czy freelancerzy) wykonują prace zlecone 
w domu. Są to osoby będące specjalistami w swojej dziedzinie, m.in. programiści, 
dziennikarze, doradcy, osoby z zawodem o profilu artystycznym. Źródłem demo-
tywacji może być fakt, że pracują w odosobnieniu, w miejscu, które nie sprzyja 
twórczej atmosferze pracy. Dla takich osób próbą rozwiązania problemu z auto-
motywacją może być coworking.

3. Coworking

Coworking to w wolnym tłumaczeniu „wspólne pracowanie”. Oznacza to, że 
każdy pracuje dla siebie i na własny rachunek, ale pod jednym dachem, biurko 
w biurko z innymi ludźmi z różnych firm i branż16. Może oznaczać także możli-
wość indywidualnej lub wspólnej pracy w wynajętym pomieszczeniu, wykorzy-
stywaną głównie przez tzw. freelancerów17.

Za twórcę idei coworkingu uznawany jest informatyk Amit Gopta, który 
w 2006 r. zaprosił czytelników swojego bloga do pracy w jego mieszkaniu, na-
stępnie w kawiarni, a jeszcze później w specjalnie zaaranżowanej przestrzeni18. 

15 Raport z ogólnopolskiego badania studentów dot. postaw wobec utworzenia i prowadze-
nia przedsiębiorstwa przygotowany w ramach projektu Kariera OK jesteśmy przedsiębiorczy do-
finansowanego przez NBP, www.karieraok.pl/materialy/raport.pdf#page=3&zoom=auto,0,756 
[5.06.2013]. 

16 www.polskicoworking.pl [31.05.2013].
17 Coworking – wynajmij sobie biurko, gazetapraca.pl, za: http://pl.wikipedia.org/wiki/Cowor-

king [28.07.2009].
18 P. Wrabec, Coworking robi karierę także w Polsce, „Polityka” 2008, nr 5.
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Idea pracy we wspólnej przestrzeni stała się bardzo popularna, również w Polsce 
do tej pory powstało już kilkadziesiąt takich coworkingów.

Coworkingi dzielą się na dwie zasadnicze grupy19:
1. Coworking non-profit, tworzony przez entuzjastów wyłącznie w celu 

osiągnięcia korzyści z efektu synergii społeczności lub przez organizacje wspo-
magające przedsiębiorczość i innowacyjność. Finansowanie takiej placówki może 
pochodzić z wewnątrz, czyli od samych członków coworkingu, lub z zewnętrz, 
w postaci dofinansowania ze środków publicznych, samorządowych lub pocho-
dzących z uczelni czy fundacji.

2. Coworking komercyjny, gdzie, obok szczytnych idei, głównym celem 
działania jest wypracowanie zysku – jak w każdym zdrowym biznesowym przed-
sięwzięciu. W tym przypadku użytkownicy biura w całości pokrywają koszty 
funkcjonowania coworkingu (lokalu, personelu, mediów itp.) powiększone o mar-
żę właścicieli-założycieli. Możliwe jest, aby w przypadku coworkingu komercyj-
nego również pojawiło się dofinansowanie zewnętrzne, np. ze strony samorządów 
lokalnych, ze względu na społeczne zalety tego typu przedsięwzięcia, takie jak 
np. aktywizacja zawodowa i biznesowa bezrobotnych.

W praktyce funkcjonuje pięć modeli coworkingu20.
1. Inkubatory przedsiębiorczości – finansowane ze środków publicznych, sa-

morządowych lub przez uczelnie; ich głównym celem jest pomoc formalna i me-
rytoryczna oferowana młodym ludziom rozpoczynającym prowadzenie własnej 
działalności gospodarczej.

2. „Spółdzielnie” freelancerów – grupy młodych ludzi (zwykle znajomych) 
pracujących jako wolni strzelcy, decydujących się na stworzenie wspólnego miej-
sca do pracy poza domem w celu konfrontacji pomysłów i pomocy; organizacja 
i finansowanie przedsięwzięcia w całości przez samych użytkowników.

3. Koncentratory społeczności (huby) – grupy ludzi, zwykle entuzja-
stów i założycieli, którzy przyciągają kolejnych członków, zwykle związani ze 
środowiskiem startupowym, często w zakresie jednej branży – najczęściej no-
wych technologii; celem hubów jest zapewnienie miejsca do pracy, stworzenie 
przestrzeni do nawiązywania nowych kontaktów i dzielenia wiedzą, pozyskiwa-
nia współpracowników, tworzenia zespołów i projektów, umożliwianie spotkań 
z mentorami czy potencjalnymi inwestorami.

Model ten najbliższy jest temu, co narodziło się spontanicznie w Stanach 
Zjednoczonych i zostało nazwane coworkingiem.

4. Centrum coworkingowe – model zbliżony do „spółdzielni”, jednak z re-
guły większy i zarządzany oraz finansowany przez jeden podmiot założycielski, 
który liczy na osiągnięcie zysku z prowadzenia biura coworkingowego; w tym 
właśnie modelu działa obecnie większość polskich biur coworkingowych.

19 http://blog.biurco.pl/2012/11/modele-coworkingu.html#more [5.06.2013].
20 Na podstawie: http://blog.biurco.pl/2012/11/modele-coworkingu.html#more [5.06.2013].
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5. Outsourcing, czyli udostępnianie biura – model o charakterze najbardziej 
biznesowym, który skupia się na zapewnieniu bogatej i profesjonalnej infrastruk-
tury biurowej dla mikroprzedsiębiorców i niezależnych specjalistów.

Z coworkingu korzystają najczęściej tzw. freelancerzy. Z wyników badań Free- 
lancer w Polsce 2012 wynika, że21:

– freelancer to zwykle mężczyzna, młoda osoba w wieku 26-30 lat, z wyż-
szym wykształceniem, mieszkająca w mieście powyżej 500 tysięcy mieszkańców, 
w regionie centralnym,

– ponad połowa freelancerów pracuje w pełnym wymiarze zatrudnienia, co 
czwarty z nich pracuje na pełen etat oraz realizuje dodatkowe zlecenia po godzi-
nach,

– większość freelancerów pracuje nie więcej niż 8 godzin dziennie i więk-
szość z nich jest freelancerem od roku do pięciu lat,

– ponad 40% to graficy i programiści, pozostałe zawody to: tłumacze, co-
pywriterzy, software developperzy, konsultanci, trenerzy, specjaliści ds. marke-
tingu/PR, fotografowie, IT administratorzy, specjaliści ds. SEO/SEM, handlowcy,

– jako główne przyczyny rozpoczęcia pracy w tej formie wymieniane są: 
większa elastyczność i swoboda planowania pracy (26%), przypadek (17%), chęć 
realizowania swojej pasji (17%), wyższe zarobki (14%), chęć bycia własnym sze-
fem (13%).

Praca w coworkingu dla osób prowadzących działalność w niewielkim wy-
miarze niesie wiele korzyści. Jeżeli nie chcą pracować w domu lub kawiarni, nie 
są też zobligowani do wynajmowania biur, które stanowiłyby duże obciążenie 
w miesięcznym budżecie niewielkiej firmy. Wynajęcie biurka wiąże się z koszta-
mi, które są nieporównywalnie niższe od cen powierzchni biurowych (w zależno-
ści od wielkości miasta miesięczny koszt to ok. 350-550 zł). Nie muszą również 
ponosić nakładów na infrastrukturę biurową, bo ta zapewniona jest w miejscu, 
gdzie wynajmuje się biurko. Centra coworkingowe oferują wynajem biurka na 
elastycznych zasadach, w zależności od potrzeb można wynająć miejsce na ty-
dzień, miesiąc, kwartał lub też na godziny. Możliwe jest także zarejestrowanie 
siedziby firmy pod zwykle atrakcyjnym adresem biura czy też korzystanie z sal 
konferencyjnych na spotkania z klientami. 

Z punktu widzenia poprawy motywacji do pracy ważniejsze będą jednak 
inne elementy. Przede wszystkim kluczowe znaczenie ma praca pośród ludzi, co 
pozwala na nabranie dystansu i oddzielenie życia zawodowego od prywatnego. 
Poprawie ulega komfort pracy, gdyż odbywa się ona w miejscu do tego przygo-
towanym i choć niezależnie, to w towarzystwie innych, zwykle otwartych i kre-
atywnych ludzi, którzy mobilizują się nawzajem do pracy.

21 Freelancer w Polsce 2012, badania przeprowadzone przez 4P research mix na zlecenie free- 
lancity i www.inFakt.pl, http://blog.infakt.pl/odkrywamy-sekrety-polskiego-freelancingu [5.06.2013].
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W znacznej mierze ułatwiona jest wymiana doświadczeń między osobami 
z jednej branży bądź uzyskanie pomocy od specjalistów z innych dziedzin. Klu-
czowe w przypadku coworkingu jest tworzenie społeczności, kształtowanie twór-
czej atmosfery, wymiana poglądów. Dla wielu młodych ludzi jest to idea bardzo 
atrakcyjna, niektórzy upatrują w niej odwołań do tradycji, gdzie dwa pokolenia 
wcześniej ludzie zrzeszali się w formie spółdzielni, aby razem realizować waż-
ne dla nich przedsięwzięcia. Ułatwione jest także nawiązywanie kontaktów, co 
pozwala na pozyskanie nowych klientów bądź branie udziału we wspólnych pro-
jektach, a to z kolei przekłada się na rozwój zarówno osobisty, jak i zawodowy. 
W wielu centrach organizowane są szkolenia czy eventy mające na celu pomoc 
w poszerzeniu wiedzy i umiejętności członków coworkingu.

Zdaniem samych coworkerów o rosnącej popularności coworkingu decy-
dują22:

– chęć oddzielenia życia zawodowego od prywatnego (71%),
– poszukiwanie warunków do efektywnej pracy (50%),
– dobre warunki do spotkań biznesowych (43%),
– praca wśród ludzi, możliwość nawiązania interesujących kontaktów (43%).

Zakończenie

Obecne zmiany na rynku pracy oraz rozwój technologii, pozwalający na coraz 
łatwiejszy dostęp do informacji, pozwalają przypuszczać, że liczba pracowników 
wykonujących swoje zadania zdalnie oraz tych, którzy będą pracować na zasadzie 
samozatrudnienia, będzie wzrastać. To z kolei może być zapowiedzią wzrostu 
ruchu coworkingu lub jego dalszej ewolucji jako trwałego trendu na rynku pracy.
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Coworking as a manner of motivation for the members of the household 
leading a small business or working as freelancers

Summary. The matters presented in the article touch the problem of motivation, both in the 
theoretical aspect, as and in effect. Particularly it presents persons which have not a superior – they 
are self-engaged or work as freelancers. The article presents the idea of coworking and which ad-
vantages he brings in the sphere of motivation to the work.

Key words: coworking, motivation, motivate to work
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Zachowania gospodarstw domowych – 
identyfikacja problemów badawczych 

Streszczenie. Przedmiotem artykułu jest wskazanie głównych problemów merytorycznych 
i metodycznych związanych z prowadzeniem badań nad zachowaniem gospodarstw domowych. 
Autorka dowodzi, że ich rozwiązanie wymaga interdyscyplinarnego i kompleksowego podejścia. 
Szczególnie ważne jest tu korzystanie z dorobku dyscyplin pokrewnych i uwzględnienie efektów 
najnowszych odkryć w zakresie mechanizmów zachowania człowieka. Na tym tle przedstawia wła-
sną koncepcję modelowego ujęcia i interpretacji terminu „zachowanie” jako złożonego procesu, 
którym steruje mózg człowieka.

Słowa kluczowe: zachowanie, mózg, umysł, społeczeństwo, gospodarstwo domowe, rodzina, 
świadome i nieświadome reakcje, schematy postępowania, zmysły, doznania emocjonalne

Wstęp

Zachowania gospodarstw domowych są coraz częściej wskazywane jako przed-
miot badań i publikacji naukowych. Niewątpliwie jest to pole badawcze ciągle 
atrakcyjne pod względem poznawczym i aplikacyjnym, a także możliwości interdy-
scyplinarnego traktowania. Autorka na podstawie własnej wiedzy specjalistycznej 
oraz doświadczeń zdobywanych w roli badacza i recenzenta prac z zakresu zacho-
wań gospodarstw domowych przedstawia rozważania teoretyczne i metodyczne. 
Wskazuje, że zwykle wiele kontrowersji wzbudza sam sposób stawiania problemu 
badawczego dla diagnozowania i wyjaśniania zależności przyczynowo-skutko-
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wych w procesie postępowania gospodarstw domowych. Identyfikacja problemów 
badawczych odnosi się zarówno do kwestii merytorycznych, jak i metodycznych. 
Względy merytoryczne nakładają na badacza obowiązek zdefiniowania pojęć 
i przestrzegania dyscypliny terminologicznej, natomiast metodyczne skupiają się 
na zastosowaniu właściwych metod pozyskiwania i przetwarzania danych. Celem 
referatu jest analiza krytyczna tych problemów w procesie szczegółowego wyja-
śniania złożoności pojmowania terminów „zachowanie” i „gospodarstwa domowe” 
oraz wskazywania konsekwencji skutkujących relacjami z otoczeniem.

1. Zachowania gospodarstw domowych  
jako przedmiot badań

Od zarania dziejów ludzie interesują się zachowaniem innych, próbują do-
kładnie poznać wszelkie mechanizmy decydujące o postępowaniu człowieka, 
zrozumieć jego osobowość, przewidzieć reakcję na zadane sygnały oraz skutecz-
nie kształtować sposób zachowania. Problem zachowań jest niezmiernie szeroki, 
dotyczy właściwie wszystkich aspektów życia ludzkiego. Wymaga nie tylko po-
znania prawidłowości i zasad funkcjonowania organizmu człowieka, sposobów 
reagowania na bodźce i postępowania w określonych sytuacjach, ale również 
dociekania wpływu różnorodnych uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych 
oraz związanych z nimi możliwości wywierania wpływu.

Badania nad zachowaniem konsumentów, w tym również gospodarstw domo-
wych, które są podmiotami gospodarującymi w sferze konsumpcji i dla celów kon-
sumpcji, rozwinęły się w ostatnim okresie tak bardzo, że obecnie zalicza się je do 
najsilniejszych gałęzi nauk stosowanych. Popularność tego kierunku wyznaczają 
rzeczywiste potrzeby gospodarki każdego kraju. Istnieje ogromne zapotrzebowanie 
na wiedzę o zachowaniu, sposobach postępowania podmiotów rynku tak konsumen-
tów, jak i oferentów dóbr i usług. Znajomość owych zachowań, a w szczególności 
umiejętność ich przewidywania i odpowiedniego reagowania, decyduje o sukcesach 
ekonomicznych i społecznych. Względy poznawcze i praktyczne możliwości wy-
korzystania wiedzy o zachowaniach podmiotów gospodarujących są wyzwaniem 
dla ekonomistów, socjologów i psychologów do pogłębiania i ciągłej aktualizacji 
badań. Wprawdzie efektem tych prac jest coraz więcej publikacji, to jednak ciągle 
odczuwa się niedosyt opracowań polskojęzycznych wyjaśniających problematykę 
zachowań konsumenckich w sposób interdyscyplinarny i kompleksowy. Badacze 
skupiają się najczęściej na fragmentarycznym badaniu wybranych elementów za-
chowań i wyjaśnianiu ich w kontekście uprawianej dyscypliny naukowej.

Ekonomiści koncentrują się na badaniu gospodarczych skutków postępowa-
nia ludzi, dostrzegają silny związek między efektami sterowania zachowaniami 
ludzi a powodzeniem gospodarczym. Szczególne zainteresowanie okazują bada-
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niom empirycznym nad postępowaniem konsumentów – nabywców dóbr i usług. 
Na użytek praktyki gospodarczej bada się przede wszystkim wpływ instrumentów 
zarządzania marketingowego na decyzje zakupu. Skuteczność działań, widoczna 
w przyciąganiu coraz to większej liczby potencjalnych klientów, w utwierdzaniu 
image’u atrakcyjności oferty i w efektywnym zwiększaniu wartości transakcji 
kupna-sprzedaży, determinuje bowiem ich sukces ekonomiczny i kondycję firmy. 
Użyteczność badań nad zachowaniami podmiotów rynku dostrzegana jest w roz-
wiązywaniu problemów decyzyjnych i zmniejszeniu ryzyka.

Dla socjologów inspiracją badawczą jest człowiek jako istota społeczna, która 
swoim zachowaniem przystosowuje się do otoczenia, a często również wywie-
ra wpływ na zmianę tego otoczenia. Przemiany zachodzące w relacjach między 
ludźmi wpisują się w kulturę, style i jakość życia, a jednocześnie wiążą się z go-
spodarką kraju i kondycją ekonomiczną społeczeństwa.

Badania psychologów koncentrują się na opisywaniu, przewidywaniu i wy-
jaśnianiu procesów psychicznych jednostek oraz na pomocy w kierowaniu ich 
zachowaniem. Danymi obiektywnymi w pracy psychologów są obserwowalne 
bodźce i reakcje, a zachowanie jest traktowane jako funkcja cech jednostki i bodź-
ca. Kontekst bodźca także wpływa na zachowania. Psycholodzy pracują w róż-
nych środowiskach, czerpią wiedzę z wielu specjalności, dlatego w swoich poglą-
dach na naturę ludzką, determinanty zachowania, wykształcili sześć odmiennych 
sposobów traktowania przedmiotu badań i ich prowadzenia:

– podejście biologiczne – skupia się na badaniu związków między zachowa-
niem a pracą mózgu,

– psychodynamiczne – przyjmuje, że zachowaniem kierują instynkty, kon-
flikty wewnętrzne oraz świadome i nieświadome motywy,

– behawiorystyczne – rozpatruje zachowanie zdeterminowane przez ze-
wnętrzne warunki bodźcowe,

– poznawcze – kładzie nacisk na procesy umysłowe, które pośredniczą mię-
dzy bodźcami a zapoczątkowaniem reakcji,

– humanistyczne – podkreśla wrodzoną zdolność jednostki do racjonalnych 
wyborów,

– ewolucjonistyczne – zakłada, że funkcjonowanie organizmu kształtuje się 
w drodze ewolucji przystosowania do przetrwania w środowisku.

2. Dylematy badawcze  
w interpretowaniu pojęcia „zachowanie”

Termin „zachowanie” jest powszechnie używany zarówno w mowie potocz-
nej, jak i w publikacjach naukowych. Jego użycie dla wielu osób, w tym również 
badaczy, wydaje się tak oczywiste, że nie zawsze podejmują próby wyjaśnienia 



66 Grażyna Światowy

istoty tego pojęcia. Zwykle traktują je jako synonim sposobu bycia, postępowa-
nia1, sprawowania się lub reagowania na coś w określony sposób.

Prakseologia, rozwijająca teorię czynu2, utożsamia zachowania ludzi z ich re-
akcjami na wszelkie bodźce – zarówno zewnętrzne, docierające z otoczenia, jak 
i wewnętrzne, wynikające ze stanu organizmu człowieka. Sposób reagowania na 
bodźce bywa różny, może wywoływać:

– bezruch, tj. świadome niepodjęcie działania, celowy brak reakcji na bodźce,
– czyn prosty, tj. działanie wywołane przez jeden impuls,
– czyn złożony, tj. działanie wywołane przez wiele impulsów, przebiegające 

według określonego programu, określane jako postępowanie.
Wszystkie wymienione sposoby reagowania pojawiają się ciągle w rozma-

itych układach podczas rozwiązywania ogromnej liczby prostych, ale w różny 
sposób uwikłanych w siebie nawzajem spraw życia codziennego. Reakcje na wy-
brane bodźce, np. reklamę, cenę lub inne instrumenty marketingowe, są chętnie 
i dość często podejmowanym przedmiotem badań. Poszukiwaniem stałych, 
pewnych związków między bodźcami i reakcjami zajmują się też psychologowie, 
którzy identyfikują i badają te związki, żeby dowiedzieć się czegoś o reagującej 
osobie czy organizmie lub o ukrytym procesie, który powoduje reakcje albo wią-
że je z bodźcami. Cele psychologa prowadzącego badania podstawowe to opisy-
wanie, wyjaśnianie i przewidywanie zachowania oraz kierowanie zachowaniem. 
W psychologii stosowanej stawia się jeszcze kolejny cel – polepszenie jakości 
ludzkiego życia3. Cele te są wyraźnie zbieżne z celami badań ekonomistów i so-
cjologów, jednakże odnoszą się do różnych obszarów ludzkiego życia.

Pamiętać trzeba, że problem zachowań pozostaje zagadnieniem niezmier-
nie rozległym, dotyczącym właściwie wszystkich dziedzin funkcjonowania 
organizmu, życia człowieka i jego rodziny. Dlatego w wyjaśnianiu pojęcia „za-
chowanie” niezmiernie ważne staje się bliższe określenie kwestii podmiotowych, 
przedmiotowych i funkcjonalnych, tj. dokładne wskazanie: kogo, czego i w ja-
kim kontekście pełnionych funkcji będą rozważane zachowania stanowiące 
przedmiot badań.

Przedmiotem badań ekonomistów jest przede wszystkim proces zaspokajania 
potrzeb ludzkich, który w odniesieniu podmiotowym dotyczy konsumenta lub go-
spodarstw domowych. Mówi się zatem o zachowaniach konsumenckich.

Według Johna C. Mowena zachowania konsumenckie to nauka o jednostkach 
podejmujących decyzje i o procesach zdobywania dóbr, usług, doświadczeń i po-
mysłów oraz konsumowania ich i dysponowania nimi4.

1 Por. Słownik poprawnej polszczyzny, PWN, Warszawa 1978, s. 949.
2 Twórcą prakseologii w Polsce jest Tadeusz Kotarbiński, por. jego prace, zwłaszcza Traktat 

o dobrej robocie.
3 Ph. Zimbardo, Psychologia i życie, PWN, Warszawa 1999, s. 11-20.
4 J.C. Mowen, Consumer Behavior, Macmillan Publishing, New York – London 1987, s. 5.
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Autorzy podręcznika akademickiego Zachowanie konsumenta Gerrit Antoni-
des i W. Fred van Raaij uważają, że

zachowanie konsumenta obejmuje: czynności psychiczne i fizyczne łącznie z ich motywa-
mi i przyczynami, jednostek i małych grup, dotyczące orientacji, kupowania, użytkowania 
i pozbywania się wyrobu (cykl konsumpcji) oraz produkcji gospodarstwa domowego (zrób 
to sam), rzadkich towarów i usług z sektora rynkowego, sektora publicznego oraz z sek-
tora gospodarstwa domowego; pozwalający konsumentowi funkcjonować oraz osiągać 
swoje cele i urzeczywistniać swoje wartości, a dzięki temu osiągać zadowolenie i dobro-
byt z uwzględnieniem skutków krótko- i długofalowych oraz konsekwencji jednostkowych 
i społecznych5.

Zachowania konsumenta tworzą cykl obejmujący orientację, kupowanie, 
użytkowanie i pozbywanie się wyrobu. W ich zakres wchodzą operacje psychicz-
ne, których nie da się bezpośrednio obserwować, jak np. motywowanie i podjęcie 
decyzji, jak również realne czynności. Zachowania konsumenckie mają odzwier-
ciedlać ten proces, w związku z czym będą ujmowane jako pewien zorganizowany 
ciąg reakcji na bodźce motywujące do zaspokajania odczuwanych potrzeb. Reak-
cje te należy rozpatrywać w odniesieniu do trzech podstawowych problemów, tj.:

– specyfiki i właściwości potrzeb ludzkich, ich rodzajów i kolejności ujaw-
niania się, a w rezultacie wyznaczania celów i aspiracji konsumpcyjnych,

– wielkości i struktury konsumpcji, świadczących o wyborze odpowiednich 
zestawów towarów i usług do zaspokojenia odczuwanych potrzeb,

– sposobu organizowania procesu spożycia, z czym wiążą się decyzje do-
tyczące zdobywania środków materialnych na konsumpcję, tj. pracy zarobko-
wej i pracy na rzecz gospodarstwa domowego, organizacji życia rodzinnego 
oraz stwierdzenia, kto i jak dokonuje zakupu towarów i usług konsumpcyj-
nych.

W konkluzji podkreślić trzeba, że innowacyjność efektów badań, ich wartość 
poznawczą i aplikacyjną może zapewnić tylko interdyscyplinarny i kompleksowy 
sposób podejścia do problematyki badań nad zachowaniem ludzi, w tym rów-
nież gospodarstw domowych. Obowiązkiem badacza jest korzystanie z dorobku 
dyscyplin pokrewnych i uwzględnienie efektów najnowszych odkryć w zakresie 
mechanizmów zachowania człowieka. Nie można pomijać faktu, że problematy-
kę zachowań stawia się w centrum zainteresowania wielu dyscyplin naukowych, 
a niezwykle szybki postęp nauk medycznych, zwłaszcza w zakresie neurologii 
i techniki, umożliwił stosowanie precyzyjnych metod pomiaru i wglądu w funk-
cjonowanie organizmu człowieka. Dlatego kolejne badania nad zachowaniem lu-
dzi w dziedzinie ekonomii i socjologii muszą bazować na aktualnej wiedzy o fi-
zjologii zachowania człowieka, determinowanej funkcjami jego mózgu, umysłu, 
ciała i środowiska, w którym żyje. Mózg, umysł, ciało i świat zewnętrzny kształ-

5 G. Antonides, W.F. van Raaij, Zachowanie konsumenta. Podręcznik akademicki, WN PWN, 
Warszawa 2003, s. 24.
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tują się nawzajem płynnie i dynamicznie6. Aby dokładnie zrozumieć zachowanie, 
nie można ograniczać się do badania wpływu jednego z tych elementów – trzeba 
uwzględnić współzależności występujące między nimi. Umysł, jakim go sobie 
wyobrażamy, nie istnieje w oderwaniu od mózgu, ciała i społeczeństwa. Głównym 
nośnikiem procesów uczuciowych i myślowych zachodzących w organizmie jest 
centralny system nerwowy. Mózg kreuje rzeczywistość psychiczną, spełnia swoje 
zadania, sterując funkcjonowaniem organizmu i świadomym zachowaniem czło-
wieka, wykonuje sam z siebie nieskończoną liczbę czynności, ucząc się, uświa-
damiając sobie oraz oceniając różne wersje świata i siebie samego. W tej sytuacji 
termin „zachowanie” w prowadzeniu badań naukowych powinien być interpreto-
wany jako złożony proces, którym steruje mózg człowieka. Modelowe ujęcie tego 
procesu przedstawia rysunek 1.

odbiór 
bodźców  

z otoczenia
odczuwanie

percepcja
kojarzenie
myślenie

mówienie
decydowanie

działanie
zakup 

konsumpcja

doświadczanie
skutków

zmysłowe 
postrzeganie:
wzrok, słuch

dotyk, 
powonienie,

smak

doznania
emocjonalne:

miłe
niemiłe ...

zdolność
zapamiętywania
przetwarzania

kreowania
informacji

zdolność
retoryki

i konkretnych
wypowiedzi

rytuały 
schematy

postępowania

Rysunek 1. Zachowanie jako złożony proces, którym steruje mózg człowieka

Źródło: opracowanie własne.

Jak widać, początkową fazą procesu zachowania jest zmysłowy odbiór bodź-
ców z otoczenia. Co sekundę nasze zmysły odbierają ok. 11 milionów informacji; 
większość trafia do mózgu za pośrednictwem wzroku, pozostałe poprzez słuch, 
dotyk, powonienie i smak. Człowiek rozpoznaje swoje otoczenie za pośrednic-
twem zmysłów, które to, poprzez odpowiednie impulsy w układzie nerwowym, 
pobudzają właściwe odczucia, generujące w dalszym ciągu odpowiednie reakcje 
rozpoznania bodźców w pamięci bieżącej, zwanej też sensoryczną lub ultrakrót-
kookresową. Odbierane wrażenia wzrokowe, dźwiękowe, dotykowe, zapacho-

6 G. Zaltman, Jak myślą klienci. Podróż w głąb umysłu rynku, Harvard Business Press, Dom 
Wydawniczy Rebis, Poznań 2008.
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we i smakowe przekładają się na odpowiednie doznania emocjonalne. W istocie 
ludzki mózg jest emocjonalny – zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn musi na-
stąpić pewne zaangażowanie emocjonalne, aby dany przekaz został zapamięta-
ny i stał się motywem działania7. Postrzegane sygnały przechodzą przez swoiste 
sito selekcji, którym jest nastawienie emocjonalne (może być pozytywne, nega-
tywne, obiektywne lub obojętne), siatka przekonań i wartości, do pamięci robo-
czej, gdzie przebiega kojarzenie, percepcja, myślenie i świadome przetwarzanie 
przyjętych informacji. Mamy tu do czynienia z selektywnym, subiektywnym 
postrzeganiem, zapamiętywaniem i przetwarzaniem/zniekształcaniem informacji. 
Nasz świadomy umysł, czyli ta część myślenia, którą świadomie kontrolujemy, 
potrafi w najlepszym razie przetworzyć ok. 40 informacji na sekundę. Wszystkie 
pozostałe z 11 milionów odebranych zmysłowo informacji są przetwarzane i od-
rzucane na poziomie podświadomym. Pamięć robocza jest krótkotrwała, ma ogra-
niczoną pojemność i krótki czas przechowywania, informacje nieobjęte czujną 
uwagą zostaną utracone po ok. 18-20 sekundach; tylko niektóre z nich będą trwa-
le zapamiętane, ponieważ zostaną przekazane do pamięci długotrwałej. Efektem 
przetwarzania informacji jest kreowanie opinii, poglądów i nowych pomysłów, 
idei. Ich ekspresja wyrażana jest w wypowiedziach, pisanych znakach, tekstach, 
obrazach i w mowie ciała. Kwintesencją będą tu deklarowane zamiary i podej-
mowane decyzje. Kolejny etap w procesie zachowania skupia się na działaniu 
według przyjętych w danej sytuacji rytuałów, tj. zwyczajowych schematów po-
stępowania. Ostatni etap procesu zachowania polega na doświadczaniu skutków 
podjętych decyzji i sposobów działania, co też przejawia się w doznaniach zmy-
słowych i oznacza zwrot do początkowego etapu. Tym samym mamy do czynie-
nia z powtarzalnym procesem i spiralnym rozwojem zachowania, bowiem mózg, 
jako centrum sterujące, jest systemem inteligentnym, zapamiętującym ważne sy-
gnały i samouczącym się.

3. Zachowanie indywidualne 
w kontekście komunikacji z innymi ludźmi

Człowiek jest istotą społeczną, żyje z ludźmi i dla ludzi. Zarówno w życiu 
prywatnym, jak i publicznym, w pracy, w relacjach służbowych, pełni różne role, 
opierające się przede wszystkim na wzajemnym porozumiewaniu się. Przebieg 
tej komunikacji odbywa się według opisanego wyżej modelu zachowania czło-
wieka jako złożonego procesu, którym steruje mózg. Każda osoba z otoczenia 
emituje sygnały swoim wyglądem zewnętrznym, mimiką, gestami (mowa ciała) 
i słowami wypowiedzianymi z odpowiednią tonacją głosu lub/i ujętymi w formie 
pisemnej. Sygnały te jako bodźce z otoczenia odbierane są w sposób subiektywny 

7 A.K. Pradeep, Mózg na zakupach. Neuromarketing w sprzedaży, Helion, Gliwice 2010, s. 16-30.
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według indywidualnej percepcji zmysłowej pozostałych osób. Wyzwalane zmy-
słowo odczucia kreują więzi emocjonalne między ludźmi. Więzi te mogą być:

– dobrowolne – wzmacniane uczuciami przyjaźni i miłości lub
– przymusowe – wynikające z podległości służbowej, administracyjnej itp.,
– formalne i nieformalne,
– luźne i ścisłe,
– nietrwałe, krótko- i długotrwałe.
Spoiwem każdego rodzaju więzi są towarzyszące im najczęściej emocje. 

Podstawowe znaczenie w budowaniu więzi (warunek konieczny) ma wzajemne 
odczuwanie akceptacji wspólnoty celów, wartości, a niekiedy też rytuałów/sche-
matów postępowania ujętych w wyznawanych normach kulturowych. Kreowa-
nie wspólnych celów, przekonań, wartości i schematów postępowania odbywa 
się przede wszystkim w rodzinie poprzez wpływ biologiczny, jakim jest przekaz 
DNA, i działania wychowawcze.

4. Identyfikacja problemów 
w badaniu zachowania gospodarstw domowych

W prowadzeniu badań nad zachowaniem gospodarstw domowych pojawiają 
się zwykle problemy merytoryczne i metodyczne. Względy merytoryczne nakła-
dają na badacza obowiązek zdefiniowania podstawowych pojęć i przestrzegania 
dyscypliny terminologicznej. Niestety, w praktyce dość często spotyka się brak 
precyzji i dyscypliny terminologicznej w interpretowaniu pojęć. W przekonaniu 
autorki pojawia się nagminne nadużywanie ogólnego i złożonego pojęcia „zacho-
wanie” przy wskazywaniu niektórych fragmentarycznych przejawów zachowania, 
np. schematów działania, podejmowania decyzji, deklarowania opinii, zamiarów 
zakupu itp. Dylemat badacza sprowadza się do sposobu stawiania problemu ba-
dawczego dla diagnozowania i wyjaśniania zależności przyczynowo-skutkowych 
w procesie postępowania gospodarstw domowych. Problemem merytorycznym 
jest tu właściwe formułowanie celów i hipotez badawczych oraz trafne wskazanie 
cech jako zmiennych objaśnianych i objaśniających. Dotyczy to empirycznych 
sposobów weryfikowania prawdziwości hipotezy, według której gospodarstwa 
domowe działają w warunkach niepewności i pod presją ograniczeń finansowych, 
czasowych i mentalnych odnoszących się do indywidualnej wiedzy, kompetencji, 
zdolności percepcyjnych i predyspozycji do podjęcia odpowiedzialności i ryzy-
ka poszczególnych członków rodziny. Kolejnym problemem merytorycznym są 
błędne założenia badaczy rynku i zachowania gospodarstw domowych, którzy 
przyjmują, że8:

8 G. Zaltman, op. cit., s. 39-60.
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Konsumenci myślą racjonalnie i linearnie – podejmują decyzje w sposób 
przemyślany tj. świadomie analizują obiektywną i względną wartość produktu, 
weryfikują cechy produktu, logicznie przetwarzają te informacje i na tej podsta-
wie formułują własny osąd. Rzeczywiście, konsumenci czasami kierują się racjo-
nalnym myśleniem, ale wcale nie zawsze podejmują w taki sposób decyzje. Pro-
ces podejmowania decyzji jest bowiem w dużym stopniu automatyczny i wynika 
z przyzwyczajeń oraz innych nieświadomych czynników, podlega też silnemu 
wpływowi otoczenia9. W istocie ludzkie emocje przenikają się z procesami rozu-
mowymi. Oba te systemy komunikują się wzajemnie i wspólnie kształtują nasze 
zachowania, przy czym system emocjonalny, jako ewolucyjnie starszy, stanowi 
zwykle pierwotną siłę sprawczą myślenia i zachowania10. Podejmowanie decyzji 
zależy zatem od jednoczesnego działania rozumu i emocji.

Potrafią wytłumaczyć swój sposób myślenia i zachowania – ten pogląd 
wynika z błędnego założenia, że procesy myślowe zachodzą przede wszystkim 
w sferze świadomości. W rzeczywistości 95% procesów myślowych przebiega 
w sferze nieświadomości. George Lowenstein dowodzi, że świadomość raczej 
tłumaczy zachowanie po fakcie aniżeli rzeczywiście nim kieruje lub kontroluje. 
Świadome uzasadnienie zachowania może być w pewnym stopniu trafne, ale naj-
prawdopodobniej będzie niewyczerpujące.

Konsumenci myślą słowami – słowa nie są jedynym środkiem komunikacji. 
Badania tomograficzne mózgu wykazują, że przepływ impulsów między 
komórkami nerwowymi lub neuronami poprzedza moment uświadomienia sobie 
myśli oraz uaktywnienia obszarów mózgu odpowiedzialnych za język werbalny, 
które to aktywizują się po podjęciu nieświadomej decyzji o wyrażeniu myśli za 
pomocą języka werbalnego. Wcześniej automatycznie uruchamia się język ciała.

Wspomnienia konsumentów dokładnie odpowiadają ich doświadczeniom 
– w rzeczywistości wspomnienia są bardziej twórcze i plastyczne, wraz z me-
taforami zmieniają się nieustannie bez udziału naszej świadomości, dlatego też 
w zależności od kontekstu czynników towarzyszących odtwarzaniu informacji 
zmieniają przywoływany obraz. W praktyce oznacza to, że wspomnienie tego sa-
mego doświadczenia w różnym kontekście zadawanych pytań będzie odmiennie 
interpretowane.

W postępowaniu badaczy ujawnia się ich aktualny stan wiedzy o zachowaniu 
ludzi. Prowadząc badania, powielają doświadczenia własne lub innych autorów 
oraz weryfikują umiejętności wykorzystania stosownych metod badawczych. Ich 
problemy metodyczne skupiają się na zastosowaniu właściwych metod pozy-
skiwania i przetwarzania danych. Szczególnym wyzwaniem jest tu dostosowanie 
metod badawczych do aktualnego stanu wiedzy o fizjologii zachowania człowieka 

9 G. Lowenstein, The Creative Destruction of Decision Research, „Journal of Consumer Re-
search” 2001, nr 28(3).

10 A. Damasio, Błąd Kartezjusza, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2002, rozdz. 2.
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oraz wzajemnych relacjach i funkcjach pełnionych przez członków gospodarstwa 
domowego. W tym zakresie rekomendować trzeba odchodzenie od tradycyjnych 
badań ankietowych ku badaniom eksperymentalnym z zastosowaniem technik 
projekcji i neuroobrazowania. Wielce użyteczne będą też wnikliwe obserwacje 
z odczytem mowy ciała oraz badania laboratoryjne z wykorzystaniem diagnostyki 
medycznej. 
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Behaviour of households – 
identification of research problems

Summary. The paper aims to indicate main substantive and methodological problems related 
to conducting research on behaviour of households. The author proves that the solutions involve 
an interdisciplinary and comprehensive approach. It is essential to use the achievements of related 
disciplines and to consider recent discoveries of mechanisms of human behaviour. In the backdrop 
of the above the author presents her own concept of a model approach and interpretation of the term 
“behaviour” as a complex process controlled by the human brain.

Key words: behaviour, the brain, the mind, the society, a household, a family, conscious and 
unconscious reactions, patterns of behaving, senses, emotional impressions



Zeszyty Naukowe
Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

Nr 4(42)/2014

Dariusz Fatuła, Adam Sagan
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Strategie alokacji zasobów  
polskich gospodarstw domowych –  

analiza empiryczna
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Wstęp

Przedmiotem artykułu jest problematyka empirycznej identyfikacji strategii 
alokacji dochodów polskich gospodarstw domowych w obszarze konsumpcji, 
inwestowania i oszczędzania. Autorzy wyróżniają cztery podstawowe strategie 
alokacji zasobów gospodarstwa domowego:

– sekwencyjną,
– dwutorową,
– rozgałęzioną,
– równoległą.
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Analiza empiryczna została dokonana na podstawie wielopoziomowego mo-
delu logitowego i modelu ocen porównawczych Thurstone’a, uwzględniającego 
alokację zarówno na poziomie indywidualnych decyzji członków gospodarstwa 
domowego, jak i na poziomie zagregowanym, z wykorzystaniem zmiennych ob-
jaśniających, takich jak: faza cyklu życia rodziny oraz role pełnione przez człon-
ków gospodarstwa domowego. 

1. Idea alokacji dochodów gospodarstw domowych

W literaturze przedmiotu dotyczącej zachowań i decyzji rynkowych gospo-
darstw domowych dużo miejsca poświęca się zagadnieniom dotyczącym trakto-
wania tych podmiotów jako jednostek decyzyjnych1, alokacji wydatków wśród 
partnerów i dzieci2, identyfikacji modelu współpracy lub rywalizacji3, korzy-
stania z dóbr publicznych i prywatnych4. W teoriach dochodowych dominują 
rozważania na temat proporcji podziału dochodu na konsumpcję i oszczędności. 
Warto jednak zauważyć, że oprócz proporcji podziału gospodarstwa domowe 
mogą a priori preferować określoną ścieżkę podziału. W poniższym artykule 
autorzy dokonali wyboru potencjalnych ścieżek, określonych jako sposoby alo-
kacji zasobów. Dane do empirycznej identyfikacji ścieżek pochodzą z ogólno-
polskiego badania 410 gospodarstw domowych i 1100 respondentów w ramach 
projektu badawczego (grantu) NCN UMO – 2011/01B/HS4/04812 pt. „Wartości 
i preferencje polskich gospodarstw domowych na rynku zintegrowanym. Po-
miar, analiza i ewaluacja”.

Najogólniejszy sposób alokacji zasobów (potencjalny, zaplanowany podział, 
choć nie zawsze w taki sam sposób realizowany) wynika z wartości5, jakie go-
spodarstwa odnoszą do proporcji konsumpcji bieżącej i przyszłej6. Abstrahując 
od stopy preferencji czasu, jaką przejawiają gospodarstwa domowe, i efektów, 

1 P.A. Samuelson, Social Indifference Curves, „Quarterly Journal of Economics” 1956, 
nr 70(1), s. 1-22; G.S. Becker, A Theory of Social Interactions, „Journal of Political Economy” 
1974, nr 82(6), s. 1063-1093.

2 M. Browning, P.A. Chiappori, Y. Weiss, Family Economics, Cambridge University Press, Cam-
bridge 2011.

3 M.B. McElroy, M.J. Horney, Nash-Bargained Household Decisions. Toward a Generaliza-
tion of the Theory of Demand, „International Economic Review” 1981, nr 22(2); O. Donni, A. Chi-
appori, Nonunitary Models of Household Behavior: A Survey of the Literature, w: Household Eco-
nomic Behaviors, red. J.A. Molina, Springer, London 2011.

4 H.R. Varian, Mikroekonomia. Kurs średni – ujęcie nowoczesne, WN PWN, Warszawa 2002.
5 O związkach wartości, preferencji i wyborów pisze D.M. Hausman, Preference, Value, 

Choice, and Welfare, Cambridge University Press, Cambridge 2012.
6 S. Bowmaker, Economics Uncut. A Complete Guide to Life, Death and Misadventure, Ed-

ward Elgar Publishing, Massachusetts, USA 2005.
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jakie w związku z tym występują7, można założyć, że gospodarstwa domowe, 
niezależnie od ich cech i uwarunkowań dochodowych, z góry starają się narzucić 
sobie sposób podziału-alokacji zasobów, w tym dochodu. Możliwych jest tu kilka 
ścieżek.

Pierwsza z nich to szeregowy (sekwencyjny) sposób alokacji zasobów (rysu-
nek 1).

Dochody
(zasoby) Konsumpcja Oszczędzanie Inwestowanie

Rysunek 1. Szeregowy (sekwencyjny) sposób alokacji zasobów

Źródło: opracowanie własne.

Polega on na przeznaczeniu a priori wszystkich zasobów finansowych na bie-
żącą konsumpcję. Jeśli przy danych preferencjach pozostaną jakieś niezaplanowa-
ne środki, zostaną one przeznaczone na oszczędności. Taka forma oszczędności 
nazywana jest oszczędnościami resztowymi. Środki pozostałe po rozdysponowa-
niu dochodu nie mają wówczas określonego przeznaczenia, są to oszczędności nie-
zamierzone, przypadkowe. Powinno to dotyczyć przede wszystkim gospodarstw 
domowych o niskich dochodach. Nie występuje wówczas planowanie lub okre-
ślanie preferencji w rozdysponowaniu dochodu na konsumpcję bieżącą i przyszłą. 
Niemniej jednak taki sposób alokacji może dotyczyć także podmiotów osiągają-
cych wyższe dochody, ale ze względu na uwarunkowania psychologiczno-spo-
łeczne nietroszczących się o przyszłość. W tym sposobie alokacji niezamierzone 
oszczędności mogą zostać zainwestowane na rynku finansowym w trzecim etapie. 
Dzieje się tak jednak stosunkowo rzadko, gdyż wymaga to powstrzymania się od 
wydania środków na droższe dobra, kiedy te staną się dostępne, oraz posiadania 
wiedzy i doświadczenia w dziedzinie produktów finansowych. Częściej oszczęd-

7 Z wielu badań wynika, że stopa dyskontowania w czasie w odniesieniu do różnych dóbr jest 
różna – por.: J. Hausman, Individual Discount Rates and the Purchase and Utilization of Energy-us-
ing Durables, „Bell Journal of Economics” 1979, nr 10(1), s. 33-54; D. Gately, Individual Discount 
Rates and the Purchase and Utilization of Energy-using Durables: Comment, „Bell Journal of Eco-
nomics” 1980, nr 11, s. 373-374; H. Ruderman, M.D. Levine, J.E. Mcmahon, The Behavior of the 
Market for Energy Efficiency in Residential Appliances Including Heating and Cooling Equipment, 
„Energy Journal” 1987, nr 8(1), s. 101-124; G.B. Chapman, A.S. Elstein, Valuing the Future: Tem-
poral Discounting of Health and Money, „Medical Decision Making” 1995, nr 15(4), s. 373-386. 
Występują także specyficzne efekty (paradoksy) związane ze sposobem dyskontowania – opisane 
m.in. w: R.H. Thaler, Some Empirical Evidence of Dynamic Inconsistency, „Economic Letters” 
1981, nr 81, s. 203-207; G. Loewenstein, D. Prelec, Anomalies in Intertemporal Choice. Evidence 
and Interpretation, „Quartely Journal of Economics” 1992, nr 107(2), s. 576-578.
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ności takie przechodzą w formę tzw. buforową, odkładaną przede wszystkim na 
łagodzenie skutków wypadków losowych i związanych z tym nieprzewidzianych 
wydatków.

Drugi sposób alokacji zasobów może zostać nazwany dwutorowym (rysunek 2).

Dochody
(zasoby) Konsumpcja

Oszczędzanie
(cel)

Oszczędzanie
(środek)

Inwestowanie

Rysunek 2. Dwutorowy sposób alokacji zasobów

Źródło: opracowanie własne.

Decydent z góry dzieli w tym sposobie zasoby na konsumpcję i oszczę-
dzanie. Na tym etapie podziału środki przeznaczone na oszczędności nie mają 
jeszcze konkretnego przeznaczenia. W przyszłości mogą one zostać skierowane 
na wybrane cele – zarówno konsumpcyjne, jak i inwestycyjne. Na tym etapie 
ważny jest tylko akt podziału a priori środków na konsumpcję i oszczędności. 
Oszczędzane środki mogą nadal pozostawać na rachunkach bieżących, „miesza-
jąc się” niejako z tymi przeznaczonym na konsumpcję. Mogą też być odkładane 
na osobnych kontach, tak aby celowo oddzielić je od części przeznaczonej na 
konsumpcję lub oddalić pokusę ich skonsumowania mimo podjętej wcześniej 
decyzji. Istotna jest tu jednak sama decyzja w gospodarstwie domowym o tym, 
że „coś” oszczędzamy. Jeśli po zaspokojeniu potrzeb ze środków przeznaczo-
nych na konsumpcję pozostaną jakieś wolne środki, wówczas są one kierowa-
ne na oszczędności celowe służące zakupom droższych dóbr konsumpcyjnych 
w przyszłości lub przeznaczane na inwestycje. Inwestycje w takim ujęciu mają 
charakter długoterminowy (np. zabezpieczenie emerytalne) i ważne jest dla nich 
powiększanie środków. Oszczędności powstają w tym sposobie alokacji dwuto-
rowo – a priori podczas podziału dochodu oraz a posteriori jako pozostałość po 
nieskonsumowanych środkach.

W trzecim sposobie alokacji zasobów, o rozgałęzionej strukturze, decydent 
a priori dzieli środki na konsumpcję i inwestycje, mające na celu powiększenie 
posiadanych zasobów (rysunek 3).
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Dochody
(zasoby) Konsumpcja

Inwestowanie Oszczędzanie
(środek)

Konsumpcja
bieżąca

Rysunek 3. Rozgałęziony sposób alokacji zasobów

Źródło: opracowanie własne.

Konsumpcja w następnym etapie jest dzielona na bieżącą i przyszłą. Oszczęd-
ności nie są więc celem, a tylko środkiem lub etapem do utrzymania lub zwiększe-
nia konsumpcji w przyszłości. Następuje tu podział (rozgałęzienie) konsumpcji 
na część bieżącą i przyszłą finansowaną z oszczędności.

Wreszcie w czwartym – równoległym sposobie alokacji zasobów podział 
odbywa się od razu na trzy grupy (rysunek 4).

Dochody
(zasoby)

Oszczędzanie
(środek i cel)

Inwestowanie

Konsumpcja

Rysunek 4. Równoległy sposób alokacji zasobów

Źródło: opracowanie własne.

Decydent a priori bierze pod uwagę konsumpcję, oszczędności zarówno jako 
cel, jak i środek do odroczonej konsumpcji oraz inwestycje, mające na celu po-
większanie posiadanych zasobów.
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Porównując powyższe cztery sposoby alokacji środków, należy zwrócić 
uwagę, że w szeregowej alokacji celem jest konsumpcja, a oszczędności po-
wstają niejako przypadkiem, nie są celem samym w sobie, ale mogą zostać 
następnie wykorzystane na określone cele. W równoległym sposobie alokacji 
oszczędności mogą stanowić zarówno cel, jak i środek do osiągnięcia innych 
celów już na etapie podziału środków. W dwutorowej alokacji oszczędności, 
jako cel (bez konkretnego przeznaczenia), powstają na etapie podziału środków, 
a oszczędności, jako środek do konkretnego celu, są pozostałością wynikającą 
z nieskonsumowania przeznaczonych na to zasobów. Wreszcie w rozgałęzionej 
alokacji oszczędności są tylko środkiem do konkretnego celu wynikającego 
z decyzji konsumpcyjnych.

Wybór jednego ze sposobów alokacji zależy od dostępności zasobów, uwarun-
kowań psychologiczno-społecznych, w tym wartościowania teraźniejszości i przy-
szłości. Badania wskazują, że przy niskich dochodach (ograniczone zasoby) naj-
częściej preferowany jest szeregowy (sekwencyjny) sposób alokacji zasobów. Przy 
wyższych dochodach, pozwalających zaspokajać potrzeby na poziomie nieco wyż-
szym niż minimalny przyjęty w danym środowisku, zachodzi częściej jedna z po-
zostałych typów alokacji. Zidentyfikowanie czynników decydujących o wyborze 
rodzaju alokacji przy różnych poziomach dochodów może dać ważną wskazówkę 
dla wyboru instrumentów polityki społecznej w dziedzinie wspierania oszczędza-
nia krótkoterminowego (najczęściej w celu odroczonej konsumpcji droższych dóbr) 
i długoterminowego (np. na emeryturę, dla pozostawienie spadku).

2. Model preferencji alokacji zasobów

Analiza preferencji alokacji zasobów jest dokonana na podstawie modelu 
ocen porównawczych Thurstone’a, umożliwiającego przedstawienie preferen-
cji mierzonych za pomocą porządkowych skal rangowych lub porównań para-
mi, jako ciągłych zmiennych nieobserwowalnych pozwalających na określenie 
różnic w ich strukturze. Wyróżnić można trzy typy modelu ocen porównaw-
czych: 1) model nieograniczony, w którym nie nakłada się żadnych ograniczeń 
w strukturze modelu (poza ograniczeniami identyfikującymi model), 2) model 
III Thurstone’a, zakładający niezależność preferencji (brak korelacji między pre-
ferencjami) oraz 3) model V Thurstone’a, przyjmujący założenie o jednakowej 
wariancji preferencji. Modele te są budowane na podstawie skal rangowych ocen 
preferencji, w których występują wyłącznie preferencje przechodnie. Rozszerze-
niem tego podejścia jest model Takane-Thurstone’a, pozwalający na modelowa-
nie preferencji nieprzechodnich na podstawie skal porównań parami8. Tabela 1 

8 A. Maydeu-Olivares, U. Bockenholt, Structural Equation Modeling of Paired-Comparison 
and Ranking Data, „Psychological Methods” 2005, nr 10(3), s. 285-304.
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przedstawia wyniki modeli Thurstone’a zbudowanych na podstawie skal rango-
wych strategii alokacji zasobów gospodarstw domowych w Polsce. W pierwszym 
(nieograniczonym) modelu ograniczenia identyfikacyjne obejmowały ustalenie 
wartości średniej dla dowolnie przyjętej strategii alokacji na poziomie zerowym 
(jako umowne zakotwiczenie skali preferencji przyjęto strategię czwartą – równo-
ległą), ustalenie wszystkich korelacji pozostałych strategii ze strategią odniesienia 
jako zerową oraz ustalenie wariancji preferencji dla pierwszej i ostatniej strategii 
na wartości 1. W modelu III Thurstone’a dalszym ograniczeniem jest ustalenie 
kowariancji między wszystkimi strategiami (szacowane są tylko wariancje pre-
ferencji). W modelu V Thurstone’a, który jest najbardziej restrykcyjny, ustala się 
wszystkie wariancje preferencji również na poziomie jednostkowym.

Tabela 1. Modele preferencji alokacji zasobów Thurstone’a

Model

Ogólny Kobiety Mężczyźni

Chi-Kwa-
drat; stopnie 

swobody; 
poziom p

RMSEA; 
 CFI

Chi-Kwa-
drat, stopnie 

swobody, 
poziom p

RMSEA;  
CFI

Chi-Kwa-
drat, stopnie 

swobody, 
poziom p

RMSEA;  
CFI

Nieograniczony 11,198;  
13; 0,594

0,000; 
1,000

24,106;  
13; 0,03

0,046; 
0,976

14,815;  
13; 0,319;

0,019; 
0,996

Model III  
Thurstone’a 

19,084;  
15; 0,210

0,016; 
0,997

26,361;  
15; 0,034

0,043; 
0,976

17,989;  
15; 0,263

0,023; 
0,993

Model V  
Thurstone’a

293,708;  
18; 0,00

0,118; 
0,774

141,228;  
18; 0,00

0,129; 
0,738

123,704;  
18; 0,00

0,124; 
0,755

Źródło: opracowanie własne na podstawie obliczeń w programie Mplus 7.0.

Ocena dopasowania i porównanie modeli jest dokonane na podstawie różnic 
w wartościach statystyki Chi-kwadrat między zagnieżdżonymi modelami nie-
ograniczonym i III Thurstone’a oraz III i V Thurstone’a. Wyniki porównań mode-
li znajdują się w tabeli 2. 

Tabela 2. Testy porównawcze modeli preferencji

Model
Ogólny Kobiety Mężczyźni

Nieograniczony  
– III III-V Nieograniczony  

– III III-V Nieograniczony  
– III III-V

Chi-kwadrat, 
stopnie 
swobody, 
poziom p

4,33;  
2; 0,11

226,07; 
3; 0,00

5,73;  
2; 0,06

98,07; 
3; 0,00

3,52;  
2; 0,17

90,19;  
3; 0,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie obliczeń w programie Mplus 7.0.
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Z oceny istotności dopasowania wynika, że nieistotne różnice w dopasowaniu 
zachodzą między modelami nieograniczonym i III Thurstone’a zarówno dla cało-
ści próby, jak również dla poszczególnych przekrojów demograficznych. Różnice 
między modelem III i bardziej ograniczonym modelem V są już statystycznie 
istotne, stąd należy przyjąć jako podstawę porównań model III Thurstone’a. W ta-
beli 3 zamieszczone są parametry oszacowanych modeli. 

Tabela 3. Parametry modelu III Thurstone’a

Parametr Strategia Ogólny Kobiety Mężczyźni

Średnia
Sekwencyjna 0,32 0,23 0,28
Dwutorowa 0,49 0,44 0,41
Rozgałęziona 0,48 0,45 0,41

Wariancja
Sekwencyjna 0,43 0,50 0,36
Dwutorowa 0,13 0,12 0,10
Rozgałęziona 0,18 0,16 0,17

Źródło: opracowanie własne na podstawie obliczeń w programie Mplus 7.0.

W tabeli 3 przedstawione są wartości średnie i wariancje preferencji (trakto-
wanych jako ukryte zmienne metryczne o rozkładzie normalnym). W celu oceny 
różnic w strukturze preferencji porównywane są wartości średnie odpowiednich 
preferencji. Wynika z nich, że najbardziej preferowaną strategią jest strategia dwu-
torowa (0,49), następnie rozgałęziona (0,48), sekwencyjna (0,32) i równoległa9 
(0,00). Struktura preferencji nie różni się ze względu na płeć członka gospodarstwa 
domowego (wśród kobiet nieco silniejsze preferencje charakteryzują strategię roz-
gałęzioną w porównaniu do dwutorowej). Skala preferencji powstała na podstawie 
wartości średnich preferencji dla ogółu badanych jest przedstawiona na rysunku 5.

Skala preferencji strategii alokacji zasobów
0,10
0,08
0,06
0,04
0,02 D A C  B
0,00

–0,02
–0,04
–0,06
–0,08
–0,10

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

A – strategia sekwencyjna, B – dwutorowa, C – rozgałęziona, D – równoległa

Rysunek 5. Skala preferencji – model III Thurstone’a

Źródło: opracowanie własne.

9 Scentrowana średnia dla strategii równoległej (D) była najmniejsza.
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Zmienne obserwowalne reprezentują kombinacje par porównywanych stra-
tegii alokacji (rysunek 6). Dla przykładu: zmienna [ab] przedstawia porównanie 
pary składającej się ze strategii sekwencyjnej [a] i dwutorowej [b]. Zmienne ukry-
te (f1-f4) odzwierciedlają preferencje poszczególnych strategii. Ładunki czyn-
nikowe są stałymi określającymi komunikacje par. Przedstawione na rysunku 6 
ładunki dla czynników f1 i f2 i wskaźnika ab wynoszą 1 i –1, co oznacza, że 
jeżeli respondent nada wartość 1 dla tej pary, to tym samym preferuje strategię 
[a] nad [b], jeżeli natomiast 0, to strategia [b] jest preferowana nad [a]. Dla mo-
delu III Thurstone’a nie występują kowariancje między preferencjami strategii 
f1 (strategia sekwencyjna), f2 (dwutorowa), f3 (rozgałęziona) i f4 (równoległa). 
Szacowane wariancje preferencji f1-f3 i błędy standardowe oszacowań (w nawia-
sach obok) są przedstawione obok okręgów reprezentujących zmienne ukryte. Dla 
ostatniej strategii (f4), stanowiącej układ odniesienia, wariancja jest ustalona na 
poziomie 1,0. Rysunek 6 prezentuje graficzną postać modelu preferencji dla ogółu 
badanych.

Rysunek 6. Model preferencji Thurstone’a

Źródło: opracowanie własne na podstawie obliczeń w programie Mplus 7.0.
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3. Wielomianowy model logitowy preferencji strategii alokacji 
zasobów w gospodarstwach domowych

Wyjaśnienia preferencji strategii alokacji zasobów dokonano na podstawie wie-
lopoziomowego modelu wielomianowej regresji logistycznej. W pierwszym etapie 
dla każdego respondenta wyróżniono najbardziej preferowany model alokacji zaso-
bów i przyjęto jako kategorie referencyjną strategię d (równoległą). Na pierwszym 
poziomie analizy (indywidualnych członków gospodarstwa) preferencje wyboru 
najlepszej strategii alokacji są wyjaśniane za pomocą pełnienia roli zakupowej de-
cydenta w obszarze codziennych zakupów, środków trwałego użytku oraz oszczęd-
ności i inwestowania. Zmienność preferencji na poziomie gospodarstwa domowego 
jest wyjaśniana za pomocą fazy cyklu życia rodziny (zmiennej z poziomu grupo-
wego). Wyniki oszacowania modelu dwupoziomowego zaprezentowano w tabeli 4.

Tabela 4. Wartości parametrów modelu logistycznego ze zmiennymi sztucznymi

Relacja Wartość  
parametru

Błąd  
standardowy Poziom p

Model wewnętrzny (poziom indywidualny)
Preferencja A – decydent dobra codziennego zakupu –0,108 0,178 0,540
Preferencja A – decydent dobra trwałe 0,259 0,183 0,156
Preferencja A – decydent oszczędności i inwestycje –0,207 0,197 0,295
Preferencja B – decydent dobra codziennego zakupu –0,168 0,177 0,342
Preferencja B – decydent dobra trwałe –0,099 0,185 0,594
Preferencja B – decydent oszczędności i inwestycje –0,208 0,195 0,288
Preferencja C – decydent dobra codziennego zakupu –0,412 0,172 0,017*
Preferencja C – decydent dobra trwałe –0,147 0,196 0,455
Preferencja C – decydent oszczędności i inwestycje –0,223 0,197 0,213

Model zewnętrzny (poziom gospodarstwa domowego)
Preferencja A – pierwsza faza cyklu życia rodziny 9,268* 1,0430,571 0,000
Preferencja A – druga faza cyklu życia rodziny –0,184 0,513 0,720
Preferencja A – trzecia faza cyklu życia rodziny –0,101 0,220 0,647
Preferencja A – czwarta faza cyklu życia rodziny –0,090 0,574 0,876
Preferencja B – pierwsza faza cyklu życia rodziny 9,965* 0,700 0,000
Preferencja B – druga faza cyklu życia rodziny –0,070 0,302 0,817
Preferencja B – trzecia faza cyklu życia rodziny –0,273 0,589 0,643
Preferencja B – czwarta faza cyklu życia rodziny –0,095 0,339 0,779
Preferencja C – pierwsza faza cyklu życia rodziny 0,036 0,101 0,707
Preferencja C – druga faza cyklu życia rodziny –0,182 0,257 0,478
Preferencja C – trzecia faza cyklu życia rodziny 0,850 0,708 0,230
Preferencja C – czwarta faza cyklu życia rodziny 0,604 0,754 0,423

* parametry istotne na poziomie p = 0,05

Źródło: opracowanie własne na podstawie obliczeń w programie Mplus 7.0.
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Tabela 4 przedstawia wartości parametrów modelu logistycznego ze zmien-
nymi sztucznymi określającymi n – 1 poziomów jakościowych zmiennych obja-
śniających. Spośród analizowanych relacji istotny statystycznie okazał się wpływ 
roli decydenta w zakresie dóbr codziennego zakupu na preferencje strategii roz-
gałęzionej (C). Wśród tych decydentów o 44% (e–0,412) spadają preferencje doty-
czące strategii rozgałęzionej w porównaniu do strategii równoległej (D) – jest ona 
preferowana przez tę grupę decydentów. W modelu zewnętrznym (grupowym) 
fakt bycia singlem silnie, w porównaniu do pozostałych grup, zwiększa prawdo-
podobieństwo realizacji strategii sekwencyjnej (A) i dwutorowej (B).

Zakończenie

Badania ogólnopolskie10 wskazują, że ok. 7-10% gospodarstw domowych 
oszczędza regularnie, ok. 30-40% – nieregularnie, a pozostała większość nie 
oszczędza w ogóle. Równocześnie 60-70% badanych uważa, że warto oszczę-
dzać, aby w przyszłości żyło się lepiej. Istnieje duży potencjał na zwiększenie 
oszczędności gospodarstw domowych nie tylko wskutek zwiększenia dochodów, 
ale także poprzez wpływ na czynniki psychologiczno-społeczne.

Wyniki prezentowanych badań wskazują, że większość gospodarstw domo-
wych bierze pod uwagę oszczędzanie na pierwszym etapie podziału dochodów. 
Oszczędzanie bez określenia konkretnego celu wynika najczęściej z uwarunko-
wań psychologiczno-społecznych. Oszczędzanie jako środek do osiągnięcia ja-
kiegoś celu bierze się natomiast z pozostałości środków przeznaczonych na bieżą-
cą konsumpcję. Podobna ścieżka dotyczy inwestowania. Gospodarstwa domowe 
mogą sobie pozwolić na inwestycje, o ile pozostanie coś z zaplanowanej kon-
sumpcji. W drugim najczęściej wybieranym sposobie alokacji oprócz konsumpcji 
a priori planuje się także inwestycje. Oszczędności traktowane są wówczas jako 
odroczenie konsumpcji, jeśli pozostaną jakieś środki po zaspokojeniu bieżących 
potrzeb. Dopiero jako trzecia wskazywana jest ścieżka sekwencyjna, w której 
a priori planuje się tylko konsumpcję. 
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The strategies of resource allocation of Polish households –   
an empirical analysis

Summary. The subject of this paper is an empirical identification of the income allocation 
strategies of Polish households in the area of consumption, savings and investments. The authors 
distinguish four basic strategies of household resource allocation: 1) sequential 2) double-track, 
3) branched and 4) parallel. The empirical analysis is made   on the basis of multi-level logit model, 
and the preference measurement model based on thurstonian law of comparative judgment. Prefer-
ence modeling involves the resource allocation at both the individual decisions of household mem-
bers as well as at the aggregate level, using family life cycle stage and buying roles of family 
members.

Key words: households, market behavior, savings, investments
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Streszczenie. W ostatnich latach w Polsce następuje systematyczny wzrost liczby dzieci wy-
chowywanych przez jednego rodzica (matkę lub ojca). Ze względu na zjawisko ciągłego wzrostu 
liczby rodzin niepełnych, przy niższym standardzie życia członków tych gospodarstw w porównaniu 
z rodzinami pełnymi, konieczne jest objęcie tej grupy społecznej szczególnym wsparciem, zwłasz-
cza instytucjonalnym. Pomoc powinna być skierowana przede wszystkim w kierunku zapewnienia 
możliwości podjęcia pracy przez osoby pełnoletnie w rodzinach niepełnych. Celem artykułu jest 
charakterystyka porównawcza sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych, w których dziecko 
jest wychowywane przez jednego rodzica, na tle gospodarstw domowych tworzonych przez rodziny 
pełne, w tym: analiza wysokości i źródeł uzyskiwania dochodów, poziom i struktura wydatków, 
spożycie niektórych artykułów oraz wyposażenie w dobra trwałego użytku, a także subiektywna 
ocena własnej sytuacji materialnej gospodarstw domowych.

Słowa kluczowe: rodziny niepełne, sytuacja społeczno-ekonomiczna, badanie budżetów go-
spodarstw domowych, dochody, wydatki, konsumpcja

Wstęp

W latach 2006-2012 można zaobserwować w Polsce systematyczny wzrost 
udziału urodzeń pozamałżeńskich w łącznej liczbie urodzeń1 oraz wzrost wskaźni-

1 W roku 2006 – 18,8%, w 2007 – 19,46%, w 2008 – 19,86%, w 2009 – 20,24%, w 2010 – 
20,57%, w 2011 – 21,22%, w 2012 – 22,34% (obliczenia własne na podstawie danych z kolejnych 
roczników demograficznych Polski).
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ka liczby rozwodów2. Informacje te wskazują na rosnącą liczbę dzieci wychowy-
wanych przez jednego rodzica (matkę lub ojca). Według danych z badania budże-
tów gospodarstw domowych w roku 2010 rodziny niepełne stanowiły 11% rodzin 
wychowujących dzieci w wieku do 16. roku życia. Wśród rodzin niepełnych prze-
ważał model rodziny, w którym dzieci były wychowywane wyłącznie przez matki 
(94% rodzin niepełnych)3.

Rodziny niepełne zasługują na szczególną uwagę, gdyż borykają się one nie 
tylko z problemami natury materialnej (niższe dochody, konieczność utrzymania 
rodziny spoczywająca na barkach jednej osoby), ale również psychospołecznej 
(problemy wychowawcze, izolacja społeczna). Samotne wychowywanie dziecka 
może być również przyczyną zwiększonego poziomu stresu odczuwanego przez 
rodzica4.

Celem artykułu jest charakterystyka porównawcza sytuacji ekonomicznej go-
spodarstw domowych, w których dziecko jest wychowywane przez jednego ro-
dzica (ojca lub matkę), na tle gospodarstw domowych tworzonych przez rodziny 
pełne, w tym: analiza wysokości i źródeł uzyskiwania dochodów, poziom i struk-
tura wydatków, spożycie niektórych artykułów oraz wyposażenie w dobra trwa-
łego użytku, a także subiektywna ocena własnej sytuacji materialnej gospodarstw 
domowych. Do analizy wykorzystane zostały jednostkowe dane statystyczne po-
chodzące z badania budżetów gospodarstw domowych przeprowadzonego przez 
GUS w roku 2010.

1. Warunki mieszkaniowe

Gospodarstwa, w skład których wchodzą rodziny niepełne, są mniejsze niż 
gospodarstwa, w skład których wchodzą rodziny pełne (średnia liczba osób 
w gospodarstwie z rodziną niepełną to 3,51 osoby, natomiast z rodziną pełną – 
4,33 osoby). Rodziny te dysponowały przeciętnie mniejszą powierzchnią miesz-
kań – 70,85 m2 w stosunku do 90,38 m2 wśród rodzin pełnych, oraz mniejszą licz-
bą pokoi – 2,72 pokoje w stosunku do 3,24 pokoi. Większość rodziców z rodzin 
niepełnych mieszkała w miastach – 63,1%, natomiast co drugie gospodarstwo, 
w skład którego wchodziła rodzina pełna, to mieszkańcy wsi.

2 Wskaźnik rozwodów na 10 tys. ludności w roku 2000 wyniósł 11,1, w 2005 – 17,1, w 2010 
– 15,9, w 2012 – 16,7 („Rocznik Demograficzny” 2012, GUS 2013).

3 Obliczenia własne.
4 M. Trawińska, Rodziny niepełne i wielodzietne, Centrum Rozwoju Służb Społecznych, War-

szawa 1996, s. 16-17; A. Siudem, I. Siudem, Profil psychologiczny osób samotnie wychowujących 
dzieci – raport z badania, 2008; Raport z badania: diagnoza sytuacji osób samotnie wychowujących 
w Jastrzębiu-Zdroju oraz identyfikacja czynników wpływających na ich aktywność zawodową i spo-
łeczną, 2013; M. Racław, D. Trawkowska, Samotne rodzicielstwo. Między diagnozą a działaniem, 
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013.
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2. Analiza dochodów

Poziom uzyskiwanych dochodów ma wpływ na status społeczno-ekonomicz-
ny rodziny5. Wyższe dochody są jednym z czynników umiejscowienia rodziny na 
wyższym poziomie hierarchii społecznej. Anthony Giddens napisał:

W zależności od swojego miejsca w hierarchii społecznej jednostki i grupy mają zróżnicowany 
(nierówny) dostęp do różnych korzyści. […] Zawód jest wciąż najważniejszym czynnikiem 
pozycji społecznej jednostki, jej szans życiowych i bezpieczeństwa materialnego6.

W roku 2010 w rodzinach niepełnych przeciętny miesięczny dochód rozpo-
rządzalny na osobę kształtował się na poziomie 910,67 zł i był niższy o 11,7% od 
przeciętnego dochodu na osobę7 w rodzinach pełnych – różnica ta jest statystycznie 
istotna8 (tabela 1).

Tabela 1. Dochód rozporządzalny w gospodarstwach, w skład których 
wchodzą rodziny pełne i niepełne (w zł)

Wyszczególnienie

Dochód rozporządzalny 
na gospodarstwo domowe

Dochód rozporządzalny 
na osobę

Rodzina 
pełna

Rodzina  
niepełna

Rodzina 
pełna

Rodzina  
niepełna

Średnia 4184,97 2959,67 1031,76   910,67
Mediana 3551,75 2575,00   854,66   760,50
I grupa kwintylowa 2325,40 1673,20   532,75   509,80
V grupa kwintylowa 5505,32 3864,14 1375,00 1168,48

Źródło: opracowanie własne.

Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny 20% rodzin pełnych o najwyż-
szych dochodach (V grupa kwintalowa) wynosił 1375 zł i był ponad 2,5 razy 
wyższy od analogicznego dochodu 20% rodzin uzyskujących najniższe dochody 
(I grupa kwintalowa). W przypadku rodzin niepełnych 20% o najwyższych do-
chodach uzyskiwało dochód na osobę w wysokości 1168,48 zł i dochód ten był 
2,3 razy wyższy od dochodu 20% rodzin uzyskujących najniższy dochód. Należy 
jednak zwrócić uwagę, że w obu typach gospodarstw domowych przeciętny mie-
sięczny dochód rozporządzalny na osobę był niższy niż średnia dla Polski, która 
w roku 2010 wynosiła 1193 zł (por. tabela 1).

5 D. Graniewska, Praca zarobkowa jako forma realizacji ekonomicznej funkcji rodziny, „Poli-
tyka Społeczna” 2007, nr 8, s. 19.

6 A. Giddens, Socjologia, WN PWN, Warszawa 2008, s. 305-319.
7 Średnia liczba osób w rodzinach pełnych – 4,33, w rodzinach niepełnych – 3,51.
8 Ze względu na to, że nie został spełniony warunek o zgodności rozkładów dochodów z roz-

kładem normalnym, zastosowano w obliczeniach test U Manna Whitneya. Istotność statystyczna 
przy p = 0,0001.
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Można zaobserwować różnice między głównymi źródłami pozyskiwania 
przychodów w obu typach gospodarstw domowych (por. tabela 2). Współczynnik 
V-Cramera, określający korelację pomiędzy dwiema cechami wyrażonymi w ska-
li nominalnej, wyniósł dla podanych zmiennych 0,310, co wskazuje na umiarko-
waną siłę współzależności9 (i był statystycznie istotny dla p = 0,001). 

W prawie co drugim gospodarstwie domowym z rodzinami pełnymi (42,4%) 
głównym źródłem dochodu była praca najemna na stanowisku robotniczym. 
Dochód ten jako główne źródło utrzymania wykazało natomiast co czwarte go-
spodarstwo (26,5%) z rodzinami niepełnymi. Odsetek rodzin utrzymujących się 
głównie z pracy najemnej na stanowisku nierobotniczym w obu typach rodzin był 
na podobnym poziomie. Większy odsetek rodzin niepełnych (34%) w porówna-
niu z rodzinami pełnymi (7,9%) utrzymywał się przede wszystkim ze świadczeń 
takich, jak: emerytura, renta, świadczenia dla bezrobotnych, alimenty i inne (por. 
tabela 2).

Tabela 2. Procent gospodarstw domowych według głównego źródła utrzymania

Wyszczególnienie

Typ biologiczny 
gospodarstwa domowego 

Rodzina pełna Rodzina niepełna

Praca najemna na stanowisku robotniczym 42,4 26,5

Praca najemna na stanowisku nierobotniczym 29,3 29,5

Użytkowanie gospodarstwa rolnego   8,5   3,2

Praca na własny rachunek poza gospodarstwem 
rolnym i własność oraz wynajem

11,7   5,8  

Emerytura   3,5 11,6

Renta   2,0   6,3

Świadczenia dla bezrobotnych   0,6   1,4

Inne świadczenia społeczne   1,3   8,2

Dary, alimenty i pozostałe dochody i przychody   0,5   7,4

Źródło: opracowanie własne.

Analizując subiektywną ocenę sytuacji materialnej gospodarstw, można za-
obserwować, że rodziny niepełne gorzej oceniały swoje warunki ekonomiczne. 

9 Współzależność na poziomie 0,310 można uznać za umiarkowaną, a nie słabą, ponieważ 
współczynniki korelacji cech jakościowych przyjmują zazwyczaj niskie wartości (por. T. Jurkie-
wicz, M. Szczepaniec, Kapitał ludzki a innowacje w małych i średnich firmach, „Gospodarka Na-
rodowa” 2009, nr 11/12).
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Co prawda w obu typach gospodarstw domowych najwięcej było takich, które 
uznały swoją sytuację materialną jako przeciętną, jednak w przypadku rodzin 
pełnych 28,3% oceniło swoją sytuację jako lepszą niż przeciętna (raczej dobra 
i dobra), natomiast w takiej sytuacji było tylko 10% gospodarstw niepełnych. Sy-
tuację materialną jako gorszą niż przeciętna (raczej zła, zła) oceniło 15,6% gospo-
darstw pełnych i aż 37,5% gospodarstw niepełnych (rysunek 1 i 2). 

bardzo dobra
raczej zła

raczej dobra
przeciętna zła

57%

25%
11%

4% 3%

bardzo dobra
raczej zła

raczej dobra
przeciętna zła

1%

51%

24%

14% 10%

Rysunek 1. Sytuacja materialna gospodarstw 
domowych, w skład których wchodzi rodzina 

pełna

Rysunek 2. Sytuacja materialna gospodarstw 
domowych, w skład których wchodzi rodzina 

niepełna

Źródło: opracowanie własne.     Źródło: opracowanie własne.

3. Analiza wydatków

Średnia wysokość wydatków na towary i usługi konsumpcyjne w gospo-
darstwach domowych, w skład których wchodzą rodziny niepełne, jest niższa 
o 22,63 zł (2,6%) w porównaniu z gospodarstwami domowymi rodzin pełnych 
(por. tabela 3). W gospodarstwach domowych rodziny niepełnej wyższy był 
udział wydatków na towary i usługi konsumpcyjne w dochodzie rozporządzalnym 
(91,83%) niż w gospodarstwach domowych, w skład których wchodziły rodziny 
pełne (83,24%). Wskazuje to na słabszą możliwość oszczędzania w pierwszym 
typie gospodarstw. Należy zauważyć, że zarówno w gospodarstwach rodzin nie-
pełnych, jak również w gospodarstwach domowych, które stanowiła rodzina peł-
na, średnie wydatki na towary i usługi konsumpcyjne na osobę były niższe od 
poziomu przeciętnych wydatków ogółem, które w roku 2010 wynosiły 946 zł. 
Różnica wynosiła 87 zł (niższa o 9,21%) w przypadku rodzin pełnych i 109,75 zł 
(niższa o 11,6%) w przypadku rodzin niepełnych. 
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Tabela 3. Wydatki na towary i usługi konsumpcyjne

Wyszczególnienie
Wydatki na osobę

Rodzina pełna Rodzina niepełna
Średnia   858,88   836,25
Mediana   697,05   663,07

Percentyle

20   450,05   429,79
40   610,19   579,17
60   809,18   766,09
80 1134,65 1091,16

Źródło: opracowanie własne.

Najwyższy udział (por. rysunek 3 i 4) w strukturze wydatków w gospodar-
stwach domowych tworzonych przez rodzinę niepełną miały wydatki na żyw-
ność i napoje alkoholowe (27%). Natomiast w gospodarstwach, w skład których 
wchodziła rodzina pełna, wydatki na żywność i napoje alkoholowe stanowiły 
25,7% wszystkich wydatków (por. rysunek 3), a najwyższy udział w strukturze 
miały wydatki pozostałe (31,1%).

Obciążeniem domowego budżetu gospodarstw były również wydatki na użyt-
kowanie mieszkania lub domu oraz nośniki energii, przy czym bardziej odczuwal-
ne były w gospodarstwach rodziny niepełnej – przeznaczały one na ten cel 20,8% 
swoich wydatków, zaś gospodarstwa domowe rodzin pełnych – 17,8% wydatków.

żywność i napoje bezalkoholowe
napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe
odzież i obuwie
użytkowanie mieszkania lub domu 
i nośniki energii
wyposażenie mieszkania i prowadzenie 
gosp. domowego
zdrowie
transport
łączność
rekreacja i kultura
edukacja
restauracja i hotele
pozostałe towary i usługi
wydatki pozostałe

31,1 25,7

2,5

6,3

17,8

5,3
3,711,1

4,4

9,1

1,8
2,4

6,9

Rysunek 3. Struktura wydatków gospodarstw domowych, w skład których wchodzi 
rodzina pełna (% wydatków ogółem)

Źródło: opracowanie własne.
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Rysunek 4. Struktura wydatków gospodarstw domowych, w skład których wchodzi  
rodzina niepełna (% wydatków ogółem)

Źródło: opracowanie własne.

Analiza U Manna-Whitneya10 wykazała, że różnice w wydatkach między 
badanymi dwoma typami gospodarstw domowych są statystycznie istotne przy 
p = 0,001 z wyjątkiem wydatków na restauracje i hotele.

4. Wyposażenie w dobra trwałego użytkowania

Można zaobserwować różnice w wyposażeniu dwóch omawianych w artyku-
le gospodarstw domowych (por. rysunek 5). Lepiej wyposażone są gospodarstwa 
składające się z rodzin pełnych11. Statystycznie istotne różnice w posiadaniu dóbr 
trwałego użytkowania nie występują jedynie w przypadku takich dóbr, jak radio 
lub radiomagnetofon, odtwarzacz płyt kompaktowych, inny niż cyfrowy aparat 

10 Ze względu na to, że nie został spełniony warunek o zgodności rozkładów poszczególnych 
grup wydatków z rozkładem normalnym, przy testowaniu różnic między dwoma typami gospo-
darstw zastosowano test U Manna-Whitneya.

11 Statystycznie istotne różnice dla p = 0,001 występują w przypadku takich dóbr, jak: od-
biornik kineskopowy, odbiornik telewizyjny inny, zestaw kina domowego, zestaw do odbioru, 
nagrywania i odtwarzania dźwięku, radio z odtwarzaczem płyt kompaktowych, odtwarzacz MP3, 
odtwarzacz płyt kompaktowych, odtwarzacz DVD, kamera wideo, aparat cyfrowy, komputer oso-
bisty, komputer z dostępem do Internetu, drukarka, telefon stacjonarny, telefon komórkowy, pralka 
automatyczna, odkurzacz elektryczny, chłodziarka, zamrażarka, kuchenka elektryczna z płytą cera-
miczną, kuchenka mikrofalowa, robot kuchenny, zmywarka do naczyń, maszyna do szycia, rower, 
motocykl, samochód osobowy, garaż, działka rekreacyjna.
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fotograficzny, komputer bez dostępu do Internetu, pralka i wirówka elektryczna 
oraz domek letniskowy. Są to jednak dobra albo przestarzałe w dobie dzisiejszej 
techniki, jak np. aparat, który nie jest cyfrowy, albo dobra, które posiada niski od-
setek gospodarstw i różnice są niewielkie (ok. 1% gospodarstw zarówno w przy-
padku rodzin pełnych, jak i niepełnych). 
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Rysunek 5. Wyposażenie gospodarstw domowych w wybrane dobra trwałego użytkowania 
według typu gospodarstwa (w %)

Źródło: opracowanie własne.

Warto zauważyć, że odsetek gospodarstw posiadających telefon komórko-
wy jest identyczny w obu typach gospodarstw (98,8%). Jednak przy testowaniu 
różnic między dwoma typami gospodarstw testem U Manna-Whitneya różnice 
w wyposażeniu gospodarstw są statystycznie istotne. Wynikają one jednak z licz-
by posiadanych telefonów w gospodarstwie. 88% gospodarstw, w skład których 
wchodzą rodziny pełne, posiada więcej niż jeden telefon, przy czym 50% gospo-
darstw ma trzy lub więcej telefonów komórkowych. W przypadku gospodarstw, 
w skład których wchodzi rodzina niepełna, odsetek gospodarstw posiadających 
więcej niż jeden telefon wynosi 71%, natomiast 35,9% gospodarstw tego typu 
posiadało trzy lub więcej telefonów komórkowych.

Poziom wyposażenia gospodarstw domowych rodziny pełnej w samochód oso-
bowy był wyższy aż o 38,8 punktu procentowego w stosunku do rodzin niepełnych.

Znacząca różnica występuje w wyposażeniu gospodarstw domowych w cyfrowy 
aparat fotograficzny – różnica wynosi 17 punktów procentowych. W dobie społe-
czeństwa informacyjnego i cyfryzacji świata warto podkreślić, że 30% rodzin nie-
pełnych nie ma komputera z dostępem do Internetu (w przypadku rodzin pełnych 
– 20%). Jednak porównując z wynikami wszystkich gospodarstw domowych, należy 
stwierdzić, że gospodarstwa domowe z dziećmi na utrzymaniu są lepiej wyposażone 
w sprzęt audiowizualny i multimedialny w porównaniu z danymi ogólnopolskimi. 
Wyniki dla Polski ogółem są następujące: 64,9% gospodarstw posiada komputer 
osobisty, 59,6% – komputer z dostępem do Internetu, 88,8% – telefon komórkowy.
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Zakończenie

Socjolog Tomasz Szlendak w swojej książce pisze na temat rodzin niepeł-
nych: „W rzeczywistości rodzice niemal nigdy nie funkcjonują ani nie wycho-
wują dzieci samotnie. Czynią to zazwyczaj w rozszerzonej grupie przyjaciół, 
krewnych […] i znajomych”12. Gospodarstwa domowe rodzin niepełnych są 
jednak mniej zamożne niż gospodarstwa tworzone przez rodziny pełne. Wyso-
kość dochodów ma z kolei wpływ na wysokość wydatków oraz wyposażenie 
gospodarstwa w dobra trwałego użytkowania. Ze względu na zjawisko ciągłe-
go wzrostu liczby rodzin niepełnych, przy niższym standardzie życia członków 
tych gospodarstw w porównaniu z rodzinami pełnymi, konieczne jest objęcie tej 
grupy społecznej szczególnym wsparciem, zwłaszcza instytucjonalnym. Pomoc 
powinna być skierowana przede wszystkim w kierunku umożliwienia możliwo-
ści podjęcia pracy przez osoby pełnoletnie w rodzinach niepełnych. Dla 32% 
tego typu gospodarstw domowych świadczenia socjalne były podstawowym 
źródłem utrzymania, co wskazuje na niższą aktywność zawodową omawianej 
grupy społecznej. 

Może należałoby przyjrzeć się bliżej polityce krajów wyżej rozwiniętych, 
którą kraje te podejmują w celu wspierania rodzin niepełnych. Jako przykład 
można tu podać Niemcy – kraj, w którym rodziny niepełne są postrzegane jako 
grupa społeczna wymagająca wsparcia. Niemieckie Ministerstwo Pracy i Spraw 
Socjalnych (Bundesministerium für Arbeit und Soziales) jako główne zadanie 
w swoich działaniach przyjęło poprawę życia i perspektyw pracy osób samotnie 
wychowujących dzieci13.
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Single-parent families – socio-economic survey results 
in the light of 2010 household budget

Summary. Over the recent years, there has been a steady increase in the number of children 
being raised by a single parent (mother or father). Due to the continuous growth of the phenomenon 
of single-parent families living in lower standard conditions as compared with complete families 
(with both parents), it is necessary to give support to this social group, especially institutional. Help 
should be directed primarily towards securing adults in single-parent families with job opportuni-
ties. The purpose of this article is a comparative economic characteristics of the household in which 
the child is being raised by a single parent and households created by a full family, including: an 
analysis of the amount and sources of earning an income, the level and the structure of spending, 
consumption of certain products and possession of durable goods, and subjective assessment of their 
own financial situation.

Key words: single-parent families, socio-economic situation, the study of household budgets, 
income, expenses, spending, consumption
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Retroinnowacje jako determinanta zachowań 
konsumentów na rynku żywności 

Streszczenie. Zachowania konsumentów, w obliczu dynamicznych zmian w otoczeniu, charak-
teryzują się różnorodnością podejść do innowacji produktowych. Wysoki poziom tradycjonalizmu 
polskich konsumentów w ostatnich latach był silną barierą rozwoju innowacji produktowych na 
polskim rynku. Jednak ostatnie doświadczenia wielu przedsiębiorstw wskazują, że znalazły one 
sposób na dotarcie i uzyskanie akceptacji wobec nowych produktów również przez tradycjonalnych 
konsumentów. Sukces licznym podmiotom gospodarczym przynosi wprowadzanie na rynek retro-
innowacji1. Retroinnowacje to produkty nowo wprowadzone na rynek, ale odwołujące się w swoich 
atrybutach do przeszłości/tradycji. Celem artykułu jest próba zdefiniowania nowego wymiaru in-
nowacji produktowych pojawiających się na rynku oraz wskazanie szans rozwoju tych produktów 
z wykorzystaniem analizy nowych trendów konsumenckich.

Słowa kluczowe: innowacje, tradycjonalizm, zachowania konsumentów

Wstęp

Zachowania polskich konsumentów od chwili transformacji gospodarczej 
podlegają ciągłym dynamicznym zmianom. Uwarunkowane są wieloma czyn-
nikami zarówno o charakterze ekonomicznym, jak i pozaekonomicznym – spo-
łecznym, demograficznym, kulturowym, politycznym, a przede wszystkim tech-

1 Pojęcie „retroinnowacje” zaproponowane zostało przez prof. dr. hab. Andrzeja Szromnika 
podczas konferencji Konsumpcja w innowacyjnej gospodarce organizowanej przez Instytut Badań 
Rynku Konsumpcji i Koniunktur w styczniu 2013 r.
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nologicznym. Głębokie przemiany, jakie zachodzą obecnie na skalę światową, 
regionalną czy krajową, sprawiają, że w sferze produkcji, a przede wszystkim 
konsumpcji obserwuje się ciekawe, zróżnicowane zjawiska o różnym charakte-
rze, nasileniu czy skali wahań. Takim ciekawym zjawiskiem jest pojawianie się 
w odpowiedzi na oczekiwania konsumentów retroinnowacji – produktów nowych 
(lub częściej – zmodyfikowanych) stylizowanych na produkty bardzo dobrze zna-
ne konsumentowi z przeszłości. 

1. Retroinnowacje – próba definicji

Zdefiniowanie pojęcia „retroinnowacje” jest utrudnione, bowiem składa 
się ono z dwóch członów o przeciwstawnej konotacji. Określenie „innowa-
cja” pochodzi od łacińskiego słowa innovatio – „odnowienie, odświeżenie”2. 
Słownik wyrazów obcych definiuje innowację jako wprowadzenie czegoś 
nowego, rzecz nowo wprowadzoną, nowość, reformę3. Podobnie definiuje je 
encyklopedia PWN i takie też znaczenie tego słowa ma powszechne zastoso-
wanie. Słownik języka polskiego PWN podaje, że innowacja to wprowadzenie 
na rynek czegoś nowego, odmiennego niż wcześniej – pożądanego zwykle 
przez uczestników gry rynkowej, oczekiwanego przez odbiorców i/lub ich za-
skakującego4. Zaś pojęcie „retro”, pochodzące od łacińskiego i francuskiego 
retro – „wstecz”, oznacza nawiązanie do przeszłości, retro naśladujący modę, 
styl niedawnej przeszłości; wyrażający tęsknotę za stylem życia, ubiorami, 
produktami, wnętrzami mieszkań dziadków, babek, pradziadków i prababek5. 
Tendencje zainteresowania retroinnowacjami to zamiłowanie do nowo wpro-
wadzonych na rynek produktów stylizowanych na dawne; unikalnych o wy-
różniającej się stylistyce opakowań lub komunikujące swoje atrybuty w sty-
listyce retro. 

Pierwsze badanie dotyczące dostrzeganych stylów retro w zachowaniach 
konsumentów przeprowadziła w 2011 r. agencja badawcza 4PResearch mix dla 
Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii6. Jednakże badanie to w małym 
stopniu odwoływało się do rynku żywności, w większym zaś skupiało się na za-
chowaniach konsumentów na rynku dóbr trwałych.

2 W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wyd. Świat Książki, 
Warszawa 2000, s. 56.

3 Ibidem, s. 231.
4 Słownik języka polskiego PWN, WN PWN, Warszawa 2007, s. 276.
5 W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, www.slownik-online.pl.
6 A. Grabowska, Retro nowocześni – analiza trendu, www.4prm.com/wiedza/prezentacje/re-

tronowoczesni.html [27.03.2013].
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2. Uwarunkowania pojawiania się retroinnowacji

Przyczyn pojawienia się produktów retroinnowacyjnych w ofercie producen-
tów żywności należy upatrywać przede wszystkim w tradycjonalizmie konsu-
menckim, coraz większym indywidualizmie (poszukiwaniu czegoś odmiennego), 
zmęczeniu dotychczasową masową ofertą oraz licznymi podobieństwami produk-
tów, a także w strachu przed nowymi produktami żywnościowymi. Istotny wpływ 
na zainteresowanie trendem retro może mieć również sentyment wielu Polaków 
do przeszłości, ale także narastające przekonanie, że dawniej produkty były este-
tyczne, produkowane z większą starannością, zaś na rynku żywności – bez różno-
rodnych dodatków.

Mimo że w literaturze podkreśla się, iż konsument zmienił się w ostatnich 
dziesięcioleciach, co wynika z postępującej dyfuzji wzorów zachowań, któ-
rych świadectwem jest zjawisko globalizacji i internacjonalizacji konsump-
cji, badania wskazują, że na rynku żywności zainteresowanie konsumentów 
innowacjami jest stosunkowo niewielkie. Widoczny jest znaczny konserwa-
tyzm, zarówno w nastawieniu do nowych produktów żywnościowych, jak 
i w konsekwencji do zakupów tych produktów. W Polsce nadal największe 
znaczenie w procesie konsumpcji żywności mają uwarunkowania ekonomicz-
ne, w szczególności dochody konsumenta i ceny produktów żywnościowych. 
Istotną rolę w kształtowaniu nawyków żywieniowych odgrywają także czyn-
niki kulturowe, a zwłaszcza wierność rodzimej tradycji, kulturze i nawykom 
żywieniowym7.

Wysoki poziom tradycjonalizmu konsumentów w zakresie zwyczajów żywie-
niowych skutkuje niechętnym uzupełnianiem codziennej diety o nowe propozycje 
producentów. Okazuje się bowiem, że polscy konsumenci produktów żywnościo-
wych są nieco bardziej konserwatywni i nieufni w zakupach innowacji produk-
towych niż wynikałoby to z klasycznego modelu dyfuzji E.M. Rogersa (1,9% 
innowatorów)8.

7 Badania postrzegania innowacji produktowych zostały przeprowadzone w latach 2007-2012 
na próbach 1400, 1600, 1800, 1905 respondentów na obszarze województwa wielkopolskiego tech-
niką bezpośredniego wywiadu kwestionariuszowego. Dobór respondentów zrealizowano przy wy-
korzystaniu zasad doboru kwotowego, a struktura próby badawczej, przy uwzględnieniu kryterium 
wieku, płci, miejsca zamieszkania i wykształcenia, była tożsama ze strukturą populacji Wielkopol-
ski. Badania przeprowadzono w ramach realizacji projektów badawczych MNiSZW (później NCN) 
Konsument wobec innowacji produktowych na rynku żywności (N115 1264 33) oraz Komercjaliza-
cja produktów żywnościowych i jej uwarunkowania (N112 324038).

8 Należy tu podkreślić, że badania przeprowadzone we wcześniejszych latach (1995 i 2001) 
przez zespół prof. dr hab. K. Mazurek-Łopacińskiej wskazywały na znacznie większą grupę in-
nowatorów na rynku żywności – 12,5%; por. K. Mazurek-Łopacińska, Zachowania konsumentów 
wobec nowych produktów (w świetle wyników badań ankietowych), „Gospodarka Narodowa” 2003, 
nr 1-2, s. 60-67.
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Tabela 1. Postawa konsumentów wobec nowych produktów (w %)

Nastawienie konsumentów Ogółem Model Rogersa
Kupuję żywność po pojawieniu się w sklepie – lubię 
mieć pierwszy nowy produkt

  1,9 innowatorzy   2,5

Kupuję nowy produkt szybko, ale po pewnym namyśle 20,1 wcześni naśladowcy 13,5

Kupuję produkty żywnościowe nowe po wypróbowaniu 
ich przez znajomych i ich pozytywnych opiniach

28,8 wczesna większość 34,0

Kupuję, gdy większość znajomych te nowe produkty już 
zakupiła i ocenia je pozytywnie

24,1 późni naśladowcy 34,0

Niechętnie kupuję nowe produkty żywnościowe 25,0 maruderzy 16,0

Źródło: badania własne.

Znaczna grupa respondentów deklaruje negatywne postawy wobec zakupów 
innowacji produktowych żywności – co czwartego badanego można określić mia-
nem marudera/tradycjonalisty9. Liczba wczesnych naśladowców (kupujących 
nowy produkt stosunkowo szybko, choć po pewnym namyśle) jest również od-
mienna od modelowych wartości (20,1% a 13,5%).

Potwierdzeniem sformułowanego wniosku o wysokim poziomie konserwaty-
zmu konsumentów w zakresie zakupów nowych produktów żywnościowych są 
opinie respondentów odzwierciedlające ich zwyczaje zakupowe (tabela 2).

Tabela 2. Opinie na temat zwyczajów zakupowych respondentów (w %)

Powody niechęci do zakupu nowych 
produktów żywnościowych

Lubię kupować produkty, 
które znam

Nie potrzebuję nowych  
produktów

2010 2011 2010 2011
Bardzo ważny powód 41,50 40,10   7,50 11,50
Ważny powód 40,60 44,10 23,70 32,10
Trudno powiedzieć 10,00   9,50 40,40 36,70
Mało ważny powód   6,70   5,30 22,40 16,00
Bardzo nieważny powód   1,20   0,90   6,10   3,70

Źródło: badania własne.

Zdecydowana większość badanych (prawie 85%) wyraża opinię, że zazwyczaj 
kupuje produkty tylko dobrze znane, stale spożywane; również prawie 44% respon-
dentów nie wykazuje żadnego zainteresowania nową ofertą producentów żywności. 

9 W innych badaniach grupa tradycjonalistów jest zdecydowanie większa: 33,8% – por. M. Je-
żewska-Zychowicz, E. Babicz-Zielińska, W. Laskowski, Konsument na rynku nowej żywności, Wyd. 
SGGW, Warszawa 2009, s. 166; 48,5% – por. I. Kowalczuk, Innowacyjna żywność w opinii konsu-
mentów i producentów, Wyd. SGGW, Warszawa 2011, s. 87.
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W tej sytuacji cechą charakterystyczną polskiego rynku jest duża liczba in-
nowacji produktowych, jednak o mało radykalnym wymiarze. Nowe produkty 
żywnościowe są bowiem najczęściej modyfikacją opakowania / formy / kon-
systencji / rodzaju dotychczasowego produktu lub też wprowadzeniem dodat-
kowego smaku / formy / opakowania / rodzaju / konsystencji produktu). To 
podobieństwo ofert jest z jednej strony odpowiedzią na preferencje konsumen-
tów (por. tabela 3), z drugiej jednak – prowadzi wielu konsumentów do po-
szukiwania produktów odmiennych, wyróżniających się na tle innych, w tym 
retroinnowacji.

Tabela 3. Preferowane kierunki wymiarów nowości w produktach żywnościowych  
przez konsumentów (w %)

Najważniejsze kierunki nowości dla konsumenta 2010 2011

Nowy smak produktu 19,1 15,7
Wzbogacenie produktu w dodatkowe wartości odżywcze 17,7 14,2
Zmniejszenie poziomu składników niekorzystnych dla zdrowia 17,8 14,0
Umieszczenie informacji o właściwościach prozdrowotnych –   7,7
Obniżenie wartości kalorycznej –   7,6
Zmiana zamknięcia 11,0   7,6
Wprowadzenie całkowicie nowego produktu   9,5   7,1
Nowa forma produktu   4,6   5,4
Zmiana składu produktu   3,8   3,9
Nowa forma opakowania   3,6   3,9
Zmiana sposobu przyrządzania, przygotowania do spożycia   2,6   3,0
Zmodyfikowany kształt   2,4   2,8
Zmiana materiału opakowaniowego   2,9   2,5
Zmiana szaty graficznej   3,2   2,4
Zmiana etykiety   1,8   2,3

Źródło: badania własne.

Znając konserwatywne nastawienie konsumentów do nowych produktów 
spożywczych, wielu producentów nie wprowadza na rynek radykalnych inno-
wacji, ale koncentruje swoje działania na modyfikacjach istniejących produk-
tów. Stanowią one formę edukacji i przygotowania konsumenta do akceptacji 
przygotowywanych kolejnych innowacji produktowych. Skutkuje to tym, że 
w zdecydowanej większości innowacje produktowe na rynku żywności mają 
charakter przyrostowy – modyfikowane są walory sensoryczne produktów, ofer-
ta uzupełniana jest o dodatkowe formy/rodzaje żywności itp. zgodnie z prefe-
rencjami konsumentów.
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Istotnym zjawiskiem, które niejednokrotnie musi pokonać producent, wpro-
wadzając na rynek nowy produkt, jest zjawisko neofobii, które najwyraźniej uwi-
dacznia się w przypadku produktów spożywczych10. Neofobia jest lękiem, nieuza-
sadnioną obawą przed zmianami, przed wszelką nowością11. Zjawisko neofobii 
w odniesieniu do produktów żywnościowych charakteryzowane jest na trzech 
poziomach: wpływu wrażeń sensorycznych (tj. akceptacji bądź braku akcepta-
cji smaku, zapachu, wyglądu zewnętrznego itp.), przewidywanych konsekwencji 
(tj. przewidywań w stosunku do dobroczynnego lub szkodliwego działania kon-
sumowanych produktów w długim lub krótkim okresie), wpływu ideatorycznego 
(tj. wyobrażeń i wiedzy na temat pochodzenia produktu, kształtujących ogólny 
stosunek do niego)12.

Wyniki badań prowadzonych przez autorów europejskich wskazują na ana-
logię między determinantami neofobii a uwarunkowaniami dyfuzji innowacji 
produktowych (np. znajomość kategorii produktu wydatnie redukuje poziom 
neofobii)13. Ciekawe wyniki badań dotyczące pojawiania się neofobii uzyska-
li Bryan Raudenbush oraz Robert Frank14. Dostrzeżono bowiem, że wszystkich 
uczestników rynku (zarówno neofobów, jak i neofilów – entuzjastów nowości) 
charakteryzował bardziej pozytywny stosunek do znanych produktów niż do tych, 
które próbowali pierwszy raz. Różnice najwyraźniej można było zaobserwować 
w grupie produktów, które były całkowicie nieznane dla wszystkich badanych – 
opinie konsumentów były skrajnie różne dla neofobów i neofilów. Wyniki badań 
pozwoliły zauważyć tendencję w postawach konsumentów żywności – różnice 
w nastawieniu do produktów maleją, jeśli rozpatruje się produkty wcześniej już 
próbowane. 

3. Rodzaje retroinnowacji

Przedstawione wnioski z badań pozwalają postawić hipotezę, że wprowadza-
nie na rynek retroinnowacji, czyli produktów odwołujących się do elementów, 
atrybutów, które są konsumentowi znane, a jednocześnie oparcie produktu w no-
wości może być skuteczną strategią rozwoju innowacji produktów żywnościo-

10 M. Earle, R. Earle, A. Anderson, Opracowanie nowych produktów spożywczych. Podejście 
marketingowe, Wyd. WNT, Warszawa 2009, s. 214.

11 A.S. Henriques, S.C. King, H.C. Meiselman, Consumer Segmentation based on Food Neo-
phobia and its application to product development, „Food Quality and Preference” 2008, nr 1, s. 1-2.

12 A.E. Fallon, P. Rozin, The psychological bases of food rejections by humans, „Ecology of 
Food and Nutrition” 1983, nr 13, s. 15-26.

13 H. Tuorila, L. Lahteenmaki, L. Pohjalainen, L. Lotti, Food neophobia among the Finns and 
related responses to familiar and unfamiliar foods, „Food Quality Preference” 2001, nr 12, s. 29-37.

14 B. Raudenbush, R. Frank, Assessing Food Neophobia: The Role of Stimulus Familiarity, 
„Appetite” 1999, nr 32, s. 261-271.
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wych w Polsce. Skoro doświadczenie z produktem/kategorią produktową wydaje 
się być silną przesłanką wprowadzania na rynek retroinnowacji – podobnie jak 
w popularnej zasadzie „lubimy piosenki, które znamy” – sięganie do produktów, 
marek, stylu znanego już wcześniej konsumentom może być skuteczne w przeła-
mywaniu ich oporu.

Działania podejmowane przez przedsiębiorstwa na polskim rynku produktów 
żywnościowych pozwalają na enumerację wymiarów oferty retroinnowacji:

– reaktywacja dawnych marek – najczęściej z okresu PRL lub przedwojen-
nych,

– komunikacja marketingowa w stylu retro, 
– wprowadzanie produktów opartych na technologii produkcji według sta-

rych receptur, przepisów,
– modyfikacje/zmiany opakowań w stylizacji retro (odwołania do historii, 

którą można przedstawić konsumentom w celu budowania autentyczności i wia-
rygodności) – np. opakowanie szklane, z ceratką, tradycyjnie zamykane, o ogra-
niczonej kolorystyce lub czarno-białe, proste formy opakowań itp. 

– wprowadzanie na rynek limitowanych kolekcji/zestawów produktów jubi-
leuszowych,

– modyfikacje marki w kierunku podkreślania stylu retro (np. majonez Hel-
mann’s Babuni, Kociołek do syta tradycyjny).

Dotychczasowa obserwacja zachowań konsumentów wskazuje, że poszuki-
wanie retroinnowacji przez Polaków to przede wszystkim zakupy nowych pro-
duktów żywnościowych odwołujących się stylem opakowania, recepturą do prze-
szłości, ale również trend nabywania produktów regionalnych oraz zachowania 
według filozofii slow food. Na bazie odwołań do przeszłości swoją pozycję budują 
na rynku produkty żywnościowe w branży słodyczy, piwa, wędlin, pieczywa czy 
napojów niegazowanych15. Jednocześnie coraz większa liczba konsumentów jest 
gotowa kupować produkty żywności regionalnej czy tradycyjnej ze względu na 
jej jakość, mając pewność, że podlega ona odpowiedniej kontroli (certyfikacja).

Niestety, brak badań empirycznych w obszarze zainteresowań retroinnowacja-
mi uniemożliwia dokonanie opisu profilowego segmentu zainteresowanych. Można 
jedynie przypuszczać, że uwarunkowania konsumpcji produktów minitrendu retro 
mogą być takie same jak dla innych trendów zachowań konsumenckich przenika-
jących na polski rynek (moda na zdrowie, wygodę, zmysłowość, indywidualizm). 
Jak wskazują wyniki badań16, popularność trendów jest ściśle powiązana z cechami 
społeczno-demograficznymi konsumentów (m.in. wykształceniem, miejscem za-
mieszkania, poziomem dochodów, doświadczeniem z daną kategorią produktową). 

15 Warto tu przywołać strategie reklamowe marek: Wedel, Tymbark, Goplana, Fawor, Krakow-
ski Kredens czy Łomża niepasteryzowana.

16 D. Szczepieniec-Puchalska, Polscy konsumenci w obliczu megatrendów w konsumpcji, 
„Konsumpcja i Rozwój” 2012, nr 1, s. 98-99.
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Autorzy wcześniej cytowanego raportu Retronowocześni wysuwają tezę, że 
retronowocześni to w większym stopniu innowatorzy – młodzi, z aglomeracji 
miejskich, o wysokich dochodach i z wyższym wykształceniem. Jednak przede 
wszystkim podkreśla się istotne znaczenie cech osobowości konsumentów, 
szczególnie emocjonalności – poszukujący produktów retro to nabywca nasta-
wiony bardziej na emocje, przeżycia niż racjonalnie dokonujący wyboru pro-
duktów. Podobnie analiza segmentu konsumentów zainteresowanych slow food 
czy produktami regionalnymi pozwala dostrzec ciekawe wymiary opisywanego 
segmentu – m.in. poszukiwanie informacji w Internecie, dzielenie się opiniami 
na forach społecznościowych. Może się więc okazać, że retroinnowacje, będące 
niejako próbą przyciągnięcia tradycyjnego konsumenta do nowości, wzbudzają 
największe zainteresowanie w segmencie osób popularnie uznawanych za inno-
watorów.

Zakończenie

Zmiany ilościowe i jakościowe oferty rynkowej produktów żywnościowych 
w Polsce, jak również szybkie i nieoczekiwane zmiany zachowań konsumentów 
(uleganie chwilowym modom) podpowiadają szereg pytań badawczych w obsza-
rze retroinnowacji. Przeprowadzenie pogłębionych badań empirycznych wymaga 
opracowania następujących ciekawych problemów badawczych: profil kupujące-
go retroinnowacje (czy jest to w większym stopniu innowator poszukujący no-
wych wymiarów innowacji, czy tradycjonalista, którego przyciąga atrybut tra-
dycji w komunikacie marketingowym?), postrzeganie retroinnowacji, hierarchia 
ważności dla konsumenta cech produktów retroinnowacyjnych, uwarunkowania 
zakupu retroinnowacji (produkt okazjonalny czy częstego zakupu). Na te pyta-
nia należałoby odpowiedzieć, aby rozważać szanse lub zagrożenia dla perspekty-
wicznego rynku retroinnowacji. 
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Retro-innovation as a determinant of consumer behaviour 
in the food market

Summary. Today’s consumer behaviour in the face of dynamic changes to the environment is 
characterized by a diversity of approaches to product innovation. The high level of traditionalism of 
Polish consumers in recent years has been a strong barrier to the development of product innovations 
on the Polish market. However, recent experience of many companies indicates that they have found 
a way to reach and gain the acceptance of new products by traditional consumers. The success of 
many businesses is triggered by retro-innovation. Retro-innovation is a new product introduced to 
the market but refers to their attributes of the past/tradition. The purpose of the article will attempt 
to define a new dimension of product innovations emerging on the market.

Key words: consumer behavior, innovation, traditionalism
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Niekompletność rynku ubezpieczeniowego 
w segmencie osób starszych 

na przykładzie ubezpieczeń osobowych

Streszczenie. Osoby w wieku powyżej 65 lat nie są postrzegane przez ubezpieczycieli jako 
grupa docelowa, od której potrzeb uzależnialiby kształt oferty ubezpieczeń osobowych. W efekcie 
rynek ubezpieczeń na życie i innych ubezpieczeń osobowych w segmencie osób starszych cechuje 
niekompletność. Na niekompletnym rynku występuje brak lub niewystarczająco rozbudowana jest 
oferta ubezpieczeń osobowych dla osób powyżej 65. roku życia, mająca na względzie ich potrzeby 
ubezpieczeniowe. Niekompletność oferty ubezpieczeń osobowych w segmencie osób starszych jest 
cechą polskiego rynku ubezpieczeniowego. Wynika głównie z wyznaczania przez ubezpieczycieli 
górnej granicy wieku osób ubezpieczonych.

Słowa kluczowe: ubezpieczenia osobowe, potrzeby ubezpieczeniowe seniorów, niekompletność 
rynku ubezpieczeniowego

Wstęp

Rynek ubezpieczeń osobowych w segmencie osób starszych cechuje nie-
kompletność. Oznacza to, że seniorzy nie mają możliwości zaspokojenia potrzeb 
ubezpieczeniowych w zakresie ochrony zdrowia, życia i zdolności do samodziel-
nej egzystencji lub dostęp ten jest ograniczany przez ubezpieczycieli. Celem ar-
tykułu jest wskazanie potrzeb ubezpieczeniowych seniorów jako przesłanek roz-
woju oferty ubezpieczeń osobowych dla tej grupy wiekowej, a także identyfikacja 
obszarów jej niekompletności. Uzasadnieniem dla zaprezentowanych tez są przy-
kłady niekompletności oferty ubezpieczeń osobowych w Polsce.



106 Aneta Staszel

1. Potrzeby ubezpieczeniowe seniorów  
w zakresie ubezpieczeń osobowych

Osoby starsze postrzegane są zwykle jako grupa nieuczestnicząca w proce-
sach gospodarczych i niewykazująca aktywności na rynku finansowym1. Jako 
uzasadnienie takiego poglądu wskazuje się względnie niskie dochody senio-
rów, brak wiedzy ekonomicznej i niewielkie zaufanie do instytucji finanso-
wych2. Osoby w tej grupie wiekowej mogą jednak kreować popyt na ubez-
pieczenia osobowe, ponieważ posiadają potrzeby ubezpieczeniowe w zakresie 
ochrony życia, zdrowia i skutków niezdolności do samodzielnego funkcjono-
wania. Potrzeby ubezpieczeniowe seniorów przejawiają się chęcią odkładania 
niewielkich nawet kwot na pokrycie utraconych dochodów lub nieprzewidzia-
nych wydatków, które mogą zaistnieć w przyszłości wskutek uszczerbku dóbr 
osobistych3. Decyzje ubezpieczeniowe seniorów mogą m.in. wynikać z chęci 
finansowego zabezpieczenia współmałżonków w razie ich śmierci. W takiej sy-
tuacji współmałżonkowie mogą zostać pozbawieni znacznej części dochodów, 
a jednocześnie muszą ponieść jednorazowo znaczne wydatki, związane m.in. 
z pochówkiem4. Decyzje ubezpieczeniowe seniorów wiążą się także z potrze-
bą zabezpieczenia finansowych następstw nieszczęśliwych wypadków, które 
dotknąć mogą każdą jednostkę niezależnie od jej wieku5. Wynikać mogą także 
z chęci zagwarantowania sobie dostępu do ogólnych świadczeń opieki zdro-
wotnej oraz specjalnych świadczeń zdrowotnych, związanych z zaawansowa-
nym wiekiem (opieki geriatrycznej). Oprócz tego decyzje ubezpieczeniowe 
osób starszych mogą wynikać ze specyficznych dla ich wieku potrzeb w za-

1 Są to przejawy zjawiska wykluczenia finansowego osób starszych.
2 Badania wskazują, że brak zaufania do ubezpieczycieli wyraża 30,4% osób w wieku 65+ (aż 

58,5% badanych w tej grupie wiekowej nie ma w tej kwestii zdania, a tylko 11,1% respondentów 
zgłasza zaufanie do ubezpieczycieli). Por. Diagnoza społeczna 2011. Warunki i jakość życia Pola-
ków. Raport, red. J. Czapiński, T. Panek, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2011, s. 192; 
D. Maison, Diagnoza postaw i zachowań związanych z wykluczeniem finansowym w Polsce – poten-
cjał zmian, w: Materiały konferencyjne NBP, grudzień 2010, www.nbp.pl/systemplatniczy/wyklu-
czeniefinansowe/download/diagnoza_postaw_i_zachowan_zwiazanych_z_wykluczeniem_finanso-
wym_w_polsce.pdf [27.03.2013].

3 Potrzebę taką można utożsamiać z ostrożnościowym motywem oszczędzania gospodarstw 
domowych. Klasyfikacja motywów oszczędzania, dokonana według Johna M. Keynesa, wyróżnia 
oprócz tego motyw cyklu życia, motyw spekulacyjny, motyw spadku, motyw korzyści konsumpcyj-
nych, motyw niezależności i motyw przedsiębiorczości. Por. J.M. Keynes, The General Theory of 
Employment, Interest, and Money, Macmillan, London 1936.

4 Tego typu decyzje ubezpieczeniowe są tym bardziej uzasadnione, gdy osoby starsze nie mogą 
liczyć na finansowe wsparcie pozostałych członków rodziny.

5 W przypadku osób starszych poważniejsze niż u młodszych osób mogą być konsekwencje 
zdrowotne zdarzeń losowych.
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kresie opieki pielęgniarskiej6, w sytuacji gdy niska jest dostępność tego rodzaju 
świadczeń finansowanych ze środków publicznych7. Źródłem potrzeb ubezpiecze-
niowych osób starszych jest też ryzyko zaistnienia niedołęstwa starczego, skutku-
jącego utratą zdolności do samodzielnej egzystencji i wykonywania codziennych 
czynności8. Potrzeby ubezpieczeniowe osób starszych mogą wobec tego wiązać się 
z chęcią zagwarantowania sobie lub/i współmałżonkom świadczeń opiekuńczych, 
gdy pozostali członkowie rodziny nie mogą takiej opieki zapewnić. 

Osoby starsze mogą kreować popyt na ubezpieczenia o charakterze inwesty-
cyjnym wynikający z potrzeby ulokowania nadwyżek finansowych w sposób po-
zwalający na ochronę ich realnej wartości. Wydłużanie się okresu życia na emery-
turze jest przesłanką ku temu, aby seniorzy mogli czerpać korzyści z pomnażania 
oszczędzanych kwot zamiast przechowywać je w gotówce9. Decyzje ubezpiecze-
niowe mogą także wiązać się z chęcią zgromadzenia kapitału jako spadku dla 
dzieci lub wnuków.

Można zauważyć, że potrzeby ubezpieczeniowe osób powyżej 65. roku ży-
cia mają w większości wymiar uniwersalny, ponieważ dotyczyć mogą także osób 
młodszych. Część z nich jest jednak specyficzna dla zaawansowanego wieku. 
Uwzględnienie potrzeb ubezpieczeniowych seniorów powinno być postulowane 
nie tylko przez nich samych, ale przede wszystkim przez instytucje ubezpiecze-
niowe. Są one bowiem narażone na stopniowe kurczenie się docelowej grupy 
odbiorców ubezpieczeń osobowych, tj. osób w wieku 16-64 lat, na rzecz osób 
starszych. Dzieje się tak wskutek starzenia się społeczeństw wywołanego coraz 
mniejszą liczbą urodzeń i wydłużaniem się przeciętnego okresu życia. Konse-
kwencją zmian w strukturze społeczeństwa jest zmiana modelu rodziny. Coraz 
częściej zamiast rodzin wielopokoleniowych tworzone są rodziny małe, złożo-
ne z dwóch pokoleń: rodziców i dzieci10. Usamodzielnione dzieci opuszczają ro-
dzinny dom i tworzą odrębne gospodarstwa domowe. Nasilać się wówczas mogą 

6 Długoterminowa opieka pielęgniarska nad osobami starszymi realizowana jest w Polsce 
w ramach powszechnego systemu opieki zdrowotnej oraz w ramach pomocy społecznej. Szerzej 
na temat organizacji opieki nad osobami starszymi w Polsce: B. Więckowska, Dobrowolne ubez-
pieczenia pielęgnacyjne (niedołęstwa starczego) – niedaleka przyszłość czy polska science fiction?, 
„Prawo Asekuracyjne” 2006, nr 4(49), www.docedu.klrwp.pl/print.php?id=135 [27.03.2013].

7 W Polsce dostępność usług pielęgniarskich jest coraz niższa ze względu na zmniejszanie się 
liczby pielęgniarek i wyższy ich średni wiek. Por. Wstępna ocena zasobów kadrowych pielęgniarek 
i położnych w Polsce, do roku 2020, Raport opracowany przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Po-
łożnych na wniosek Ministerstwa Zdrowia, Warszawa 2010, s. 10 i nn., www.pielegniarki.info.pl/
files/67ba628b2131e78c0b17542c4ed9ecf01126.pdf [27.03.2013].

8 B. Więckowska, Ubezpieczenie w zarządzaniu ryzykiem niedołęstwa starczego, w: Społeczne 
aspekty rozwoju rynku ubezpieczeniowego, red. T. Szumlicz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 
2010, s. 209.

9 Poziom akceptowanego przez seniorów ryzyka inwestycyjnego może być jednak niższy niż 
w przypadku osób młodszych.

10 Są to tzw. rodziny nuklearne.
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potrzeby ubezpieczeniowe seniorów w zakresie świadczeń opiekuńczych, których 
często nie mogą zapewnić czynni zawodowo najbliżsi członkowie rodziny11. 

Mimo iż osoby starsze są zwykle postrzegane jako mniej zamożne od młodszych 
grup wiekowych, to jednak ich dochody są wpływami pewnymi w formie świadczeń 
emerytalnych i rentowych. Seniorzy są ponadto postrzegani jako najbardziej oszczędna 
i skrupulatna w regulowaniu zobowiązań finansowych grupa wiekowa. Część z nich 
może więc sfinansować ochronę ubezpieczeniową, tym bardziej że rzadziej mają duże 
wydatki finansowe, co wynika z osiągniętego przez nich etapu życia12.

Istnienie potrzeb ubezpieczeniowych coraz liczniejszej grupy osób w wieku 
powyżej 65 lat powinno być sygnałem dla ubezpieczycieli do podjęcia działań na 
rzecz dopasowania do nich warunków ubezpieczeń osobowych. Nie we wszyst-
kich aspektach potrzeby ubezpieczeniowe seniorów są zaspokajane, przez co 
oferta ubezpieczeń osobowych jest niekompletna.

2. Obszary niekompletności rynku ubezpieczeń osobowych 
w segmencie osób starszych

Niekompletność rynku postrzegana jest w ekonomii jako jedna ze słabości 
rynku, czyniąca go konstrukcją niedoskonałą13. Taką cechę przypisać można 
również rynkowi ubezpieczeń osobowych. Biorąc za punkt wyjścia segment 
osób starszych, należy zauważyć, że na niekompletnym rynku ubezpieczeń oso-
bowych nie są oferowane umowy ubezpieczeń, które obejmowałyby wszystkie 
rodzaje ryzyk, na które seniorzy są narażeni14. Osoby z tej grupy wiekowej nie 
są w stanie zaspokajać w ogóle lub mogą tylko w części zaspokajać potrzeby 
ubezpieczeniowe w zakresie ochrony przed skutkami ryzyk osobowych. Mówiąc 
o niekompletności rynku ubezpieczeń osobowych, wskazuje się wobec tego na jej 

11 Wykonywanie pracy w pełnym wymiarze uniemożliwia całodzienną opiekę nad starszymi 
członkami rodziny. Ponadto, wskutek emigracji zarobkowej, dzieci często mieszkają w innym mie-
ście lub za granicą. 

12 Wyniki badań przeprowadzonych w ramach programu badawczego pt. „Aspekty medyczne, 
psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce” zrealizowanego w ramach 
projektu Polsenior wskazują, że ponad połowa ankietowanych seniorów (51,4%) stwierdziła, iż z osią-
ganych dochodów żyje oszczędnie i wystarcza im na wszystkie potrzeby. Wyniki badań dostępne 
w formie monografii w wersji elektronicznej: http://polsenior.iimcb.gov.pl/monografia [27.03.2013].

13 Niekompletność rynku rozumiana jest również jako sytuacja, gdy dany produkt nie jest ofe-
rowany lub niewystarczająca jest jego ilość, mimo że koszt jego wytworzenia byłby niższy od ceny, 
jaką nabywcy tego produktu byliby gotowi zapłacić. Por. B. Plago, Metody koordynacji działalności 
gospodarczej, w: Ekonomia ogólna, red. K. Meredyk, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Biały-
stok 2007, s. 103; A. Noga, Niekompletność rynków i sposoby jej redukcji, w: O kształtowaniu ładu 
gospodarczego. Księga jubileuszowa poświęcona 90-leciu urodzin Profesora Jana Lipińskiego, red. 
E. Mączyńska, Z. Sadowski, PTE, Warszawa 2008, s. 39.

14 Por. H. Schlesinger, N.A. Doherty, Incomplete Markets for Insurance: An Overview, „The 
Journal of Risk and Insurance” 1985, nr 52(3), s. 402-423.
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aspekt przedmiotowy, związany z brakiem produktów ubezpieczeniowych prze-
znaczonych wyłącznie dla seniorów lub ograniczoną dostępnością ubezpieczeń 
osobowych oferowanych młodszym osobom. Niekompletność rynku ubezpie-
czeń osobowych dla seniorów może mieć także aspekt podmiotowy, gdy wynika 
ze specyfiki podmiotów kreujących podaż (ubezpieczycieli) bądź popyt (osoby 
starsze). Po stronie podażowej może zaistnieć brak podmiotów rynkowych, które 
mogłyby zaoferować ubezpieczenia osobowe danego rodzaju, ponieważ ich cena 
byłaby zbyt wysoka lub istnieją instytucje publiczno-prawne zapewniające ochro-
nę ubezpieczeniową finansowaną ze środków publicznych. Natomiast podmioty 
kreujące popyt (seniorzy) posiadają takie indywidualne cechy, które wykraczają 
poza warunki ubezpieczeń i w efekcie uniemożliwiają lub utrudniają osobom star-
szym zawarcie umów ubezpieczenia. Jest to przede wszystkich ich wiek.

Mając na względzie kryterium przedmiotowe i podmiotowe, można wska-
zać obszary niekompletności rynku ubezpieczeń osobowych w segmencie osób 
starszych (por. tabela 1). Pierwszy z nich dotyczy ubezpieczeń specjalistycznych 
świadczeń zdrowotnych, pielęgniarskich i opiekuńczych dla seniorów. Brak 
podmiotów oferujących tego typu ubezpieczenia wynikać może z wysokiej ich 
potencjalnej ceny (składki ubezpieczeniowej), będącej konsekwencją ryzyka 
ocenionego przez ubezpieczycieli jako znaczne15. Niekompletność w tej grupie 
ubezpieczeń może także wynikać ze słabo rozwiniętej powszechnej opieki geria-
trycznej16.

Osoby w wieku 65+ mogą napotkać bariery dostępu do innych ubezpieczeń 
osobowych, mimo że instytucje ubezpieczeniowe oferują je osobom młodszym. 
Podstawowa bariera wynika z założenia, że ochroną ubezpieczeniową mogą być 
objęte wyłącznie osoby, które nie ukończyły 65 lat. Zapis taki uniemożliwia za-
warcie umów ubezpieczeń na rzecz osób starszych oraz odnowienie ochrony 
ubezpieczeniowej na kolejny okres.

Wprowadzenie limitu liczby lat dla potencjalnych ubezpieczonych skutkuje bra-
kiem możliwości zagwarantowania bezpieczeństwa finansowego innym członkom 
rodziny w razie śmierci ubezpieczonych. Dotyczy to nie tylko klasycznych ubezpie-
czeń na życie (terminowych i bezterminowych) oraz ubezpieczeń na życie powiąza-
nych z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi, ale również ubezpieczeń po-
sagowych. Ogólne warunki ubezpieczeń mogą tylko dopuszczać, aby osoby starsze 
były zaopatrującymi (ubezpieczającymi), a ubezpieczone jest życie rodziców17.

15 E. Stroiński, Ubezpieczenia na życie. Teoria i praktyka, Poltext, Warszawa 2003, s. 275.
16 Osoby starsze napotykają bariery w dostępie do opieki geriatrycznej ze względu na brak kadry 

lekarzy geriatrów i bazy geriatrycznej. Przykładowo, w Polsce działa jedynie 35 oddziałów geria-
trycznych z ok. 750 łóżkami. Pracuje tam ok. 270 geriatrów. http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci
/1,114877,13555291,Swietokrzyskie__Jedyny_oddzial_geriatrii_w_regionie.html [27.03.2013].

17 W literaturze przedmiotu podważa się sens takiego ubezpieczenia, ponieważ gdy ubezpie-
czony i zaopatrujący to różne osoby, wówczas śmierć ubezpieczonego nie ma wpływu na zdol-
ność ubezpieczającego do opłacania składki. Por. M. Szczepańska, Ubezpieczenia na życie. Aspekty 
prawne, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2008, s. 261.
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Górna granica wieku ubezpieczonych może wystąpić także w ubezpiecze-
niach o charakterze oszczędnościowym (na dożycie, rentowych), mimo że dla 
ubezpieczycieli, odwrotnie niż w ubezpieczeniach na wypadek śmierci, bardziej 
korzystne jest krótsze życie ubezpieczonych niż dłuższe18. W tego typu ubezpie-
czeniach, w których chodzi o zgromadzenie przez oszczędzających (ubezpie-
czonych) stosunkowo wysokiego kapitału z niewielkich kwot wpłacanych przez 
dłuższy okres, osoby w wieku powyżej 65 lat, opłacając relatywnie niewielkie 
składki, nie są w stanie zgromadzić znacznego kapitału.

Wprowadzenie limitu liczby lat dla potencjalnych ubezpieczonych może tak-
że zaistnieć w pozostałych ubezpieczeniach osobowych: następstw nieszczęśli-
wych wypadków (NNW), ciężkiego zachorowania i ogólnych świadczeń zdro-
wotnych. Przesłanką w tym zakresie jest założenie o wzroście niebezpieczeństwa 
antyselekcji ryzyk wraz z postępującym wiekiem ubezpieczonych19. 

Na uwagę zasługują także te obszary niekompletności rynku, które związa-
ne są z barierami korzystania z ubezpieczeń przez osoby starsze na takich sa-
mych zasadach jak osoby młodsze. Jednym z nich jest granica wieku ustanowiona 
względem ubezpieczających. Przyjęcie takiego warunku ma szczególne znacze-
nie w ubezpieczeniach na życie powiązanych z ubezpieczeniowymi funduszami 
kapitałowymi, w których składki dopiero po pewnym czasie są w pełni inwesto-
wane20. Potencjalne dochody mogą być więc osiągnięte po minimum kilkuletnim 
okresie opłacania składek. W związku z tym wiek seniorów zmniejsza ich możli-
wości pomnożenia wpłacanych kwot.

Kolejnym utrudnieniem jest wymóg składki jednorazowej. Jego spełnienie 
może dać osobom starszym dostęp do niektórych rodzajów ubezpieczeń osobo-
wych, które, z uwagi na wiek, nie są dostępne przy składce okresowej, np. ubez-
pieczeń terminowych na życie, ubezpieczeń na dożycie i rentowych oraz posago-
wych/zaopatrzenia dzieci21.

Oprócz tego towarzystwa ubezpieczeń mogą określać wysokość maksymal-
nych kwot, na jakie ubezpieczyć mogą się osoby w wieku 65+ w ramach ubezpie-
czenia na wypadek śmierci, na poziomie niższym od sum ubezpieczenia dostęp-
nych młodszym ubezpieczonym. Ubezpieczyciele mogą także określić, że w razie 

18 W razie dożycia określonego wieku przez ubezpieczonych zakłady ubezpieczeń mu-
szą wypłacić świadczenia ubezpieczeniowe (jednorazowe lub w formie rent), zaś w przypadku 
śmierci wpłacone składki powiększają fundusz na rzecz innych ubezpieczonych osób, które do-
żyły (wyjątkiem są renty gwarantowane i renty na dwa życia). Por. E. Stroiński, op. cit., s. 123 
i 207-208.

19 W ocenie ubezpieczycieli bardziej skłonne ubezpieczyć się są osoby bardziej narażone na 
ryzyko wypadku lub zachorowania.

20 W pierwszych latach ubezpieczenia wpłacane składki są istotnie pomniejszane o obciążenia 
wynikające z kosztów akwizycji poniesionych przez ubezpieczycieli.

21 Ze względu na wysokość składki jednorazowej spełnienie tego wymogu przez seniorów 
może okazać się niemożliwe.
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śmierci ubezpieczonych w pierwszych latach trwania ochrony wypłacane świad-
czenie stanowić będzie tylko określoną część sumy ubezpieczenia22. 

Osoby starsze mogą ponadto napotkać inne utrudnienia w dostępie do ubez-
pieczeń osobowych, charakterystyczne w szczególności dla terminowych ubez-
pieczeń na życie. Jednym z nich jest maksymalna długość okresu ubezpieczenia, 
który jest krótszy niż maksymalny okres ubezpieczenia osób młodszych. Seniorzy 
w trakcie trwania umów ubezpieczenia mogą być pozbawieni możliwości pod-
wyższania sumy ubezpieczenia (np. w efekcie indeksacji składki), która przekła-
dałaby się na wzrost zobowiązań ubezpieczycieli z tytułu zawartych umów23. 

Niekompletność oferty ubezpieczeń osobowych dla seniorów wynikać może 
z limitowania przez towarzystwa ubezpieczeń zakresu ryzyk przejmowanych do 
ubezpieczenia. W przypadku ubezpieczeń NNW i na wypadek ciężkiego zacho-
rowania, a także w przypadku ubezpieczeń ogólnych świadczeń zdrowotnych, se-
niorzy mogą nie mieć dostępu do ubezpieczeń od skutków niektórych rodzajów 
ryzyk, a zakres zdarzeń ryzykownych jest węższy od oferty dla osób młodszych. 
W efekcie warunki ubezpieczeń mogą przewidywać dla seniorów możliwość 
ubezpieczenia się tylko od podstawowych zdarzeń ryzykownych. W ubezpiecze-
niach NNW osoby w wieku powyżej 65 lat mogą ubezpieczać się tylko od skut-
ków ryzyka zgonu, a inne skutki nieszczęśliwych wypadków, np. koszty leczenia 
szpitalnego czy specjalistycznych zabiegów chirurgicznych, nie są dla nich do-
stępne. W ubezpieczeniach na wypadek ciężkiego zachorowania osoby starsze 
mogą mieć możliwość ubezpieczania się od skutków niektórych ciężkich chorób, 
których wykaz w warunkach ubezpieczeń stanowi podstawowy katalog jednostek 
chorobowych. Natomiast w przypadku ubezpieczeń ogólnych świadczeń zdro-
wotnych osoby starsze mogą nie mieć dostępu do tak szerokiego zakresu świad-
czeń medycznych lub lekarzy specjalistów, co osoby młodsze. 

Wskazane powyżej warunki wyznaczające obszary niekompletności rynku 
ubezpieczeń osobowych w segmencie osób starszych w praktyce mogą, lecz nie 
muszą, występować jednocześnie. Przykłady barier stosowanych przez instytucje 
ubezpieczeniowe w Polsce są ilustracją skali niekompletności rynku ubezpieczeń 
osobowych w segmencie osób starszych.

3. Niekompletność rynku ubezpieczeń osobowych 
w segmencie osób starszych w Polsce – studium przypadków

Towarzystwa ubezpieczeniowe działające w Polsce w niewielkim stopniu 
uwzględniają potrzeby ubezpieczeniowe seniorów w kształtowaniu oferty ubez-
pieczeń osobowych. Niekompletność rynku występuje w szczególności w zakre-

22 Warunek taki może dotyczyć w szczególności umów ubezpieczenia ze składką płaconą okresowo.
23 E. Stroiński, op. cit., s. 113.
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sie produktów zaspokajających specyficzne potrzeby osób starszych na świadcze-
nia zdrowotne, pielęgniarskie i opiekuńcze24. W zakresie świadczeń zdrowotnych 
jedyną ofertą tego typu są pakiety oferowane seniorom przez grupę Medicover. 
Nie mają one konstrukcji umów ubezpieczenia, lecz oferowane są w formie abo-
namentów medycznych Senior Opieka Premium i Senior Opieka Plus25. Zakres 
oferowanych w ramach abonamentów świadczeń jest jednak węższy od oferty 
kierowanej do osób młodszych26. Nie uwzględnia też specyficznych potrzeb osób 
starszych27. Z kolei usługi opiekuńcze dla seniorów w ramach umów ubezpiecze-
nia oferowane są poza rynkiem ubezpieczeń osobowych, w ramach ubezpieczeń 
assistance. Są one jednak dostępne głównie dla posiadaczy rachunków banko-
wych, a zakres świadczeń nie jest szeroki. Przykładowo, bank PKO BP SA ofe-
ruje posiadaczom konta PKO Konto Pogodne pakiet pomocy w domu oraz pakiet 
pomocy medycznej, obejmujący m.in. zapewnienie wizyty lekarskiej i pielęgniar-
skiej, transport medyczny i dostawę leków28.

Większość instytucji ubezpieczeniowych ogranicza możliwości pozyskania 
ochrony ubezpieczeniowej przez seniorów w ramach tych samych produktów, 
które oferowane są osobom młodszym. Barierę stanowi określona w warunkach 
ubezpieczeń górna granica wieku osób, na rzecz których mają być zawarte umowy 
ubezpieczenia. Przykładowo, w ubezpieczeniach na całe życie oferowanych przez 
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Warta SA („Życiowy Plan” i „Diamentowa 
Strategia”) górna granica wieku potencjalnych ubezpieczonych określona jest odpo-
wiednio na 65 i 60 lat. Limit ten dotyczy też umów dodatkowych: NNW i ciężkiego 
zachorowania29. Inne instytucje ubezpieczeniowe przyjmują wyższą granicę wieku 
potencjalnych ubezpieczonych. Stosują wtedy jednak dodatkowe ograniczenia ko-
rzystania z ochrony ubezpieczeniowej przez seniorów. I tak np. w ramach ubezpie-
czenia na całe życie „Ochrona Życia” PZU Życie SA zakłada, że ubezpieczonymi 

24 W efekcie potrzeby tego typu zaspokajane są poprzez prywatne wydatki osób starszych (lub 
ich bliskich) na świadczenia zdrowotne udzielane bezpośrednio w prywatnych gabinetach, a także 
na odpłatne świadczenia pielęgniarskie i opiekuńcze udzielane przez specjalizujące się w tego typu 
usługach przedsiębiorstwa.

25 Więcej informacji na temat pakietów medycznych dostępnych jest na stronie internetowej 
www.medicover.pl/ubezpieczenia/1187,opieka-dla-seniora.htm [27.03.2013].

26 Mniejsza jest np. liczba dostępnych lekarzy różnych specjalności i specjalistycznych świad-
czeń diagnostycznych.

27 Przykładowo, oferowane są tylko podstawowe zabiegi pielęgniarskie świadczone w cen-
trach medycznych Medicover, a lekarskie wizyty domowe obejmuje tylko pakiet Premium.

28 www.pkobp.pl/klienci-indywidualni/rachunki/rachunki-osobiste/pko-konto-pogodne 
[27.03.2013].

29 www.warta.pl/documents/10157/909811/Życiowy_Plan_OWU.pdf i www.warta.pl/docu-
ments/10157/909811/Diamentowa_Strategia_OWU.pdf [27.03.2013]. Ogólne dane o rynku pocho-
dzą z opracowania Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego: Biuletyn Roczny. Rynek ubezpieczeń 
2011, www.knf.gov.pl/opracowania/rynek_ubezpieczen/Dane_o_rynku/Dane_roczne/dzne_roczne.
html [20.02.2013].
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mogą zostać osoby, które w początku ubezpieczenia mają powyżej 65 lat, lecz nie 
przekroczyły 80. roku życia. Wówczas, w razie śmierci w ciągu dwóch pierwszych 
lat ubezpieczenia, świadczenie stanowi odpowiednio 20 i 40% aktualnej sumy 
ubezpieczenia, chyba że opłacono składkę jednorazową30.

W przypadku terminowych ubezpieczeń na życie górna granica wieku po-
tencjalnych ubezpieczonych jest również określana. Na przykład Towarzystwo 
Ubezpieczeń na Życie Warta SA oferuje terminowe ubezpieczenia na życie „Pla-
tynowa Ochrona”, w którym ubezpieczonymi mogą zostać osoby, które nie ukoń-
czyły 65 lat, a w stosunku do obecnych ubezpieczonych ochrona wygasa w roku, 
w którym ubezpieczeni ukończyli 70. rok życia31. W innych ofertach ograniczana 
jest z kolei rozpiętość okresu ubezpieczenia. Takie warunki stosuje m.in. PZU 
Życie SA w ramach terminowego ubezpieczenia na życie i dożycie „Ochrona 
i Zysk”. Limit wiekowy względem potencjalnych ubezpieczonych nie występuje, 
lecz okres ubezpieczenia kończy się najpóźniej w roku, w którym ubezpieczony 
ukończy 75. rok życia, a maksymalny okres ubezpieczenia nie może być dłuższy 
niż 30 lat32. Z kolei Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Warta SA w ramach ubez-
pieczenia na życie i dożycie „Stabilna Przyszłość” zakłada wygaśnięcie ochrony 
ubezpieczeniowej w razie ukończenia przez ubezpieczonych 70 lat i maksymalny 
30-letni okres ubezpieczenia. Dodatkowo stosowany jest limit wiekowy dla po-
tencjalnych ubezpieczonych (65 lat), a także limity sum ubezpieczenia: osoby, 
które w początku ubezpieczenia ukończyły 60 lat, mogą być ubezpieczone mak-
symalnie na kwotę 20 000 zł33.

Wiek seniorów jest źródłem niekompletności rynku w zakresie ubezpieczeń 
posagowych/zaopatrzenia dzieci. Przykładowo, PZU Życie SA zakłada (w ra-
mach ubezpieczenia „Przyszłość Dziecka”), że ubezpieczonymi mogą być wy-
łącznie osoby, które nie ukończyły 55 lat, chyba że opłacona zostanie składka 
jednorazowa. Jednocześnie okres ubezpieczenia kończy się najpóźniej w roku, 
w którym osoby te ukończyły 75. rok życia, a maksymalny okres ubezpieczenia 
nie może być dłuższy niż 25 lat34.

Granica wieku ubezpieczonych cechuje także ofertę ubezpieczeń na życie po-
wiązanych z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi. Przykładowo, w ubez-
pieczeniu na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym „Plan na 
Życie” oferowanym przez PZU Życie SA potencjalnymi ubezpieczonymi mogą być 

30 www.pzu.pl/c/document_library/get_file?uuid=94edfca3-aeb1-4d75-bf4a-e78d483dc1ec 
&groupId=10172 [27.03.2013].

31 www.warta.pl/documents/10157/909811/Platynowa_Ochrona_OWU.pdf [27.03.2013].
32 www.pzu.pl/c/document_library/get_file?uuid=d16ffe4b-4a5d-4a0f-8644-ad36a7b082e-

e&groupId=10172 [27.03.2013]. 
33 www.warta.pl/documents/10157/909811/Stabilna_Przyszłość_OWU.pdf [27.03.2013].
34 www.pzu.pl/c/document_library/get_file?uuid=818b5902-a74c-4d6e-8843-b1bf6b-

73103b&groupId=10172 [27.03.2013].
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wyłącznie osoby, które nie ukończyły 65 lat, a ochrona wygasa, gdy ubezpieczeni 
ukończą 85 lat. Granica wieku jest określona także w stosunku do ubezpieczają-
cych, którymi mogą zostać wyłącznie osoby w wieku poniżej 80 lat35. 

Brak możliwości ubezpieczenia szerokiego pakietu ryzyk przez seniorów wy-
stępuje także w samodzielnych ubezpieczeniach NNW. Towarzystwo Ubezpie-
czeń i Reasekuracji Warta SA oferuje ubezpieczenie „Pomoc w Wypadku”, w któ-
rym ubezpieczonymi mogą zostać osoby w wieku powyżej 65 lat, lecz zakres 
ochrony obejmuje tylko podstawowe ryzyka, takie jak śmierć, stały uszczerbek 
na zdrowiu oraz naprawa lub nabycie protez i środków pomocniczych. Seniorzy 
nie mogą natomiast ubezpieczyć się w ramach pakietu dodatkowego, obejmują-
cego inne skutki nieszczęśliwego wypadku, takie jak leczenie, pobyt w szpitalu, 
operacja plastyczna i opieka w przypadku hospitalizacji oraz rekonwalescencji36.

Na uwagę zasługuje także niekompletność oferty ubezpieczeń rentowych dla 
seniorów, gdzie również określana jest granica wieku osób ubezpieczonych. Przy-
kładem jest ubezpieczenie na życie i dożycie z rentą „Allianz Rentier”, oferowane 
przez Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska SA. W przypadku ubezpie-
czonych, którzy w chwili zawarcia umów ubezpieczenia mają ukończone 71 lat, 
umowa może być zawarta pod warunkiem, że składka będzie opłacona jednora-
zowo37. Z kolei Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa SA oferuje ubezpie-
czenie rentowe „Fundusz Pewne Jutro”, z którego korzystać mogą tylko te osoby 
w wieku powyżej 65 lat, które są właścicielami nieruchomości (mieszkania lub 
domu). Wówczas bowiem składka ubezpieczeniowa opłacona jest jednorazowo 
w postaci przeniesienia praw własności do nieruchomości na fundusz hipoteczny. 
Ubezpieczeni otrzymują natomiast rentę dożywotnią, której wysokość uzależnio-
na jest od ich wieku i wartości nieruchomości. Zachowują również dożywotnio 
prawo do korzystania z nieruchomości oraz gwarancję opłacania czynszu przez 
ubezpieczyciela38.

Zakończenie

Jak wynika z zaprezentowanych informacji, potrzeby ubezpieczeniowe senio-
rów są w niewielkim stopniu respektowane przez ubezpieczycieli przy kształto-
waniu oferty ubezpieczeń osobowych. Warunki ubezpieczeń z reguły uniemoż-
liwiają osobom w wieku powyżej 65 lat pozyskanie ochrony ubezpieczeniowej. 

35 www.pzu.pl/c/document_library/get_file?uuid=a0a06f06-43e7-4862-8958-3db8cb-
34b208&groupId=10172 [27.03.2013].

36 www.warta.pl/documents/10157/916069/NNW_WARTA_Pomoc_w_Wypadku.pdf 
[27.03.2013].

37 www.allianz.pl/files/ogolne_warunki_ubezpieczenia_Allianz_Rentier.pdf [27.03.2013].
38 www.tueuropa.pl/pl/dla-ciebie/ubezpieczenie/na-zycie-z-renta-dozywotnia/fundusz-pewne-

-jutro [27.03.2013].
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Przytoczone przykłady wskazują, że nawet jeśli ubezpieczyciele podnoszą grani-
cę wieku osób obejmowanych ochroną, to wprowadzają inne warunki ubezpie-
czeń ograniczające możliwości korzystania z niej przez seniorów.
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Incompleteness of the insurance market in the segment  
of elder people based on personal insurance

Summary. People aged over 65 years are not perceived as the main target group by insur-
ance companies. As a result, the personal insurance offer in the senior segment is incomplete. The 
personal insurance offer for elder people is not fully developed and does not satisfy their insurance 
needs. The market incompleteness in the senior segment characterizes the personal insurance market 
in Poland. It results from the age limits for the insured created by insurance companies.

Key words: personal insurance, senior insurance needs, insurance market incompleteness





Zeszyty Naukowe
Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

Nr 4(42)/2014

Agnieszka Grzybowska
Uniwersytet w Białymstoku

Gospodarstwo domowe  
a działalność parabanków 

Streszczenie. Gospodarstwo domowe tworzone jest przez wspólnotę ludzi, którzy razem miesz-
kają i wspólnie podejmują decyzje w zakresie źródeł pozyskiwania środków finansowych i sposo-
bów ich efektywnego wydatkowania. Banki odgrywały i nadal odgrywają istotną rolę w funkcjono-
waniu gospodarstw domowych jako źródło pozyskania przez nie kapitału zewnętrznego oraz jako 
instytucje gromadzące ich oszczędności. We współczesnej gospodarce obserwuje się wzrost liczby 
instytucji, które bankami nie są, a świadczą usługi zbliżone do bankowych. Niejednokrotnie, wyko-
rzystując niewiedzę podmiotów gospodarczych odnośnie do różnic między bankami i parabankami, 
instytucje te osiągają wysokie zyski. Celem artykułu jest wskazanie wzajemnych zależności funk-
cjonowania gospodarstw domowych i parabanków.

Słowa kluczowe: gospodarstwo domowe, bank, parabank

Wstęp

Gospodarstwo domowe jest ściśle powiązane z najważniejszymi instytucjami 
i sektorami współczesnej gospodarki. Aktywność ekonomiczna oraz społeczna 
gospodarstw domowych, wyrażająca się z jednej strony ilością i jakością dostar-
czanej gospodarce pracy, z drugiej zaś – zachowaniami konsumpcyjnymi, stała 
się główną siłą napędową rozwoju gospodarczego1.

1 C. Bywalec, Ekonomika i finanse gospodarstw domowych, WN PWN, Warszawa 2012, s. 28.
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1. Gospodarstwo domowe jako podmiot rynku

Gospodarstwo domowe jest podstawową jednostką społeczno-gospodarczą 
kraju. W naukach ekonomicznych definiowane jest jako jednostka gospodarująca, 
której celem jest zaspokojenie wspólnych i osobistych potrzeb jego członków. Za-
sadniczą cechą gospodarstwa domowego jest wspólne gospodarowanie w wyniku 
łączenia dochodów dla zaspokojenia potrzeb. W klasycznej ekonomii gospodar-
stwo domowe jest traktowane, obok przedsiębiorstw, jako podstawowy podmiot 
wpływający na obieg dochodu narodowego w gospodarce.

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

Tabela 1. Charakterystyka gospodarstwa domowego

Wyszczególnienie Opis
Gospodarstwo domo-
we jako zespół osób 
wspólnie mieszkających 
i utrzymujących się

Gospodarstwo domowe jest to związek ludzi wspólnie mieszkających 
i podejmujących decyzje co do sposobu pozyskiwania środków finanso-
wych i ich rozdysponowania. Tworzone jest przez podmioty posiadające 
indywidualne cechy demograficzne, społeczne i zawodowe.

Gospodarstwo domo-
we 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 domo-
we jako podmiot go-
spodarujący

Gospodarowanie jest sposobem podejmowania decyzji ekonomicznych, 
ich realizacji, zarządzania, kierowania gospodarstwem jako całością.

Gospodarstwo domo-
we jako jednostka kon-
sumpcyjna

Gospodarstwo domowe jest jednostką konsumpcyjną, której warunkiem 
istnienia jest praca zarobkowa przynajmniej jednego z jego członków 
lub inne źródło dochodów. Członkowie gospodarstw domowych w za-
mian za świadczone usługi, odpowiednio do posiadanych 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 domo-
we jako homo oecono-
micus

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

Gospodarstwa domowe 
jako istotny podmiot 
systemu finansowego

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

Źródło: opracowanie własne na podstawie: B. Świecka, Niewypłacalność gospodarstw domowych. Przy-
czyny – skutki – przeciwdziałanie, Difin, Warszawa 2009, s. 21-22.
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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 zaspo-
kajane. Podejmowaniu decyzji przez gospodarstwo domowe towarzyszą dwoja-
kiego rodzaju cele2: wspólne, odnoszące się do wszystkich członków gospodar-
stwa (np. posiadanie mieszkania), oraz jednostkowe, wynikające z indywidualnych 
potrzeb jego członków (np. wyposażenie mieszkania w dobra trwałego użytku).

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. cen towarów 
i poziomu świadczonych usług), z drugiej zaś – przez czynniki wewnętrzne wy-
nikające ze struktury społeczno-ekonomicznej gospodarstw domowych. Każde 
gospodarstwo domowe dąży do osiągnięcia możliwie największego zadowolenia 
(użyteczności) z nabywanych dóbr i usług, a przy podejmowaniu decyzji kieruje 
się zarówno czynnikami subiektywnymi (tj. tradycjami, upodobaniami, przyzwy-
czajeniami), jak i obiektywnymi (np. poziomem wynagrodzenia, cen, podatków)3. 
Ryzyko podjęcia nietrafionych decyzji naraża gospodarstwo domowe na straty 
i skłania do ostrożności przy wyborze.

We współczesnej gospodarce potrzeby finansowe mają charakter podstawowy. 
Właściwie nie jest możliwe prawidłowe funkcjonowanie elementów gospodarstwa 
domowego bez ich zaspokojenia. Potrzeby finansowe nie mają charakteru jedno-
rodnego, można wśród nich wyodrębnić następujące kategorie szczegółowe4:

– potrzeby związane z dostępnością gotówki dotyczące posługiwania się pie-
niądzem o najwyższym stopniu płynności, 

– potrzeby związane z zabezpieczeniem posiadanego majątku dotyczące 
mienia i utraty jego wartości w czasie,

– potrzeby związane z przesyłaniem pieniędzy dotyczące transferu środków 
pomiędzy podmiotami,

– potrzeby związane z opóźnieniem zapłaty dotyczące korzystania z kredy-
tów i pożyczek,

– potrzeby związane z doradztwem finansowym dotyczące zwiększonego za-
potrzebowania na informacje i porady w celu zwiększenia optymalizacji decyzji 
nabywczych.

W nieco inny sposób klasyfikację potrzeb finansowych przedstawił S. Smy-
czek, wyodrębniając potrzebę5: dostępu do środków finansowych, finansowania 

2 T. Zalega, Gospodarstwo domowe jako podmiot konsumpcji, „Studia i Materiały”, Wydział 
Zarządzania UW, Warszawa 2007, nr 1, s. 11.

3 Ibidem, s. 9.
4 M. Maciejasz-Świątkiewicz, Gospodarstwo domowe jako podmiot decyzji finansowych, 

w: Produkty i usługi finansowe dla gospodarstw domowych w Polsce, red. M. Krasucka, M. Ma-
ciejasz-Świątkiewicz, J. Pieczonka, R. Poskart, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011, s. 17.

5 S. Smyczek, Modele zachowań konsumentów na rynku usług finansowych, Wyd. AE w Kato-
wicach, Katowice 2007, s. 49.
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zakupów, lokowania wolnych środków finansowych, ubezpieczenia się, uzyski-
wania dochodu oraz potrzebę ochrony przed ryzykiem i podatkami.

O tym, na którym szczeblu hierarchii potrzeb finansowych znajduje się gospo-
darstwo domowe, decyduje przede wszystkim poziom zamożności, jak również 
świadomość ekonomiczna gospodarstwa domowego. Poziom świadomości eko-
nomicznej uwarunkowany jest m.in. poziomem i rodzajem wykształcenia oraz 
statusem ekonomicznym. Może on decydować o stopniu racjonalności podejmo-
wanych decyzji finansowych6.

2. Zachowania finansowe gospodarstw domowych

Zachowania finansowe są konsekwencją potrzeb odczuwanych przez gospo-
darstwo domowe. Każdego dnia podejmowane są decyzje dotyczące uzyskania 
środków finansowych, a następnie ich rozdysponowania. Zarabianie, inwestowa-
nie, oszczędzanie, zaciąganie zobowiązań finansowych, ubezpieczenie – to naj-
częściej występujące w gospodarce zachowania finansowe.

Ze względu na stopień racjonalności podejmowanych zachowań finansowych 
wyróżnia się zachowania7: 

– racjonalne, w ramach których podmiot poszukuje, analizuje i przetwarza 
informacje, dążąc do podjęcia optymalnej decyzji,

– nawykowe, w ramach których podmiot rezygnuje z poszukiwania informa-
cji i zachowuje się tak, jak zwykł to robić w przeszłości,

– impulsywne, w ramach których podmiot działa w sposób spontaniczny,
– uwarunkowane względami społecznymi, w ramach których podmiot działa 

pod wpływem określonych norm i wartości społecznych, charakterystycznych dla 
otoczenia, w którym funkcjonuje.

Podejmowanie decyzji w gospodarstwach domowych jest o tyle skompliko-
wane, że część z nich jest podejmowana nie jednoosobowo, lecz wieloosobowo. 
Każdy z członków gospodarstwa domowego dysponuje innym zasobem wiedzy 
i doświadczenia, przez co i siła jego oddziaływania na podejmowane zachowania 
finansowe może być różna.

Jednym ze sposobów oceny efektów zachowań finansowych jest stopień reali-
zacji założonego celu i poziom zadowolenia uzyskany z podjętego działania. Eko-
nomicznym kryterium oceny efektywności działania jest poziom użyteczności. 
W ujęciu finansowym efektywność zachowań można mierzyć przez porównanie 
korzyści i kosztów związanych z realizacją danego działania. Za efektywne uzna-

6 M. Maciejasz-Świątkiewicz, Gospodarstwo domowe…, s. 19.
7 M. Maciejasz-Świątkiewicz, Zachowanie finansowe gospodarstw domowych, w: Produkty 

i usługi finansowe dla gospodarstw domowych w Polsce, red. M. Krasucka, M. Maciejasz-Świątkie-
wicz, J. Pieczonka, R. Poskart, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011, s. 25.
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je się zachowanie generujące więcej korzyści niż kosztów. W ujęciu społecznym 
zaś miarą efektywności zachowań finansowych jest osiągnięty status społeczny, 
wyrażający się m.in poprzez poziom i strukturę konsumpcji, warunki życia, po-
ziom zaspokojenia potrzeb8.

Tabela 2. Subiektywna ocena sytuacji materialnej gospodarstw domowych 
według grup społeczno-ekonomicznych

Ocena

Gospodarstwa domowe, w tym

Ogółem

pracowników rolni-
ków

pracują-
cych na 
własny 

rachunek

emerytów 
i rencistów

razem
na stanowiskach

razem emery-
tów

renci-
stówrobotni-

czych
nierobot-
niczych

w proc. danej grupy gospodarstw domowych

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

bardzo 
dobra 

    2,2     2,6     0,7     4,5     1,2     5,3     1,2     1,3     0,5

raczej 
dobra 

  21,0   23,9   13,8   33,9   20,7   39,7   14,9   16,6     8,3

przeciętna   55,8   57,9   63,2   52,5   64,7   47,9   56,4   58,6   48,3
raczej zła   14,3   11,7   16,3     7,1     9,4     5,2   19,1   17,1   27,0
zła     6,7     4,0     6,1    2,0     4,0     2,0     8,4     6,4   15,9

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Budżety gospodarstw domowych w 2011 r. Informacje 
i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 2012, s. 234.

Zróżnicowanie przeciętnych miesięcznych dochodów i wydatków między po-
szczególnymi grupami społeczno-ekonomicznymi jest relatywnie duże. W 2011 r. 
zarówno przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny, jak i przeciętne miesięcz-
ne wydatki na osobę (podobnie jak w roku ubiegłym) były najwyższe w gospo-
darstwach osób pracujących na własny rachunek poza gospodarstwem rolnym 
i wynosiły odpowiednio 1497 i 1222 zł. Najniższym dochodem rozporządzalnym 
dysponowały gospodarstwa rencistów (969 zł) i był on o 21,0% poniżej przecięt-
nej w gospodarstwach ogółem. Natomiast najniższe wydatki odnotowano w go-
spodarstwach rolników (736 zł) – o 27,5% poniżej przeciętnej dla gospodarstw 
ogółem. Najwyższy udział wydatków w dochodach odnotowano w gospodar-
stwach domowych rencistów (92,7%), co może świadczyć o bardzo ograniczo-
nych możliwościach bieżącego oszczędzania. Spadek realnego poziomu dochodu 
rozporządzalnego wystąpił we wszystkich grupach społeczno-ekonomicznych: 

8 Więcej na ten temat w: ibidem, s. 31.



124 Agnieszka Grzybowska

najwyższy w grupie rolników – 8,4% (w 2010 r. wzrost o 13,2%), najniższy w go-
spodarstwach rencistów – 0,2% (w 2010 r. wzrost o 3,4%)9. W tabeli 2 przedsta-
wiono subiektywną ocenę sytuacji materialnej gospodarstw domowych według 
grup społeczno-ekonomicznych.

Gospodarstwa domowe deklarują, że w sytuacjach, gdy ich dochody nie po-
zwalają na zaspokojenie bieżących potrzeb, przede wszystkim ograniczają te po-
trzeby (ok. 90% gospodarstw ze zbyt małym dochodem) 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 zaspokojenie bieżących potrzeb, przedstawio-
ne zostały na rysunku 1.

nie podejmują żadnych działań
9,81
11,41
10,90

podejmują inne działania
13,12
14,22
14,72

członek gospodarstwa podejmuje dodatkową pracę
15,34
14,76

17,87

korzystają z pomocy opieki społecznej
16,26

14,57
16,59

korzystają z pomocy kościoła/Caritasu
4,27
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korzystają z pomocy krewnych
37,34

40,73
39,71

zaciągają pożyczki, kredyty
32,27

36,86
40,91

ograniczają bieżące potrzeby
89,93

88,80
87,17

wyzbywają się posiadanego majątku lub oddają rzeczy 
pod zastaw

4,16
4,14
5,12

wykorzystują zgromadzone oszczędności
8,72

13,84
10,00
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Gospodarstwa domowe (%)

Rysunek 1. Działania podejmowane przez gospodarstwa domowe, gdy ich stałe dochody 
nie pozwalają na zaspokojenie bieżących potrzeb, w latach 2007-2011

Źródło: 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. 54.

W rozwiniętej gospodarce trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie podmio-
tów gospodarczych, w tym gospodarstw domowych, bez zewnętrznych źródeł 

9 Budżety gospodarstw domowych w 2011 r. Informacje i opracowania statystyczne, GUS, 
Warszawa 2012, s. 39.

■ 2011
■ 2009
■ 2007
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pozyskania środków finansowych. Wśród czynników sprzyjających wzrostowi 
zadłużenia gospodarstw domowych w Polsce można wymienić10:

– wysoki i wciąż niezaspokojony popyt na dobra trwałego użytku, w tym sa-
mochody, który trudno sfinansować z bieżących dochodów,

– wzrost konkurencji wśród instytucji sektora bankowego,
– uproszczenie procedur udzielania kredytów i pożyczek,
– rozwój instytucji pośrednictwa kredytowego,
– rozwój nowych kanałów dystrybucji usług finansowych.
Na przestrzeni lat znacznie wzrosła liczba instytucji finansowych gotowych 

zaspokoić potrzeby finansowe podmiotów współczesnej gospodarki. Nie cho-
dzi w tym momencie tylko o wzrost liczby placówek bankowych, ale przede 
wszystkim o dynamiczny rozwój instytucji, które bankami nie są, a w swojej 
ofercie dysponują produktami zbliżonymi do oferty sektora bankowego – pa-
rabanków.

3. Parabanki jako źródło zaspokojenia potrzeb finansowych 
gospodarstw domowych

Instytucje finansowe niepodlegające prawu bankowemu coraz częściej wy-
pierają banki z obszarów ich działalności. Podczas gdy w tradycyjnych bankach 
w ostatnim okresie dynamika sprzedaży kredytów maleje, to parabanki odnoto-
wują wzrost liczby klientów.

W Polsce działa przynajmniej kilkadziesiąt parabanków i kilkaset firm po-
życzkowych. Z roku na rok rosną w siłę. Obsługują 3-4 mln Polaków. Paraban-
ki, czyli prywatne firmy prowadzące działalność zbliżoną do banków, korzy-
stają w Polsce z wolnego rynku do granic możliwości. Takie przedsiębiorstwa 
nie podlegają nadzorowi bankowemu i nie muszą się nawet rejestrować, choć 
przecież świadczą usługi wymagające od klientów pełnego zaufania. Stąd też 
wszystkie szacunki dotyczące wielkości sektora parabankowego obarczone są 
dużym ryzykiem błędu11. Powód korzystania z usług parabanków przez gospo-
darstwa domowe jest oczywisty – coraz bardziej zaostrzająca się polityka kre-
dytowa banków.

Bankowcy ograniczają zwłaszcza szybkie pożyczki gotówkowe, tłumacząc, 
że chodzi o to, by nie wpędzać klientów w pętlę długów. Część z 2,2 mln Polaków, 
którzy nie są w stanie regulować swoich zobowiązań, wpadło w tarapaty właśnie 

10 Produkty i usługi finansowe dla gospodarstw domowych w Polsce, red. M. Krasucka, M. Macie-
jasz-Świątkiewicz, J. Pieczonka, R. Poskart, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011, s. 114-115.

11 M. Bednarek, M. Samcik, Parabanki rosną w siłę. Bez żadnego nadzoru obsługują 3-4 mln 
Polaków, http://wyborcza.pl/1,75248,12297848,Parabanki_rosna_w_sile__Bez_zadnego_nadzoru_ 
obsluguja.html?as=2#ixzz2B4KEqNvd [20.09.2012].
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z powodu nieostrożnie zaciągniętych (i równie nieostrożnie udzielanych przez 
banki) kredytów12.

Na każdy 1% przykręcenia śruby regulacyjnej bankom rośnie o 1% biznes 
parabankowy – mówi Mieczysław Groszek, wiceprezes Związku Banków Pol-
skich. Według Komisji Europejskiej na całym świecie pod kontrolą parabanków 
jest ponad 60 bilionów dolarów. To jedna trzecia pieniędzy kontrolowanych 
przez będące pod nadzorem państwa banki, fundusze i firmy inwestycyjne13! 

Specjalizująca się w udzielaniu chwilówek firma Profi Credit tylko w 2011 r. 
obsłużyła o 72% więcej osób, a wartość pożyczek wzrosła o 67%. Zdaniem eks-
pertów kluczem do sukcesu firm pożyczkowych, takich jak: Provident, Marka 
czy Profi Credit, jest odpowiednie dostosowanie oferty do potrzeb klienta. Insty-
tucje te kładą nacisk na indywidualną obsługę i bezpośredni kontakt z osobami 
chcącymi zaciągnąć pożyczkę. Wykazują przy tym wysoką elastyczność wobec 
ich zdolności kredytowych – są gotowe udzielić pożyczki nawet tym, którzy tej 
zdolności nie posiadają14.

Skutecznie konkurują z bankami także popularne SKOK-i, czyli spółdzielcze 
kasy oszczędnościowo-kredytowe. Wzmacniają swoją więź z klientami poprzez 
nadanie im statusu członka spółdzielni. W rezultacie klient identyfikuje się z tą 
instytucją. 

Bankom zagrażają również portale internetowe, które umożliwiają udziela-
nie i branie pożyczek od innych użytkowników serwisu. Do portali, które odnio-
sły sukces, należą m.in. Zopa, Prosper czy polski Kokos.pl. Banki coraz częściej 
przegrywają także na rynku płatności internetowych i mobilnych. Ten obszar zo-
stał zdominowany przez niezależne platformy (PayPal, Przelewy24)15. 

Jak wynika z rozmów z pracownikami parabanków i danych największych 
firm udzielających szybkich kredytów, takich jak Provident czy Pośrednictwo 
Finansowe Kredyty-Chwilówki, ich klienci są najczęściej rencistami, emery-
tami lub samotnymi matkami z kilkorgiem dzieci. Pożyczają na leczenie, na 
buty albo żeby zapłacić zaległy czynsz. Łączą ich niskie dochody, słaba zna-
jomość mechanizmów finansowych i kilka odmownych decyzji kredytowych 
w tradycyjnych bankach. Większość pożycza po 500-1000 zł, na 1-2 miesiące, 
bo im dłuższy jest termin spłaty, tym koszty kredytu są wyższe, np. pożyczając 
500 zł na 15 dni, parabank zgarnia 131 zł odsetek, marży i prowizji16.

12 Ibidem.
13 Ibidem.
14 J. Pieńczykowska, Elastyczne parabanki wypierają z rynku banki, www.polskatimes.pl/

artykul/624051,elastyczne-parabanki-wypieraja-z-rynku-banki,id,t.html [25.07.2012].
15 Ibidem.
16 E. Wesołowska, Parabanki trzymają się mocno. Zarabiają na emerytach, rencistach 

i samotnych matkach, http://serwisy.gazetaprawna.pl/finanse-osobiste/artykuly/638167,para-
banki_trzymaja_sie_mocno_zarabiaja_na_emerytach_rencistach_i_samotnych_matkach.html 
[23.02.2013].
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Niektóre firmy pobierają odsetki z góry, np. Kredyty-Chwilówki od każdej 
wypłacanej kwoty od razu pobiera tzw. kaucję. Osoba, która przyjdzie po 500 zł, 
do ręki dostanie 350 zł. Odsetki to 20-24%, czyli takie, jakie dopuszcza usta-
wa antylichwiarska, ale klient musi zapłacić jeszcze 5% prowizji, wnieść opłaty 
wstępne w wysokości 100 złotych oraz koszt obsługi domowej (500 zł), czyli 
wizyt doradcy. W efekcie taka pożyczka spełnia warunki ustawy, ale kosztuje do 
400% w skali roku17.

Parabanki twierdzą, że wpadających w spiralę długów jest niewielu. Tyle 
że one lepiej niż banki radzą sobie z egzekwowaniem należności. Już po kilku 
dniach spóźnienia w domu kredytobiorcy pojawia się pracownik firmy, a za wi-
zytę klient musi dodatkowo zapłacić 150 zł. Jeśli w ciągu 2 miesięcy nie uda się 
odzyskać pieniędzy, firma kieruje sprawę do sądu. Potem wkracza komornik. 
Biznes kręci się tak dobrze, że jedna z firm proponuje klientom udział w swoim 
interesie: mogą udzielić firmie pożyczki na pożyczenie innym osobom i odebrać 
z tego procent18.

Zdaniem ekspertów firmy Deloitte banki mają wiele do nadrobienia. 
W przeciwnym razie w przyszłości mogą zostać sprowadzone do funkcji do-
stawców gotówki. Banki nie są w stanie konkurować na wszystkich polach 
jednocześnie, dlatego koncentrując się na wybranych aspektach, np. dostar-
czeniu mobilnych usług finansowych, muszą nawiązać współpracę z liderami 
rynku19.

Na początku 2012 r. TNS Polska przeprowadził badania na zlecenie KNF 
pt. „Zaufanie do wybranych instytucji sektora finansowego”20. 96% klientów 
parabanków było przekonanych, że w razie upadłości parabanku odzyskają 
z całą pewnością powierzone im pieniądze. Co trzeci na pytanie o system 
ochrony zainwestowanych przez niego pieniędzy w parabanku odpowiedział, 
że chroni je prawo. O ile 13% klientów banków dręczył niepokój o bezpie-
czeństwo depozytów ulokowanych w bankach, to wśród klientów parabanków 
niepokój odczuwało tylko 11%. Z lektury raportu wynika, że klienci paraban-
ków to ludzie zorientowani w świecie finansów. 53% ankietowanych w tej 
grupie powiedziało, że zna się na oszczędzaniu i inwestowaniu. Dla porów-
nania, 58% osób trzymających pieniądze w banku przyznało, że nie posiada 
takiej wiedzy21.

17 Ibidem.
18 Ibidem.
19 Ibidem.
20 Badania zrealizowano w dniach 17 stycznia-16 lutego 2012 r. W ich trakcie przeprowadzono 

472 wywiady wśród klientów: banków (262 wywiady), SKOK-ów (110 wywiadów) i innych insty-
tucji (100 wywiadów).

21 E. Twaróg, Naiwny jak klient parabanku, www.pb.pl/2667549,51482,naiwny-jak-klient-pa-
rabanku [20.09.2012].
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Tabela 3. Zaufanie do wybranych instytucji finansowych

Bankom ufa: SKOK-om ufa:
Innym instytucjom finansowym, które nie są ani bankami, 

ani SKOK-ami, a oferują produkty podobne  
do lokat bankowych, ufa:

76% klientów 
banków

44% klientów 
banków

16% klientów banków 

71% klientów 
SKOK-ów

91% klientów 
SKOK-ów

14% klientów SKOK-ów 

75% klientów 
innych instytucji

47% klientów 
innych instytucji

85% klientów innych instytucji 

Źródło: E. Twaróg, Naiwny jak klient parabanku, www.pb.pl/2667549,51482,naiwny-jak-klient-para- 
banku [20.09.2012].

Choć to wręcz nieprawdopodobne, klienci parabanków czuli się bezpiecznie. 
92% klientów banków uważa, że depozyty w bankach są bezpieczne, 82% klien-
tów SKOK-ów, że bezpieczne są depozyty w kasach oszczędnościowych, a 87% 
klientów innych instytucji, które oferują produkty podobne do lokat, uważa, że 
bezpieczne są depozyty tam złożone22. Co trzeci klient banku i 41% SKOK nie 
widzi różnicy między bankiem i parabankiem23.

Zakończenie

Banki jako jeden z uczestników rynku finansowego odgrywają istotną rolę 
w przepływie kapitału między różnymi podmiotami. Poprzez świadczenie usług 
na rzecz swoich klientów banki uruchamiają obieg pieniężny w gospodarce. Ale 
gospodarstwa domowe ufają nie tylko bankom, lecz również innym instytucjom, 
które przyjmują depozyty i udzielają pożyczek – nawet gdy podmioty te nie pod-
legają nadzorowi państwa. Świadczy to o znacznej niewiedzy gospodarstw domo-
wych na temat istoty funkcjonowania parabanków. Propozycja wyższego zysku 
czy uproszczonej procedury kredytowej sprawia, że kwestia bezpieczeństwa po-
wierzonych środków, jak również bezpieczeństwa funkcjonowania samego go-
spodarstwa domowego jako efektywnego podmiotu rynku zostaje zepchnięta na 
dalszy plan. Im więcej klientów banków będzie oddalało się ze swoimi oszczęd-
nościami i potrzebami pożyczkowymi do parabanków, tym większe będzie ryzy-
ko, że problem osób wpadających w pętlę zadłużenia wymknie się spod kontroli. 
A konsekwencje takiego działania są niebezpieczne już dla całej gospodarki.

22 Polacy ufają bankom. Szef KNF: to zdumiewające, www.wprost.pl/ar/313027/Polacy-ufaja-
-bankom-Szef-KNF-to-zdumiewajace [27.03.2012].

23 E. Twaróg, op. cit.
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A household and activities of shadow institutions

Summary. A household is a person or a group of people living in the same residence and mak-
ing decisions regarding sources of funding and ways of their efficient spending. From the point of 
households’ view banks have played an important role in procuring capital from external sources as 
well as institutions that collect their savings. In the contemporary economy a tendency is observed 
toward increasing number of institutions that are not banks, but provide services similar to banks. 
Shadow institutions very often make use of ignorance about differences between banks and shadow 
institutions and achieve impressive financial performance. The article is aimed to identify interde-
pendencies between households and activities of shadow institutions. 

Key words: a household, a bank, a shadow institution
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Streszczenie. Bardzo mały odsetek gospodarstw domowych w Polsce posiada oszczędności. 
W grupie tej dominują gospodarstwa, których poziom zgromadzonych oszczędności jest niewielki. 
Decyzje o formie, w jakiej zamierzają oszczędzać, gospodarstwa domowe podejmują, polegając 
w głównej mierze na własnej intuicji i  korzystając z lokat bankowych. Oszczędnościom tym to-
warzyszy głównie motyw przezornościowy, dotyczący utrzymywania rezerw na nieprzewidziane 
zdarzenia losowe.

Słowa kluczowe: oszczędności gospodarstw domowych, motywy oszczędzania, cele oszczę-
dzania

Wstęp

Oszczędzanie jest jednym z najważniejszych elementów zachowań finanso-
wych. Wiąże się z ogólnymi celami i motywami takich działań, jak zapewnie-
nie stałego lub zwiększającego się poziomu konsumpcji i bezpieczeństwa. Jest 
również związane z przemianami ekonomicznymi, kulturowymi, prawnymi, 
technologicznymi oraz instytucjonalnymi poszczególnych rynków1. Oszczędno-
ści gospodarstw domowych stanowią integralny składnik oszczędności ogółem 

1 D. Fatuła, Zachowania polskich gospodarstw domowych na rynku finansowym, WUE, Kra-
ków 2010, s. 17; 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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w gospodarce, z tego powodu są one ważnym źródłem wzrostu gospodarczego2. 
Ważne jest zatem badanie poziomu i struktury oszczędności gospodarstw domo-
wych oraz ich zmian, a także analizowanie zachowań finansowych gospodarstw 
domowych3. Celem niniejszego artykułu jest zatem przedstawienie oszczędności 
polskich gospodarstw domowych w różnych aspektach.

1. Czynniki wpływające na wielkość oszczędności

Oszczędności stanowią rezultat subiektywnego i autonomicznego procesu de-
cyzyjnego, decyzji podejmowanych w przeszłości, bieżących i odnoszących się 
do przyszłości, co oznacza, że dla gospodarstw domowych oszczędności stanowią 
źródło sfinansowania majątku, są tworzone z nadwyżek dochodów bieżących i re-
prezentują odłożoną konsumpcję4.

Tabela 1. Relacje dotyczące gospodarstw domowych w latach 2000-2010

Wyszczególnienie 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Oszczędności/PKB (%)   8,7 10,3 7,5 7,3 5,5 5,5 5,8   4,5   1,3 5,7 5,0
Oszczędności/dochody do 
dyspozycji skorygowane 
brutto

10,5 12,2 9,0 8,9 7,0 7,2 7,7   6,1   1,8 7,6 6,7

Wierzytelności lub zadłuże-
nia/dochody do dyspozycji 
brutto

  5,6   8,2 4,2 3,7 0,3 1,1 2,5 –0,8 –6,3 2,5 0,4

Źródło: Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych w latach 2007-2010, GUS, 
Warszawa 2012, s.29, 54.

Miarą skłonności do oszczędzania jest stopa oszczędności brutto, będąca 
relacją oszczędności brutto do dochodów do dyspozycji brutto (która dla 

2 K. Łaski, Czy wzrost prywatnej stopy oszczędności służy wzrostowi gospodarczemu?, „Eko-
nomista” 2006, nr 5, s. 567; G. Olszewska, Stopy oszczędności wewnętrznych a wzrost gospodarczy 
w krajach Europy Środkowej na przykładzie Polski, Czech, Słowacji oraz Węgier, „Acta Universitatis 
Lodziensis” 2010, nr 238, s. 173; P. Misztal, Współzależność między oszczędnościami i wzrostem go-
spodarczym w krajach o różnym poziomie rozwoju gospodarczego, „e-Finanse” 2011, nr 7(2), s. 19.

3 P. Anioła, Z. Gołaś, Zastosowanie wielowymiarowych metod statystycznych w typologii stra-
tegii oszczędnościowych gospodarstw domowych w Polsce, „Materiały i Studia”, z. 282, NBP, War-
szawa 2012, s. 7.

4 Usługi finansowe w zarządzaniu finansami gospodarstw domowych, red. E. Bogacka-Kisiel, 
Uniwersytet Opolski, Opole 2011, s. 83; B. Liberda, Zrozumieć oszczędzanie, w: Czy ekonomia 
nadąża z wyjaśnieniem rzeczywistości?, red. A. Wojtyna, PTE, Warszawa 2001, s. 285.



 133Oszczędności gospodarstw domowych w Polsce w latach 2000-2012

gospodarstw domowych wynosiła w latach 2000-2010 – 8,9%5, a w III kwartale 
2012 – 7%6), a także stopa oszczędności finansowych, będąca relacją oszczędno-
ści finansowych do dochodów do dyspozycji brutto (tabela 1). Metodyka badania 
budżetów gospodarstw domowych określa oszczędności jako różnicę dochodu 
rozporządzalnego i wydatków obejmującą następujące salda:

– wpłaconych i pobranych lokat bankowych oraz zakupu i sprzedaży papie-
rów wartościowych,

– zaciągniętych i spłaconych pożyczek i kredytów,
– pożyczek pieniężnych udzielonych i zwróconych innym gospodarstwom 

domowym,
– wpłaconych składek i otrzymanych świadczeń z tytułu ubezpieczenia na 

życie,
– zakupu, remontu, modernizacji majątku rzeczowego oraz sprzedaży mająt-

ku i użytkowanych artykułów konsumpcyjnych (tabela 2).

Tabela 2. Struktura finansów gospodarstw domowych w latach 2009-2012

Wyszczególnienie 2009 2010 2011 2012  
(szacunki)

Relacja aktywów finansowych do dochodów rozpo-
rządzalnych gospodarstw domowych

1,15 1,30 1,32 1,33

Dynamika relacji aktywów finansowych do docho-
dów rozporządzalnych gospodarstw domowych (r/r)

– 12,83%   1,46%   1,05%

Relacje zobowiązań finansowych do dochodów roz-
porządzalnych gospodarstw domowych

0,50 0,53 0,57 0,59

Dynamika relacji zobowiązań finansowych do docho-
dów rozporządzalnych gospodarstw domowych (r/r)

–   6,34%   6,63%   3,58%

Relacja majątku finansowego netto do dochodów 
rozporządzalnych gospodarstw domowych

0,65 0,77 0,75 0,75

Dynamika relacji majątku finansowego netto do docho-
dów rozporządzalnych gospodarstw domowych (r/r)

– 17,81% –2,12% –0,86%

Źródło: Pomimo spowolnienia polska gospodarka nadal jest w czołówce gospodarek UE, PMR, Warszawa 
2012, s. 2.

Siła i kierunek alokacji oszczędności gospodarstw domowych zależą od wie-
lu determinant. Podstawowym czynnikiem wpływającym na wysokość oszczęd-

5 G. Mierzejewska, A. Urbaniec, Sytuacja finansowa gospodarstw domowych w III kwartale 
2011 r., NBP, Warszawa 2012, s. 20.

6 G. Mierzejewska, A. Kolasa, Sytuacja finansowa gospodarstw domowych w III kwartale 
2012 r., NBP, Warszawa 2013, s. 1.
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ności gospodarstw domowych jest dochód do dyspozycji7. Według danych NBP 
w ujęciu rocznym nastąpił spadek realnych dochodów osobistych do dyspozycji 
brutto. Miało to znaczący wpływ na wystąpienie ujemnej stopy oszczędności do-
browolnych, jak również spowodowało wzrost zadłużenia sektora gospodarstw 
domowych oraz spadek wartości ich aktywów finansowych.

Tabela 3. Udział procentowy oszczędności Polaków w odniesieniu do dochodów

Lata
W wysokości  

rocznych  
dochodów

W wysokości  
dochodów z ostatnich  

6-11 miesięcy

W wysokości  
dochodów z ostatnich  

2-5 miesięcy

Brak  
oszczędności

2000 2,66 4,36 18,36 74,64
2001 2,29 3,83 16,71 77,18
2002 2,34 3,88 13,89 79,91
2003 2,15 3,42 12,64 81,78
2004 2,53 3,71 13,10 80,66
2005 2,59 4,53 14,92 77,98
2006 3,28 4,83 16,78 75,12
2007 3,62 6,03 18,57 71,77
2008 3,68 6,35 17,88 72,13
2009 3,18 6,59 17,45 72,79
2010 3,44 7,13 20,16 69,31
2011 4,10 6,70 18,52 70,71

2012 (I-VIII mc) 3,78 7,43 18,84 69,98

Źródło: P. Anioła, Z. Gołaś, Zastosowanie wielowymiarowych metod statystycznych w typologii strategii 
oszczędnościowych gospodarstw domowych w Polsce, „Materiały i Studia”, z. 282, NBP, Warszawa 2012, s. 29.

Z tabeli 3 wynika, że wśród nielicznej grupy oszczędzających (ok. 30%) do-
minują osoby, które posiadały oszczędności na poziomie 18% dochodów z ostat-
nich 2-5 miesięcy. Widać również, że w dłuższej perspektywie czasowej oszczęd-
ności stanowią coraz mniejszy procent dochodów.

Jako determinanta zjawisk gospodarczych oszczędności same w sobie są deter-
minowane wieloma czynnikami8. Są one rozpatrywane w sposób bardzo subiektywny 
przez poszczególne gospodarstwa domowe. Wymienianymi w pierwszej kolejno-
ści czynnikami mającymi wpływ na decyzje o poziomie oszczędzania są czynniki 

7 A.A. Trzebiński, Fundusze inwestycyjne a oszczędności Polaków, w: Rola informatyki w naukach 
ekonomicznych i społecznych, red. J. Turyna, WSH, Kielce 2012, s. 464; E. Wójcik, Polskie gospodar-
stwa domowe na rynku oszczędności, „Bank i Kredyt” lipiec 2007, s. 57; M. Rószkiewicz, Skłonność 
Polaków do oszczędzania w świetle teorii finansów behawioralnych, „Ekonomista” 2004, nr 5, s. 683.

8 M. Maciejasz-Świątkiewicz, M. Palmer, Determinanty zachowań gospodarstw domowych na 
rynku oszczędności celowych i ogólnych, w: Wybory konsumentów i przedsiębiorstw w teorii i prak-
tyce, red. D. Kopycińska, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009, s. 59.
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ekonomiczne (dochody gospodarstwa domowego, sytuacja ogólnogospodarcza, 
wysokość oprocentowania depozytów, dostępność poszczególnych instrumentów fi-
nansowych). Kolejną grupą czynników rozpatrywanych w procesie podejmowania 
decyzji o oszczędzaniu są czynniki psychologiczne (m.in. skłonność do oszczędzania, 
poczucie bezpieczeństwa finansowego). Następną grupą mającą wpływ na decyzje 
o oszczędzaniu są czynniki socjologiczne, a wśród nich najczęściej wymienianymi są 
skłonność do naśladownictwa, podążania za trendami oraz tradycje, nawyki i przeko-
nania dotyczące procesu gromadzenia środków. Ostatnią grupą są czynniki demogra-
ficzne, dotyczące struktury wiekowej i wykształcenia społeczeństwa9.

2. Postawy Polaków wobec oszczędzania

We współczesnej gospodarce rynkowej korzystanie przez gospodarstwa do-
mowe z usług finansowych jest niezbędne10.

Z raportów zrealizowanych na rzecz Fundacji Kronenberga wynika, że w la-
tach 2008-2012 oszczędzało tylko 39-45% Polaków, a wśród nich 7-10% czyniło 
to regularnie. Polacy uważają, że warto oszczędzać (oszczędzanie deklaratywne) 
– w 2012 r. stwierdziło tak 61% badanych. W stosunku do roku 2011 o 5 pkt proc. 
wzrosła liczba osób, która ma trudności z oceną tej kwestii (tabela 4).

Tabela 4. Struktura oszczędzania deklaratywnego (w %)

Wyszczególnienie 2008 2009 2010 2011 2012
Warto oszczędzać, co pozwoli na lepsze życie 
w przyszłości

62 66 58 67 61

Oszczędzanie nie ma sensu, lepiej wydać pienią-
dze na życie

27 21 26 23 24

Trudno powiedzieć 11 13 16 10 15

Źródło: Postawy Polaków wobec oszczędzania, Raport Fundacji Kronenberga, TNS Polska, Warszawa 
2012, s. 21.

Deklaracje gospodarstw domowych nie pokrywają się niestety z zachowania-
mi Polaków (oszczędności faktyczne). Ponad połowa z nich przyznaje, że prze-

9 M. Maciejasz-Świątkiewicz, M. Palmer, Instrumenty finansowe w opinii gospodarstw do-
mowych – znajomość, dostępność i dochodowość, w: Zachowania rynkowe gospodarstw domowych 
i przedsiębiorstw w okresie transformacji systemowej w Polsce, red. D. Kopycińska, Uniwersytet 
Szczeciński, Szczecin 2006, s. 86-87; por. Produkty i usługi finansowe dla gospodarstw domowych 
w Polsce, red. M. Krasucka, M. Maciejasz-Świątkiewicz, J. Pieczonka, R. Poskart, Uniwersytet 
Opolski, Opole 2011, s. 95.

10 M. Iwanicz-Drozdowska, A.K. Nowak, A. Lewandowski, Preferencje polskich gospodarstw 
domowych w zakresie korzystania z usług finansowych. Wyniki badania ankietowego, „Bank i Kre-
dyt” październik 2008, s. 37.
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znacza wszystko na bieżące potrzeby – są to osoby o niższym statusie społecznym. 
Polacy oszczędzają z myślą o celach średnioterminowych, takich jak zakup sprzę-
tu do mieszkania, samochodu, wyjazd na wakacje. Znaczącą grupę stanowią oso-
by nie mające sprecyzowanego celu oszczędzania (tabela 5).

Tabela 5. Struktura oszczędzania faktycznego (w %)

Wyszczególnienie 2008 2009 2010 2011 2012
Wszystko przeznaczam na bieżące potrzeby 55 58 52 52 56
Z reguły wszystko przeznaczam na bieżące potrzeby, 

ale od czasu do czasu udaje mi się coś zaoszczędzić
34 33 35 37 34

Poza bieżącymi wydatkami w każdym miesiącu od-
kładam pewną sumę pieniędzy

  7   6 10   7   8

Odmowa odpowiedzi   3   3   3   3   2

Źródło: jak przy tab. 4.

Gospodarstwa domowe podejmujące decyzję o oszczędzaniu zazwyczaj robią to, 
nie kierując się wiedzą fachową, a polegając jedynie na własnej intuicji (ok. 50%). 
Dotyczy to jednak zazwyczaj osób oszczędzających nieregularnie ze względu na 
niższe dochody, gorzej wykształconych. Około 20% podejmuje takie decyzje na 
podstawie informacji pochodzących od znajomych czy rodziny (tabela 6).

Tabela 6. Źródła informacji o oszczędzaniu (w %)

Źródło informacji 2008 2009 2010 2011 2012
Kieruję się jedynie własną intuicją 49 57 46 54 45
Od znajomych/rodziny 26 20 20 21 20
Od pracowników instytucji finansowych   8   5 12 13 14
Z reklam w TV, radiu, prasie, Internecie, bilboardów 18 17 19 10 16
Z programów/audycji/artykułów na temat oszczędza-

nia w prasie, TV, radiu, Internecie
  7   9   9   9 13

Z materiałów instytucji finansowych   9   7   8   8 11
Trudno powiedzieć 10   8   8   7   6

Źródło: jak przy tab. 4.

3. Cele i motywy oszczędzania

Oszczędności stanowią odłożoną w czasie konsumpcję. Zakłada się, że decy-
dent powinien tak rozłożyć strumień konsumpcji, aby zmaksymalizować funkcję 
użyteczności11. Kluczowym czynnikiem w tych wyborach jest kwestia preferen-

11 J. Grotowska-Leder, Zaradny czy bezradny? Strategie życiowe współczesnych Polaków 
w świetle wybranych wyników badań ogólnopolskich, „Zeszyty Naukowe PTE” 2011, nr 9, s. 181.
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cji, wyrażających bieżące potrzeby, jak też określających stosunek jednostki do 
teraźniejszości i przyszłości12.

Cele i motywy oszczędzania są zróżnicowane, można jednak wymienić wa-
runki sprzyjające podjęciu decyzji dotyczącej oszczędzania:

– im bardziej zaspokojone są bezpośrednie potrzeby konsumpcyjne,
– im silniej są zinternalizowane normy zorientowane na oszczędzanie,
– im bardziej jednostka rozwija własne strategie wspierania samokontroli,
– im bardziej objawia się atrakcyjność i skok jakościowy odległych celów 

w stosunku do celów cząstkowych,
– im bardziej przyszłość uzyskuje bezpośredniość, tzn. prawdopodobieństwo 

tej wyobrażonej przyszłości jest szacowane jako odpowiednio wysokie13.
Według Johna M. Keynesa motywy te możemy podzielić na:
– tworzenie rezerw na nieprzewidziane okoliczności,
– przygotowanie się do innej w przyszłości niż obecnie relacji między docho-

dem a potrzebami jednostki lub rodziny (starość, kształcenie dzieci),
– korzyści płynące z procentów i wyższego wartościowania przyszłości, 

gdyż większa realna konsumpcja w przyszłości jest bardziej pożądana od mniej-
szej konsumpcji doraźnej,

– zadowolenie płynące ze stopniowego zwiększania wydatków, gdyż ciągła 
poprawa stopy życiowej, a nie jej spadek, odpowiada normalnym upodobaniom, 
mimo że zdolność do cieszenia się tym może nawet osłabnąć,

– samo poczucie niezależności i możności urzeczywistnienia swych zamia-
rów co do jakiejś określonej działalności,

– zapewnienie sobie kapitału na spekulację bądź prowadzenie interesów 
w przyszłości,

– pozostawienie majątku po śmierci,
– czyste skąpstwo14.
Kolejnym ważnym aspektem zachowań oszczędnościowych są cele gromadze-

nia oszczędności. Polacy oszczędzają przede wszystkim na wypadek zdarzeń loso-
wych15. W analizowanym okresie ok. 70% podało ten motyw jako główny. Innymi 
ważnymi motywami oszczędzania gospodarstw domowych były: leczenie, rezerwa 
na wydatki konsumpcyjne, remont domu lub mieszkania. A zatem  dominowały 
motywy przezornościowe, a w dalszej kolejności motywy celowe (tabela 7).

12 P. Bańbuła, Oszczędności i wybór międzyokresowy – podejście behawioralne, „Materiały 
i Studia”, z. 208, NBP, Warszawa 2006, s. 7.

13 J. Górniak, My i pieniądze, Auresus, Kraków 2000, s. 225. 
14 J.M. Keynes, Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, WN PWN, Warszawa 2003, 

s. 57. Por. M. Rószkiewicz, Zmienność stopy oszczędzania polskich gospodarstw domowych, „Go-
spodarka Narodowa” 2008, nr 7-8, s. 69-70.

15 A. Dąbrowska, Sytuacja materialna Polaków w okresie kryzysu, w: Jak żyć w kryzysie?,  
red. M. Bombol, SGH, Warszawa 2011, s. 50.



138 Anna Cudowska-Sojko

Tabela 7. Motywy oszczędzania gospodarstw domowych w latach 2000-2011 (w %)

Motywy oszczędzania 2000 2003 2005 2007 2009 2011 Średnia  
2000-2011

Rezerwa na sytuacje losowe 75,6 72,1 70,6 65,8 61,1 61,5 67,6
Na starość – 43,6 44,9 39,9 36,1 36,5 40,0
Leczenie 44,7 39,6 42,1 34,5 29,2 25,0 35,1
Rezerwa na wydatki konsump-

cyjne
40,2 34,8 31,0 35,1 30,5 33,2 34,0

Remont domu, mieszkania 37,6 39,1 35,8 32,8 28,4 25,0 32,7
Na przyszłość dzieci 35,0 31,2 30,9 28,7 25,0 23,2 28,7
Wypoczynek 30,6 29,3 31,3 29,5 26,4 23,5 28,3
Zakup dóbr trwałego użytku 34,5 27,9 29,6 29,5 25,6 22,7 28,1
Na inne cele 20,4 18,4 19,3 17,8 17,0 14,0 17,7
Na stałe opłaty 20,2 20,8 18,5 15,5 14,1 12,0 16,5
Bez celu 11,3   9,9 12,2   8,7 11,4 10,1 10,5
Zakup domu, mieszkania 11,8 12,1 10,5   8,7   8,7   6,4   9,5

Źródło: P. Anioła, Z. Gołaś, Zastosowanie wielowymiarowych metod statystycznych w typologii strategii 
oszczędnościowych gospodarstw domowych w Polsce, „Materiały i Studia”, z. 282, NBP, Warszawa 2012, s. 41.

Tabela 8. Bezpieczne sposoby oszczędzania (w %)

Sposoby oszczędzania 2008 2009 2010 2011 2012
Konto osobiste/ROR 13   9 15 17 16
Lokata terminowa złotowa   8 12 13 12 13
Inwestowanie w nieruchomości/ziemię 15 15 10 11   7
Konto oszczędnościowe/oszczędnościowo-lokacyjne   7   7 10   9 10
Trzymanie gotówki w domu 11 12   7   6 10
Obligacje skarbu państwa   7   6   7   6   6
Lokata z ubezpieczeniem   3   3   4   4   3
Fundusze inwestycyjne – – –   4   2
Żaden z nich 11   7   8 12 13
Trudno powiedzieć 15 16 16 12 16

Źródło: Postawy Polaków wobec oszczędzania, Raport Fundacji Kronenberga, TNS Polska, Warszawa 2010, 
s. 19; Postawy Polaków wobec oszczędzania, Raport Fundacji Kronenberga, TNS Polska, Warszawa 2012, s. 28.

Wymienione motywy i cele oszczędzania wpływają istotnie na kierunki oraz 
formy lokowania czasowo wolnych środków.

Raport Fundacji Kronenberga dostarcza również cennych informacji na te-
mat wyboru najbezpieczniejszej formy oszczędzania (w subiektywnym odczuciu 
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Polaków). Z raportu wynika, że Polacy w głównej mierze wybierają produkty 
bankowe, słabym zainteresowaniem cieszą się fundusze i lokaty inwestycyjne, 
dość znaczna część oszczędności stanowi gotówka trzymana w domu (tabela 8).

Zakończenie

W latach 2000-2011 skłonność gospodarstw domowych do oszczędzania sys-
tematycznie wzrastała (wśród gospodarstw posiadających oszczędności). Pomi-
mo to polskie gospodarstwa domowe charakteryzowały się niską skłonnością do 
oszczędzania. Jedynie co trzecie gospodarstwo domowe posiadało jakiekolwiek 
oszczędności, a ich poziom był niewielki (w ponad połowie gospodarstw oszczę-
dzających nie przekraczał równowartości trzymiesięcznych dochodów). Można 
tu zauważyć ścisłą korelację między poziomem dochodów a wartością i struktu-
rą oszczędności gospodarstw domowych. Gospodarstwa domowe lokują swoje 
środki finansowe przede wszystkim na lokatach bankowych. Oszczędności te są 
w głównej mierze rezerwą na nieprzewidziane zdarzenia losowe.
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Summary. A very small percentage of households have savings in Poland. This group is domi-
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intend to save are made by households relying mainly on their intuition. Households primarily invest 
their savings in banks. The reason for saving is primarily precautionary and the savings are intended 
for random events.
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Streszczenie. Dynamiczny rozwój e-commerce w Polsce spowodował m.in. zmiany w sposo-
bie sprzedaży żywności. Coraz częściej gospodarstwa domowe zaopatrują się przez Internet 
w żywność dostarczaną bezpośrednio do miejsca zamieszkania. Artykuł prezentuje trendy związane 
ze sprzedażą żywności w Polsce i na świecie oraz wyniki badań empirycznych jakościowych 
przeprowadzonych na 3 największych e-sklepach sprzedających żywność w Polsce.
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Wstęp

Internauci w Polsce chętnie i z coraz większym zaufaniem dokonują zakupów 
przez Internet. Dotyczy to jednak głównie takich produktów, jak: książki, płyty, 
sprzęt AGD oraz odzież. Inaczej kształtują się zachowania zakupowe internau-
tów w zakresie kupna produktów żywnościowych w wirtualnej przestrzeni – tutaj 
jeszcze obawy użytkowników sieci oraz przywiązanie do tradycyjnych form ku-
powania żywności stanowią ważne czynniki decyzyjne.

1. Sprzedaż produktów przez Internet

Polska jest liderem pod względem dynamiki rozwoju e-commerce w Europie 
ze wzrostem na poziomie 30% rocznie. W 2011 r. ponad 8,6 mln Polaków w wie-
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ku 16-74 lat dokonywało zakupów przez Internet, co stanowiło 29,7% populacji1. Dla 
porównania – w 2007 r. było to 15,7% populacji. Zakupy odnotowano wśród osób:

– z wykształceniem wyższym (56,3%),
– pracujących na własny rachunek (54,4%),
– w wieku 25-34 lat (50,4%),
– mężczyźni (32,6%), kobiety (27,1%).
Najczęściej przez Internet kupowano w 2011 r. odzież i sprzęt sportowy – 

52,3%. Zmalały zakupy (w stosunku do 2007 r.) takich produktów, jak (tabela 1):
– sprzęt elektroniczny, bez komputerowego (o 8,2 pkt proc.),
– filmy i muzyka (o 5,6 pkt proc.),
– książki i czasopisma (o 4,5 pkt proc.),
– sprzęt komputerowy (o 3,3 pkt proc.).

Tabela 1. Produkty kupowane przez Internet do użytku prywatnego (lata 2007-2011)

Zakupione produkty
2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011

w % ogółu osób  
w wieku 16-74 lata

w % osób zamawiających  
lub kupujących przez Internet

Ubrania i sprzęt sportowy 6,0 8,0 10,8 14,0 15,5 38,4 44,6 46,6 48,7 52,3
Pozostałe wyposażenie* 4,6 6,1   9,5 12,5 12,2 29,1 34,1 41,0 43,5 40,9
Książki, czasopisma 5,3 5,5   7,0   8,9   8,7 33,9 30,3 30,4 31,0 29,4
Sprzęt elektroniczny  

bez komputerowego
3,8 4,2   5,2   5,7   4,8 24,4 23,3 22,6 19,9 16,2

Artykuły spożywcze i kosmetyki 2,7 3,0   4,3   5,6   5,6 17,0 16,6 18,7 19,4 18,9
Filmy, muzyka 3,4 2,7   4,4   5,7   4,7 21,5 15,1 18,8 19,8 15,9
Sprzęt komputerowy 2,1 2,7   3,2   3,4   3,0 13,4 15,1 13,6 11,8 10,1
Bilety na imprezy sportowe lub 

kulturalne
1,5 1,8   3,5   4,8   4,3   9,7   9,9 15,0 16,7 14,4

Oprogramowanie (w tym gry) 2,2 1,8   4,1   5,2   4,6 13,8   9,8 17,8 18,1 15,6
Wczasy, wycieczki, zakwaterowa-

nie i bilety
1,6 1,6   2,9   3,8   5,1 10,0   9,1 12,5 13,0 17,1

* meble, pojazdy, artykuły AGD, ogrodowe, hobbystyczne, narzędzia, zabawki, biżuteria, dzieła sztuki i bibeloty
Źr ód ło: Raport Głównego Urzędu Statystycznego „Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań 

statystycznych z lat 2007-2011”, s. 120.

Z raportu PMR „Handel detaliczny artykułami detalicznymi w Polsce 2011. 
Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2012–2014”2 oraz z badań IGD Re-

1 Raport Głównego Urzędu Statystycznego „Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki 
badań statystycznych z lat 2007-2011”, s. 116-120.

2 Raport PMR „Handel detaliczny artykułami detalicznymi w Polsce 2011. Analiza rynku 
i prognozy rozwoju na lata 2012–2014”, www.pmrpublications.com/product/Handel-detaliczny-ar-
tykulami-spozywczymi-Polska-2011 [20.04.2013].
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search wynika, że wartość rynku spożywczego w Polsce wzrosła w roku 2011 
o 3,7% do prawie 250 mld zł.

Na rynku tradycyjnym coraz większy procent sprzedaży produktów spożyw-
czych przypada na hipermarkety, supermarkety i sklepy dyskontowe, które obec-
nie mają 40% udział w rynku. Tradycyjne zakupy w Polsce zdominowały Bie-
dronka, Real i Tesco3.

Internet Standard szacował w 2011 r. wartość rynku sprzedaży produktów 
spożywczych w Internecie na ok. 150 mln zł. Biorąc jednak pod uwagę wzrost 
na przestrzeni roku o ok. 25%, można ocenić, że wartość rynku zakupów w e-de-
likatesach kształtowała się na przełomie 2012/2013 r. na poziomie 200 mln zł.  
Według PMR rynek internetowych sklepów spożywczych wart jest 210 mln zł, a do 
2014 r. jego wartość powinna wzrosnąć do 450 mln zł.

2. Sklepy spożywcze w Internecie

Z badań przeprowadzonych przez MillwardBrown SMG/KRC wynika, że 
największym rynkiem e-delikatesów w Europie jest Wielka Brytania. W latach 
2003-2009 brytyjskie delikatesy internetowe rosły w tempie 26% rocznie. Dziś 
na internetowe zakupy przypada tam aż 4% całkowitej sprzedaży produktów 
spożywczych. Tymczasem w Europie Zachodniej wartość ta oscyluje średnio 
wokół 1,5%. Produkty spożywcze przez Internet kupuje aż 23% brytyjskich go-
spodarstw domowych. Najsilniejsze sieci w Internecie to Tesco, ASDA, Sains-
bury’s i Ocado4.

W polskim Internecie działa w tej chwili ok. 300 e-sklepów spożywczych. Po-
nieważ jest to rynek wzrostowy i potencjalnie bardzo atrakcyjny, walka o udział 
w nim i jego konsolidacja są tylko kwestią czasu. Dziś dwaj najbardziej znaczący 
gracze to Alma oraz Piotr i Paweł. Przedstawiciele drugiej z tych sieci twierdzą, 
że w 2010 r. sprzedali przez sieć towary o wartości 25 mln złotych. W roku 2011 
miało to być już 50 mln zł. Obroty e-sklepu Almy za rok 2011 kształtowały się na 
poziomie 50 mln zł. Dla porównania, samo Tesco w Wlk. Brytanii, które niedaw-
no zdecydowało się rozpocząć e-sprzedaż również w Polsce, sprzedaje rocznie 
przez Internet towary za ponad 2 mld funtów.

W styczniu 2012 r. fundusz zarządzany przez MCI Management objął część 
udziałów w uruchomionych w 2006 r. delikatesach internetowych Frisco.pl. Ich 
przychody w 2011 r. wyniosły ok. 13 mln zł. Frisco.pl miało wówczas 54 tys. 
zarejestrowanych klientów, a ich liczba rosła w tempie 600-900 miesięcznie. MCI 
Management oceniał wówczas, że warszawski rynek e-grocery – będący punk-

3 E-commerce 2012, Internet Standard, www.internetstandard.pl/news/385767/Raport.eCom-
merce.2012.html, s. 26 [20.04.2013].

4 Ibidem.
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tem wyjścia dla znajdującego się w początkowym etapie rozwoju rynku e-handlu 
produktami spożywczymi – podzielony był następująco: Piotr i Paweł miał 27%, 
Alma24 – 25%, Frisco.pl – 17%, A.pl – 14%, a Hipernet24 – 12%. Do pozosta-
łych e-delikatesów należało ok. 5%.

Z badań Allegro.pl wynika, że produkty FMCG w Internecie częściej kupują 
kobiety niż mężczyźni. Najczęściej są to osoby w wieku 31–40 lat, posiadające 
w gospodarstwie domowym od 3 do 4 osób, mieszkające na wsi, w małym mia-
steczku lub dużym mieście w województwie mazowieckim, śląskim lub dolno-
śląskim. Na podstawie tych samych badań można ocenić, że Polacy chętnie płacą 
przelewem internetowym lub decydują się na płatność przy odbiorze, a karty nie 
upowszechniły się w Polsce tak, jak w innych krajach.

Tabela 2. E-delikatesy w Internecie

Nazwa 
sklepu

Strona  
WWW

Obszar  
działania

Opłaty  
za dowóz

Czas  
dostawy

Forma  
płatności

A
lm

a

www.alma24.pl 12 dużych aglo-
meracji i Podhale

0-25 zł w zależności od 
wielkości zamówienia 

i pory dostawy

min. 4 godziny od 
złożenia zamó-

wienia, przedziały 
2-godzinne

karta online; 
gotówka, karta 

i bony przy 
odbiorze

Fr
is

co
.p

l

www.frisco.pl Warszawa i okoli-
ce – pełny asorty-
ment, cała Polska 

– ograniczony 
asortyment

15-25 zł na terenie War-
szawy i okolic, 0 zł dla 
zamówień pow. 250 zł; 

6-15 zł pozostała Polska, 
0 zł dla zamówień  

pow. 150 zł

min. 9 godzin od 
złożenia zamó-

wienia, przedziały 
1-godzinne

przelew i karta 
online, karta 

i gotówka przy 
odbiorze

Pi
ot

r i
  

Pa
w

eł www. 
e-piotripawel.pl

cała Polska zależnie od wagi: 20 zł 
do 30 kg, 10 zł za każde 

rozpoczęte 10 kg 

zależnie od miejsca 
dostawy

karta online, 
e-przelew

Te
sc

o ezakupy.tesco.pl Warszawa, 
Poznań, Wrocław, 

Łódź

98 gr następnego 
dnia, przedziały 

2-godzinne

karta online lub 
przy odbiorze

A
uc

ha
n 

Po
ls

ka www. 
auchandirect.pl

Warszawa 19,90 zł następnego 
dnia, przedziały 

2-godzinne

karta online 
i przy odbiorze

E.
Le

cl
er

c

www. 
hipernet24.pl

Warszawa i okoli-
ce – pełny asorty-
ment, cała Polska 

– ograniczony 
asortyment

6-100 zł plus 3 zł za każ-
de rozpoczęte 10 kg pow. 
10 kg, zależnie od strefy, 

wagi i pory dnia

2,5-24 godziny od 
złożenia zamówie- 

nia zależnie od 
strefy, przedziały 

1-godzinne

karta i przelew 
online; karta 

i gotówka przy 
odbiorze

Fo
od

in
i.p

l

foodini.pl cała Polska Warszawa i okolice gratis 
przy zamówieniu pow.  
50 zł, cała Polska 17 zł  

za każde rozpoczęte  
30 kg przy zamówieniu 

pow. 50 zł

Warszawa następ-
nego dnia, Polska 

24-84 godziny,  
przedziały 1-go-

dzinne

karta online, 
karta i gotówka 
przy odbiorze

Źród ło: E-commerce 2012, Internet Standard, www.internetstandard.pl/news/385767/Raport.eCom-
merce.2012.html, s. 26 [20.04.2013].
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Według badań GFK Polonia „Polska na widelcu – zwyczaje żywieniowe Po-
laków” z 2013 r. spośród ogółu Polaków, którzy deklarują, że regularnie korzy-
stają z Internetu i kupują tam różne towary, 14% kupuje produkty spożywcze 
w sieci5. Najczęściej decydują się na zakup artykułów, które mają długi termin 
przydatności do spożycia, a więc: kawy lub herbaty (10% badanych), produktów 
sypkich (8%) oraz słodyczy (7%). Przez Internet zamawiają także towary ciężkie 
– napoje, soki czy wodę kupuje w ten sposób 7% badanych6.

Powodem nierobienia zakupów w e-sklepie jest m.in. przywiązanie konsu-
mentów do tradycyjnych sklepów spożywczych, deklarowane przez 30 proc. re-
spondentów, którzy nie robią zakupów spożywczych przez Internet.

Wyniki badania wykazały, że po stronie konsumentów istnieją dwa główne 
ograniczenia w rozwoju tego typu handlu:

– pierwsze ma charakter społeczny i związane jest z dotychczasowym stylem 
życia i zwyczajami oraz postawami konsumentów związanymi z dokonywaniem 
zakupów produktów spożywczych,

– drugie ma charakter logistyczny i związane jest z dostępnością tego typu 
usług w miejscu zamieszkania.

W kontekście pierwszego wymienionego ograniczenia, o charakterze społecz-
nym, warto wspomnieć o najważniejszych jego wymiarach:

– przywiązaniu konsumentów do tradycyjnych sklepów spożywczych, któ-
re deklaruje 30% respondentów nierobiących zakupów spożywczych przez In-
ternet,

– chęci osobistej oceny jakości towarów (25%),
– skłonności do podejmowania decyzji zakupowych już w sklepie (18%).
W przypadku ograniczeń o charakterze logistycznym istotnymi barierami są:
– brak tego typu usługi w miejscu zamieszkania respondenta (14%), 
– niechęć do ponoszenia dodatkowych opłat związanych z dostawą (13%), 
– niedogodności związane z koniecznością oczekiwania na dostarczenie za-

mówionych towarów (12%).
Choć rośnie liczba konsumentów kupujących żywność w sieci, decyzjom za-

kupowym wciąż towarzyszy wiele wątpliwości. Najczęstszym czynnikiem, który 
zniechęca internautów do kupna, jest obawa o świeżość produktów (52%) oraz 
brak możliwości zobaczenia lub dotknięcia artykułu (51%). Badani nie kupują 
w sieci także ze względu na zbyt wysoki koszt dostawy (35%) oraz długi czas 
oczekiwania na przesyłkę (21%)7.

5 Raport GFK Polonia „Polska na widelcu – zwyczaje żywieniowe Polaków” 2012, www.gfk.pl 
[20.04.2013].

6 Raport Gemiusa oraz e-Commerce Polska „Polacy a zakupy spożywcze przez Internet”, 
http://retailnet.pl/2013/03/13/e-commerce-polacy-przekonuja-sie-do-zakupu-zywnosci-w-sklepach 
-online [20.04.2013].

7 Ibidem.
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3. Badania sklepów spożywczych online

W celu zidentyfikowania wad i zalet zakupów przez Internet analizie zostały 
poddane trzy największe sklepy internetowe w Polsce sprzedające żywność on-
line: Piotr i Paweł, Alma oraz Tesco8. W pierwszej części badania sklepy zostały 
zanalizowane pod względem podstawowych funkcjonalności związanych z pro-
cesem zakupu podstawowego koszyka zakupów, który stanowiło 10 produktów 
(tabela 3).

Tabela 3. Analiza porównawcza sklepów internetowych 
sprzedających produkty żywnościowe

Kryterium Piotr i Paweł Alma Tesco

Czas zrobienia  
zakupów 

13 minut 
 

14 minut 
(problem z nieprawidło-

wym adresem)

9 minut (spowolnienie 
przez początkową reje-

strację)

Koszt dostawy 
 

15 zł 
 

Do 50 zł: 14, 90 zł 
Od 50 do 100 zł: 9,90 zł 
Powyżej 100 zł: gratis

6,98 zł (dla każdej godzi-
ny inna cena dostawy), 

pakowanie w cenie

Możliwość zamówienia 
kilku sztuk produktów

Tak Tak Tak 

Czas dostawy 
 

Od 2 do 5 godzin 
 

5 do 7 godzin 
 

W poniedziałek od 8  
do 16, na drugi dzień 

złożonego zamówienia

Możliwość odbioru 
osobistego

Tak Brak informacji Brak informacji 

Rodzaje płatności 
 
 

Płatności interne-
towe, gotówka, 
karta, u kuriera 

Przelew internetowy 
(w wybranych bankach), 
karta i gotówka u kuriera, 

bony

Płatności online, karta, 
przy odbiorze 

 

Zamienniki produktów Tak Tak Tak

Źr ód ło: opracowanie własne na podstawie analizy sklepów: Alma: http://alma24.pl/index.do [20.04.2013], 
Piotr i Paweł: www.e-piotripawel.pl [20.04.2013], Tesco Ezakupy: www.tesco.pl/ezakupy/powiadom-mnie-o-
dostepnosci-uslugi.php [20.04.2013].

Wszystkie sklepy sprzedające żywność przez Internet są funkcjonalne – moż-
na zamawiać produkty z wyprzedzeniem i ustalać określony termin dostawy, 
formy płatności są elastycznie dopasowane do potrzeb internauty. W przypadku 
braku określonego produktu w sklepie proponowane są zamienniki produktów 
– w sklepie Tesco dopiero podczas dostawy klient otrzymuje zamienniki od do-
stawcy.

8 Alma: http://alma24.pl/index.do [20.04.2013], Piotr i Paweł: www.e-piotripawel.pl [20.04. 
2013], Tesco Ezakupy: www.tesco.pl/ezakupy/powiadom-mnie-o-dostepnosci-uslugi.php [20.04.2013].
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Dalsza analiza dotyczyła określenia wad i zalet zakupów żywności przez In-
ternet na podstawie oceny działania trzech internetowych sklepów spożywczych 
(tabela 4). Wszystkie analizowane sklepy internetowe wymagały od internauty 
rejestracji, co jest związane z bezpieczeństwem zakupów. Rejestracja jest w więk-
szości sklepów długotrwała, wymagająca podania bardzo dużej ilości danych, 
potwierdzana e-mailowo. 

Tabela 4. Analiza funkcjonalna sklepów internetowych z żywnością

Nazwa
sklepu

Kryterium
Rejestracja Zakupy Dostawa Płatność

A
lm

a

Wady:
– brak możliwości 

zrobienia szyb-
kich zakupów po-
za rejestracją

Zalety:
– wymagana mini-

malna ilość da-
nych

– brak konieczno-
ści potwierdzenia 
rejestracji mailo-
wo

Wady:
– brak możliwości kupo-

wania na sztuki warzyw 
i owoców

– ograniczony wybór ak-
cesoriów dla dzieci

Zalety:
– dobrze widoczna i pre-

cyzyjna wyszukiwarka
– informacja pod wa-

rzywami i owocami 
o przybliżonej wadze 
jednej sztuki

– konkretne i wartościo-
we opisy produktów

– duży wybór, obecność 
zamienników

– dobrze widoczny ko-
szyk z dodanymi już 
produktami

Wady:
– dosyć długi minimal-

ny czas oczekiwania, 
zakupy zrobione oko-
ło 12:00 mogą być 
dostarczone najszyb-
ciej między 19:00 
a 20:00

Zalety:
– powyżej 100 zł dosta-

wa gratis
– progi cenowe przy 

koszcie dostawy przy 
zamówieniu poniżej 
100 zł

– możliwość zdecydo-
wania o dalszym za-
mówieniu w przypad-
ku braku zamówione-
go produktu

Wady:
– ograniczona licz-

ba banków, z któ-
rych można zro-
bić przelew onli-
ne; np. brak ING

Zalety:
– możliwość roz-

liczenia się z do-
stawcą zarówno 
gotówką, jak i kar-
tą płatniczą

– możliwość otrzy-
mania faktury VAT 

Pi
ot

r i
 P

aw
eł

Wady:
– czasochłonność
– konieczność po-

dania już w for-
mularzu do reje-
stracji szczegóło-
wych danych ad-
resowych i tele-
fonu

– konieczność mai- 
lowego potwier-
dzenia rejestracji

– narzucanie hasła 
przez system

– brak możliwości 
zrobienia zaku-
pów poza reje-
stracją

Wady:
– brak opisów produktów 

lub opisy bardzo ogólne
– brak możliwości zaku-

pu warzyw i owoców 
na sztuki

– niewyszukiwanie przez 
wyszukiwarkę wyra-
zów bliskoznacznych

– słabo widoczny koszyk 
z wybranymi już pro-
duktami

Zalety:
– łatwa w obsłudze i do-

brze widoczna wyszu-
kiwarka

Wady:
– możliwość zrobienia 

zakupów od kwoty 
80 zł

– w standardowej ofer-
cie przesyłka gratis 
dopiero od 200 zł

Zalety:
– szybki minimalny czas 

realizacji, zakupy ro-
bione około 13:00 mo-
gą być dostarczone 
między 15:00 a 18:00

– dwie opcje pakowa-
nia, za darmo w tor-
bę foliową lub dodat-
kowo płatne (3,00 zł) 
w karton

Wady:
– brak możliwo-

ści zapłaty szyb-
kim przelewem 
online, np. PayU, 
można użyć tylko 
karty kredytowej

Zalety:
– możliwość roz-

liczenia się z do-
stawcą zarówno 
gotówką, jak i kar- 
tą płatniczą

– możliwość otrzy-
mania faktury VAT 
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cd. tab. 4

Nazwa
sklepu

Kryterium

Rejestracja Zakupy Dostawa Płatność

Te
sc

o

Wady:
– brak możliwo-

ści zrobienia za-
kupów poza reje-
stracją

– czasochłonność
– konieczność po-

dania szczegóło-
wych danych ad-
resowych

Zalety:
– brak konieczno-

ści potwierdzenia 
rejestracji mailo-
wo

Wady:
– brak możliwości kupo-

wania na sztuki warzyw 
i owoców

– brak opisów produktów 
(podana tylko waga)

– brak zamienników pro-
duktów

Zalety:
– dobrze widoczna, pre-

cyzyjna i łatwa w ob-
słudze wyszukiwarka 
produktów

– dobrze widoczny ko-
szyk z wybranymi pro-
duktami

–  nad koszykiem do-
brze widoczna wartość 
wszystkich wybranych 
produktów

– możliwość szybkiej 
zmiany ilości bądź wa-
gi danego produktu bez 
wchodzenia w konkret-
ny produkt (widoczna 
lista w koszyku)

Wady:
– każdy przedział cza-

sowy ma swoją mak-
symalną ilość dostaw, 
więc aby zagwaranto-
wać dostawę w pożą-
danym terminie, trze-
ba zarezerwować go 
z wyprzedzeniem przy 
rozpoczęciu zakupów

– brak możliwości do-
stawy w dniu złożenia 
zamówienia

Zalety:
– dostawa dostępna 

w dwugodzinnych 
przedziałach czaso-
wych od godz. 8.00 
do 22.00, 7 dni w ty-
godniu

– opłata za dostawę po-
kazana jest w sek-
cji „Zarezerwuj ter-
min dostawy” i wyno-
si od 2,98 zł do 9,98 zł 
w zależności od termi-
nu i miasta dostawy

Wady:
– nie ma możliwo-

ści płatności go-
tówką za zakupy

– płatność tylko on-
line lub kartą przy 
odbiorze

Zalety:
– możliwość sko-

rzystania z kar-
ty debetowej lub 
kredytowej – ak-
ceptacja kart płat-
niczych wydanych 
przez banki w Pol-
sce, Wielkiej Bry-
tanii lub Czechach

Źr ód ło: jak przy tab. 3.

Wyszukiwanie produktów w sklepach internetowych jest ważne ze względu 
na szybkość zakupów. Wyszukiwarki w badanych sklepach działały prawidłowo. 
Problem pojawił się przy opisach produktów – przy niektórych produktach (głów-
nie Tesco.pl) brakowało zdjęć produktów i opisów. W analizowanych sklepach 
nie było możliwości zakupu warzyw i owoców na sztuki, a wpisanie orientacyjnej 
wagi stanowiło problem lub wręcz system nie przyjmował określonej wartości.

Sklepy internetowe w komunikatach promocyjnych podkreślają szeroką gamę 
produktów dostępnych przez Internet oraz niskie koszty związane z dostarcze-
niem produktów i natychmiastową samą dostawę. Jednak badanie wykazało, że 
w sklepach sprzedających żywność:

– ustalona jest wysokość minimalnego zamówienia (w zł): Alma i Piotr i Paweł,
– przesyłka darmowa jest dopiero od określonej wartości zakupów,
– zakupy są dostarczane niekoniecznie w dzień zamówienia – np. Tesco.
Konkludując, dokonanie zakupów przez Internet wymaga zarówno dużej ilo-
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ści czasu, jak i cierpliwości oraz sprawności w poruszaniu się po sklepach inter-
netowych. Sklepy nie mają udogodnień dla osób niepełnosprawnych (niedowi-
dzących, niedosłyszących). Sklepy sprzedające żywność przez Internet określają 
cenę minimalną zamówienia, co oznacza, że nie można w pracy dokupić produk-
tów brakujących np. na kolację. Poza tym w większości sklepów nie dowiozą nam 
tych produktów przed kolacją.

Natomiast analiza sklepów internetowych od strony opinii klientów wykaza-
ła9, że internauci podkreślają takie zalety analizowanych powyżej sklepów, jak:

– wygoda dokonywania zakupów – aspekt ten nie dotyczył jednak sposobu 
dokonywania zakupów, ale tego, iż zakupione produkty są dostarczane bezpo-
średnio do domu i nie trzeba ich wnosić. Podkreślana była głównie rola „ troskli-
wego dostawcy” – w sklepie internetowym Tesco.pl,

– niższa niż w tradycyjnym sklepie cena produktów,
– oszczędność czasu – gdyż większość dokonuje zakupów w godzinach pracy.
Internauci na forach dyskusyjnych podkreślali także ujemne strony dokony-

wania zakupów w analizowanych sklepach, tj.:
– obawy związane z jakością produktów (głównie z ich świeżością),
– brak dostępności produktów i wpływu na to, że zamiennik wybiera się ze 

strony internetowej (dotyczy to głównie sklepu Tesco.pl),
– problemy w zamawianiu (bariera technologiczna) i wyszukiwaniu pro-

duktów,
– obawy związane z systemem płatności.
Na forach dyskusyjnych widoczne jest przede wszystkim przywiązanie inter-

nautów do tradycyjnych sposobów dokonywania zakupów żywności, co wynika 
zarówno z możliwości „dotknięcia” produktów, jak i z tego, że polscy konsumen-
ci lubią spędzać czas na zakupach w hipermarketach i poświęcony czas na zakupy 
uznają za sposób spędzania czasu z rodziną i dziećmi.

Biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój sprzedaży produktów żywnościowych 
przez Internet w innym krajach, w szczególności w Wielkiej Brytanii, można 
stwierdzić, że jest to przyszłościowy kierunek rozwoju e-commerce. W Polsce 
widać rosnące zainteresowanie zakupami żywności online. Przed sklepami inter-
netowymi stoją nowe wyzwania, związane m.in. z takimi aspektami, jak:

– logistyka (dostępność produktów, systemy zamienników, dostawa produk-
tów do klienta),

– dostosowanie sprzedaży żywności do potrzeb społecznych i kulturowych,
– funkcjonalność sklepów internetowych – użyteczność i dostępność.
Ważne jest także budowanie zaufania i lojalności klientów powiązane z do-

świadczeniami zakupowymi.

9 Analiza 130 wpisów z 30 forów dyskusyjnych dotyczących zakupów produktów przez In-
ternet.
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Zakończenie

Sklepy internetowe sprzedające żywność muszą zabiegać o klientów nie tylko 
niskimi cenami, bogatym asortymentem i atrakcyjną szatą graficzną, ale przede 
wszystkim funkcjonalnością swoich serwisów. W szczególny sposób, w porów-
naniu do sklepów sprzedających inne kategorie produktów, muszą dbać o zaufa-
nie swoich klientów. Obawy, związane głównie ze świeżością produktów, płat-
nościami, natychmiastową dostawą – stanowią najważniejsze bariery zachowań 
klientów. Przyszłość sklepów z e-żywnością zależy głównie od zmian społecz-
nych oraz od strategii firm w wirtualnej przestrzeni, która powinna być oparta na 
stałym budowaniu zaufania klientów do zakupów żywności, zwiększaniu funk-
cjonalności sklepu i logistyce związanej z natychmiastowymi dostawami.
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Buying food on the Internet – 
the current state and perspectives of development

Summary. A dynamic development of e-commerce in Poland has also triggered changes to the 
way food is sold. More often households buy food online to be delivered directly to their homes. The 
paper presents trends related to the sales of food in Poland and in the world as well as findings of 
empirical and qualitative research carried out in 3 biggest e-stores selling food in Poland.

Key words: Internet, e-consumer, online stores, buying food online
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Internetowe źródła informacji o ofercie 
w procesie nabywczym e-konsumentów –  

wyniki badań

Streszczenie. Do zalet zakupów online e-konsumenci zaliczają m.in. szeroką ofertę produkto-
wą. Nabywca, mając duży wybór dostępnych w Internecie produktów i marek, przed dokonaniem 
zakupu poszukuje informacji o interesującej go ofercie. Przedmiotem poszukiwanych informacji 
są: ceny, dane techniczne, dostępność produktów. E-nabywca poszukuje także informacji o ofertach 
różnych producentów, promocjach i nowościach produktowych, sprawdza czas realizacji zamówie-
nia oraz wiarygodność sprzedającego. Bardzo często proces poszukiwania nie kończy się w chwili 
znalezienia potrzebnej informacji, zdecydowana większość klientów poszukuje tej samej informacji 
w wielu źródłach i porównuje ze sobą. Artykuł zawiera wyniki międzynarodowych badań zacho-
wań nabywczych e-konsumentów z wybranych krajów Europy (Polski, Słowacji, Rumunii, Francji, 
Włoch, Portugalii) ze szczególnym uwzględnieniem zachowań informacyjnych, w tym wykorzysty-
wanych w procesie nabywczym internetowych źródeł informacji o ofercie.

Słowa kluczowe: e-konsument, proces nabywczy, źródła informacji

Wstęp

Zmieniające się warunki ekonomiczne, polityczne, społeczne, kulturowe, 
technologiczne i międzynarodowe mają istotny wpływ na styl życia konsumen-
tów. Postmodernizm, kształtujący nową sytuację społeczno-ekonomiczną i in-
telektualną w społeczeństwie postindustrialnym, głównie przez coraz bardziej 
skomplikowaną i wyrafinowaną technologię, ujawnia pluralizm stylów i ideolo-
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gii. Ludzie poprzez konsumpcję kształtują indywidualny wizerunek, podkreślając 
swoją niezależność w wielu obszarach życia. Postmodernistyczny konsument jest 
osobą dynamiczną, wymagającą, nieustannie kreującą i odkrywającą w sobie nowe 
potrzeby. Posiada doświadczenia w wielu aspektach życia i bardzo dobre umiejętno-
ści w korzystaniu z nowoczesnych nośników informacji. Jego zapotrzebowanie na 
informacje o produktach, warunkach ich nabywania stale rośnie, co wynika z faktu, 
że ma dostęp do wielu różnorodnych źródeł informacji. Dysponuje dużą wiedzą 
o produktach, markach, cenach, miejscach i warunkach zakupu. W swoich decy-
zjach jest racjonalny, do czego zmusza go szeroka oferta i wyczerpująca informacja 
rynkowa. Rezygnuje z zakupów emocjonalnych na rzecz zakupów rozważanych 
(przemyślanych), co jest również wynikiem szerokiej analizy i oceny możliwości 
dostępnych na rynku wariantów zaspokojenia potrzeby. Jest użytkownikiem tech-
nologii mobilnych, ma stały kontakt „ze wszystkimi i z wszystkim”, „jest świadomy 
swojej władzy” jako konsument, zna swoje prawa i potrafi je egzekwować1. Żyjąc 
w świecie realnym i wirtualnym, staje się e-konsumentem. Definicja e-konsumenta 
mówi, że jest to osoba fizyczna, która przejawia i zaspokaja swoje potrzeby kon-
sumpcyjne za pomocą produktów (dóbr i usług) kupionych w Internecie2.

Dokonywanie przez e-konsumentów wyborów oraz podejmowanie decyzji 
zakupu wraz z postępowaniem poprzedzającym (przygotowującym) podjęcie 
tych decyzji określane jest mianem zachowań nabywczych. W procesie zakupu 
wyróżnia się cztery etapy3:

1) uświadomienie potrzeby (rozpoznanie problemu), czyli identyfikację po-
trzeb i ich wartościowanie według indywidualnych skal preferencji,

2) rozpoznanie sposobów zaspokojenia potrzeby (poszukiwanie informacji), 
czyli określenie, jakie produkty w granicach możliwości nabywczych e-konsu-
menta mogą zaspokoić jego potrzeby,

3) ocenę dostępnych sposobów zaspokojenia potrzeby (ocenę tzw. alternatyw 
wyboru),

4) zakup (wybór najlepszej alternatywy) i jego ocenę (wyrażającą się w sa-
tysfakcji lub niezadowoleniu).

Cechą charakterystyczną procesu nabywczego dokonywanego przez e-kon-
sumentów jest nieograniczona przestrzeń zakupów. E-konsument ma możliwość 
zakupów w innych miastach lub krajach bez konieczności pokonywania odległo-
ści w przestrzeni. E-konsument posiada także nieograniczony dostęp do informa-
cji, a naturalnym środowiskiem jego poszukiwania jest sieć internetowa. Obecnie 
Internet daje praktycznie nieograniczone możliwości wyszukiwania informacji 

1 Więcej na temat konsumenta i jego zachowań zob. M. Bartosik-Purgat, Kulturowe uwarun-
kowania zachowań konsumentów na przykładzie młodych Europejczyków, Wyd. UE w Poznaniu, 
Poznań 2011, s. 44 i nn.

2 M. Jaciow, R. Wolny, Polski e-konsument. Typologia, zachowania, Onepress, Gliwice 2011, s. 10.
3 Szerzej na ten temat: L. Garbarski, Zrozumieć nabywcę, PWE, Warszawa 1994, s. 63-65.
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w jednym miejscu. To sprawia, że e-konsument chętniej korzysta z takich infor-
macji niż z własnej wiedzy wynikającej z doświadczenia robienia zakupów4. 

Celem artykułu jest przedstawienie wybranych aspektów zachowań infor-
macyjnych e-konsumentów w procesie zakupu produktów w Internecie, w tym 
internetowych źródeł informacji wykorzystywanych w rozpoznaniu alternatyw 
wyboru, przedmiotu poszukiwanych informacji oraz sposobów pozyskiwania in-
formacji od sprzedawcy przed dokonaniem zakupu.

1. Zachowania informacyjne e-konsumentów –  
wybrane aspekty

Jako zachowania informacyjne można określić wszelkie działania, których celem 
jest poszukiwanie informacji. Thomas Daniel Wilson definiuje zachowania informa-
cyjne jako całość ludzkich zachowań w stosunku do źródeł i kanałów informacyjnych, 
oznaczających zarówno aktywne, jak i pasywne przyswajanie informacji5. Świadome 
zapoznawanie się z informacjami jest dążeniem do realizacji określonych celów.

E-konsument jako podmiot rynku codziennie podejmuje szereg decyzji wyraża-
jących potrzebę posiadania określonych informacji, niezbędnych w procesie decy-
zyjnym, których celem jest zakup. Potrzeby informacyjne e-konsumenta odzwiercie-
dlają informacje wymagane przez niego samego, jak i przez członków gospodarstwa 
domowego, w którego skład wchodzi. Zapotrzebowanie e-konsumenta na informa-
cje zależy przede wszystkim od stopnia zaspokojenia potrzeb informacyjnych oraz 
od jego indywidualnych doświadczeń i wiedzy. Te z kolei wpływają na preferowane 
formy, źródła i sposoby pozyskiwania informacji przez e-konsumentów. 

Stały i nieograniczony (podmiotowo, przedmiotowo, czasowo i przestrzen-
nie) dostęp do informacji oraz możliwość porównywania ofert różnych producen-
tów zawierających szczegółowe informacje o produkcie to tylko nieliczne zalety 
zakupów przez Internet wskazywane przez e-konsumentów. Na takie zalety zaku-
pów online wskazali również e-konsumenci, którzy wzięli udział w międzynaro-
dowych badaniach zachowań nabywczych zrealizowanych przez zespół badaczy 
z Katedry Rynku i Konsumpcji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach6. Na 

4 J. Kall, Internet jako źródło informacji dla konsumenta – implikacje dla procesu zakupu, 
„Marketing i Rynek” 2001, nr 4, s. 3.

5 Szerzej na ten temat zob. B. Niedźwiedzka, Modyfikacja modelu zachowań informacyjnych 
T.D. Wilsona w świetle wyników badania zachowań informacyjnych menedżerów, „Zagadnienia In-
formacji Naukowej” 2002, nr 1, s. 22-33.

6 Międzynarodowe badania bezpośrednie zachowań nabywczych e-konsumentów z wybranych 
krajów Europy zrealizowano w ramach projektu badawczego NCN pt.: „E-konsument w Europie – 
komparatywna analiza zachowań” (kier. dr M. Jaciow) techniką ankiety audytoryjnej w 6 krajach Euro-
py: Francji, Portugalii, Włoszech oraz Polsce, Słowacji i Rumunii. Badania prowadzono symultanicz-
nie w październiku 2012 r. na próbie 1800 respondentów (po 300 w każdym kraju). Kryteria doboru do 
próby zakładały, że respondentami będą osoby w wieku 18-25 lat dokonujące zakupów w Internecie.
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stały dostęp do informacji i oferty wraz z możliwością porównania propozycji 
wielu producentów wskazywał niemal co drugi badany (tabela 1). 

Tabela 1. Zalety zakupów online w opinii badanych (w % wskazań)

Wyszczególnienie Ogółem 

Niższa cena oferowanych produktów 59,5

Możliwość zakupu 24 godziny na dobę 57,6

Możliwość porównywania oferty produktów różnych producentów 44,7

Szeroka oferta towarowa – duży wybór 34,1

Oszczędność czasu 33,5

Wygoda dokonywania zakupu (brak konieczności wychodzenia z domu/pracy) 20,2

Dokonywanie przemyślanych zakupów, niepodejmowanie decyzji impulsywnych 11,9

Oferta zawierająca szczegółowe informacje o produktach 10,6

Źr ód ło: badania własne.

Możliwość porównywania oferty produktów różnych producentów była 
szczególnie ważna dla e-konsumentów ze Słowacji, Włoch i Polski. Ponad poło-
wa badanych z tych krajów wskazała jako determinantę zakupów przez Internet 
tę właśnie możliwość. Nieograniczony dostęp do informacji na temat ofert róż-
nych producentów, jaki oferuje Internet, jako zaletę postrzegało dwóch na pięciu 
badanych z Francji oraz Portugalii oraz co trzeci e-konsument z Rumunii. Zaletą 
zakupów przez Internet (szczególnie dla badanych z Francji, Rumunii i Słowacji) 
jest dostęp do szczegółowych informacji o produktach (tabela 2). 

Tabela 2. Zalety zakupów online w opinii e-konsumentów z wybranych krajów (w % wskazań)

Wyszczególnienie Francja Polska Portugalia Rumunia Słowacja Włochy

Niższa cena oferowanych produktów 39,7 66,3 65,9 43,2 76,4 63,8

Możliwość zakupu 24 godziny na dobę 36,2 59,9 68,7 65,3 55,1 61,0

Możliwość porównywania oferty pro-
duktów różnych producentów

39,3 50,0 42,2 33,6 52,2 50,8 

Szeroka oferta towarowa – duży wybór 24,5 37,4 31,3 34,4 37,7 38,4

Oszczędność czasu 28,4 27,2 37,0 46,3 29,7 33,9

Wygoda dokonywania zakupu (brak ko-
nieczności wychodzenia z domu/pracy)

19,7 27,9 17,1 22,0 14,5 18,1 

Dokonywanie przemyślanych zakupów, 
niepodejmowanie decyzji impulsywnych

16,6 13,3 10,4 10,8 13,4   4,5 

Oferta zawierająca szczegółowe infor-
macje o produktach

14,0   9,5   5,2 12,7 12,0   9,0 

Źr ód ło: badania własne.
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Podstawową funkcją informacji jest ułatwienie podjęcia decyzji. Informacja 
ma szczególne znaczenie dla konsumenta na etapie rozpoznania sposobów zaspo-
kojenia potrzeby. Celem informacji kierowanej do konsumenta jest przekazanie 
(kreowanie) wiedzy o produktach dostępnych na rynku oraz przekonanie, że pro-
dukt może zaspokoić jego potrzeby. Informacje udostępniane przez producentów, 
poza budowaniem wiedzy konsumenta o istnieniu produktu i jego użyteczności, 
mają zachęcić konsumenta do zakupu, a także pobudzać i kreować nowe potrzeby.

Informacje udostępniane przez producentów wpływają na to, że zakupy przez 
Internet stają się bardziej przemyślane, mniej emocjonalne, a bardziej racjonalne. 
E-konsumenci poszukują informacji w wielu źródłach, porównują je ze sobą i do-
piero podejmują decyzję, który produkt wybrać. Producenci i sprzedawcy, świa-
domi istnienia coraz bardziej wymagającego e-konsumenta, starają się sprostać 
jego rosnącym wymaganiom i potrzebom informacyjnym. Na swoich stronach 
internetowych umieszczają różne informacje. Dotyczą one zalet oferowanych 
produktów i cech wyróżniających je spośród ofert konkurencyjnych, dostarcza-
ją podstawowych informacji o produkcie, jego składzie, funkcjach, danych tech-
nicznych oraz sposobie i warunkach użytkowania.

E-konsumenci, mając nieograniczony dostęp do wielu informacji, nie tylko 
poszukują, ale przede wszystkim porównują zgromadzone informacje. Ponad 
80% badanych e-konsumentów porównuje ceny produktów dostępnych w Inter-
necie. Większość (ponad 2/3) poszukuje i porównuje także informacje na temat 
aktualnych promocji, dostępnych ofert, danych technicznych produktów. Opinie 
innych użytkowników o produkcie czyta dwóch na trzech badanych. Prawie co 
drugi e-konsument porównuje czas realizacji zamówienia u różnych sprzedaw-
ców, dwóch na pięciu sprawdza dostępność produktu w Internecie, tyle samo po-
równuje nowości oferowane przez różnych producentów. Najrzadziej poszuki-
wane i porównywane informacje dotyczą firmy. Co czwarty badany deklaruje, że 
informacji o firmie (producencie, sprzedawcy) nie szuka wcale (tabela 3). 

Tabela 3. Przedmiot informacji poszukiwanych i porównywanych przez badanych (w %)

Przedmiot informacji
Informacje

poszukiwane porównywane nieposzukiwane
Ceny produktów 14,1 83,4   2,6
Promocje produktów 23,5 68,7   7,8
Opinie użytkowników o produkcie 25,6 66,6   7,8
Oferty producentów 24,9 66,6   8,5
Dane techniczne produktów 27,9 64,5   7,5
Czas realizacji zamówienia 35,7 48,8 15,5
Dostępność produktu w Internecie 42,7 43,9 13,5
Nowości produktowe 37,4 41,5 21,1
Informacje o firmie 38,2 35,5 26,3

Źr ód ło: badania własne.
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Informacje o cenach produktu są przedmiotem porównań przede wszystkim 
e-konsumentów z Polski. Ceny produktów porównuje prawie każdy badany Polak 
i tylko 2/3 badanych Francuzów (tab. 4). Opinie innych użytkowników o pro-
dukcie porównuje ponad 3/4 e-konsumentów z Polski, niemal tyle samo z Włoch 
i „tylko” połowa badanych z Rumunii. 

Informacje o promocjach są przedmiotem poszukiwań i porównań zdecydo-
wanej większości badanych Portugalczyków, a także Polaków i Rumunów. Naj-
mniejsze zainteresowanie informacjami o aktualnych promocjach deklarowali 
badani z Francji. Również najmniejsza grupa Francuzów deklarowała porówny-
wanie informacji na temat danych technicznych produktów (52%), z kolei naj-
większą grupę zainteresowanych takimi informacjami stanowili badani z Polski 
(75%). Polacy i Słowacy stanowili najmniej liczną grupę osób porównujących 
informacje na temat nowości produktowych dostępnych na rynku, najliczniejszą 
– Francuzi.

Tabela 4. Przedmiot informacji poszukiwanych i porównywanych przez e-konsumentów 
z wybranych krajów Europy (w %)

Przedmiot informacji
Francja Polska Portugalia Rumunia Słowacja Włochy

1* 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Ceny produktów 28,4 68,4   4,8 93,8   8,9 88,7 21,2 74,5   9,3 89,6 14,0 82,1
Opinie użytkowników 

o produkcie
30,4 61,7 18,7 77,9 24,8 64,8 37,5 56,6 24,9 63,4 16,7 74,9 

Promocje produktów 36,5 58,0 20,5 71,2 18,6 77,2 24,6 71,5 22,6 65,9 18,4 68,2

Dane techniczne pro-
duktów

40,8 52,9 20,1 75,3 25,7 68,6 35,2 56,9 23,7 69,3 23,5 60,8 

Nowości produktowe 32,7 51,2 32,7 34,2 39,0 48,6 46,5 42,1 39,2 34,1 33,2 43,7

Oferty producentów 44,4 50,7 17,7 74,3 23,8 68,1 23,8 72,7 21,0 62,9 21,4 68,9

Informacje o firmie 33,5 48,4 42,1 33,3 36,6 42,7 42,0 31,5 42,2 25,2 29,0 35,5

Dostępność produktu 
w Internecie

39,9 46,8 48,4 41,1 34,9 59,3 52,4 39,0 44,9 44,5 29,9 33,5 

Czas realizacji zamó-
wienia

43,2 45,5 31,9 53,5 32,1 53,6 34,8 51,8 38,8 41,8 33,3 46,8 

* 1 – informacje poszukiwane, 2 – informacje porównywane

Źr ód ło: badania własne.

Porównując zachowania informacyjne e-konsumentów z wybranych krajów 
w zakresie aktywności (poszukiwania i porównywania) oraz przedmiotu pożąda-
nej informacji, można stwierdzić, że najliczniejszą grupę aktywnych nabywców 
stanowią e-konsumenci z Polski i Portugalii. Przedmiotem informacji najczęściej 
porównywanych przez badanych z Polski są ceny produktów, opinie o produkcie 
innych użytkowników, dane techniczne produktów oraz dostępne oferty różnych 
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producentów. Z kolei Portugalczycy najczęściej porównują informacje na temat 
promocji, dostępności produktu oraz czasu realizacji zamówienia.

Najmniej aktywną grupę e-konsumentów w zakresie poszukiwania i porów-
nywania informacji stanowią Rumuni (najrzadziej deklarujący porównywanie 
opinii innych użytkowników o produkcie), Słowacy (najrzadziej porównujący 
informacje o firmie, czasie realizacji zamówienia oraz dostępnych nowościach 
rynkowych) i Włosi (najrzadziej porównujący dostępność produktu w Internecie).

Rozwój technologii internetowych umożliwił ich użytkownikom łatwy i szyb-
ki dostęp do informacji. E-konsumenci mają szereg możliwości i sposobów po-
szukiwania interesujących ich informacji. Najpopularniejszym sposobem wyszu-
kiwania informacji jest korzystanie z wyszukiwarek internetowych (takich jak np. 
Google) (tabela 5). Ponad połowa badanych e-konsumentów przeszukuje oferty 
sklepów internetowych, co trzeci przegląda strony internetowe producentów, tyle 
samo przeszukuje oferty aukcji internetowych. Co czwarty badany korzysta z po-
równywarek cenowych, a co piąty przegląda fora internetowe i opinie na nich 
umieszczane.

Tabela 5. Sposoby poszukiwania informacji o produkcie przez badanych (w % wskazań)

Wyszczególnienie Ogółem

Korzystanie z wyszukiwarek internetowych (np. Google) 65,5

Przeszukiwanie ofert sklepów internetowych 57,8

Przeglądanie stron WWW producentów 35,9

Przeszukiwanie ofert aukcji internetowych (np. ebay) 32,7

Korzystanie z porównywarek cen 25,7

Przeglądanie forów internetowych 22,2

Źr ód ło: badania własne.

Z poszukiwania informacji w wyszukiwarkach internetowych najczęściej ko-
rzystają e-konsumenci na Słowacji (ponad 80%), najrzadziej we Francji (50%). 
Przeglądanie ofert aukcji internetowych jest domeną e-konsumentów z Polski. Auk- 
cje internetowe przegląda tu ponad 60% badanych, podczas gdy w Rumunii i na 
Słowacji – niespełna 18%. Przeszukiwanie ofert sklepów internetowych w poszu-
kiwaniu informacji o produkcie deklaruje ponad 70% badanych Słowaków i Ru-
munów i tylko 27% Francuzów. Przeglądanie stron internetowych producentów 
to sposób gromadzenia informacji o produkcie deklarowany przez najliczniejszą 
grupę e-konsumentów z Rumunii (58%). Z porównywarek cenowych najliczniej 
korzystają badani ze Słowacji i Polski. Przeglądanie forów internetowych to spo-
sób na poszukiwanie informacji o produktach wykorzystywany przez co trzeciego 
badanego e-konsumenta z Polski i co dziesiątego ze Słowacji (tabela 6).



160 Magdalena Jaciow

Tabela 6. Sposoby poszukiwania informacji o produkcie przez e-konsumentów z wybranych  
krajów Europy (w % wskazań)

Wyszczególnienie Francja Polska Portugalia Rumunia Słowacja Włochy

Korzystanie z wyszukiwarek internetowych 50,4 58,4 72,0 65,6 83,2 61,4

Przeszukiwanie ofert aukcji internetowych 37,5 62,1 28,9 17,6 18,6 29,1

Przeszukiwanie ofert sklepów internetowych 27,2 54,3 59,6 73,6 78,5 46,2

Przeglądanie stron WWW producentów 19,2 33,8 36,0 58,2 31,2 34,1

Korzystanie z porównywarek cen 18,3 39,6 20,9 11,7 40,1 18,8

Przeglądanie forów internetowych 14,7 36,9 21,3 27,1 11,1 19,3

Źr ód ło: badania własne.

Ze sposobami pozyskiwania informacji o ofercie związane są źródła informa-
cji. Najpopularniejszym (bez względu na kategorie produktów) źródłem informa-
cji o produktach (wskazywanym przez najliczniejszą grupę badanych) są strony 
internetowe producentów. Na stronach producentów informacji poszukuje średnio 
47% badanych. Kolejnym źródłem informacji są e-sklepy, w których informacji 
poszukuje średnio 36% badanych. Średnio 30% badanych korzysta z informacji 
umieszczanych na forach internetowych, dla średnio co czwartego badanego źró-
dłem informacji jest reklama internetowa, a dla co piątego – porównywarki cen. 

E-konsumenci korzystają z różnych źródeł informacji w zależności od kate-
gorii produktu, jakiego poszukują. Strona producenta, fora internetowe i porów-
nywarki cen są częściej wskazywanymi źródłami informacji w procesie zakupu 
komputerów i oprogramowania (aniżeli w zakupach pozostałych kategorii pro-
duktowych). E-sklepy stanowią częściej niż w pozostałych kategoriach wskazy-
wane źródło informacji w zakupach odzieży i obuwia. Z kolei reklama w sieci jest 
źródłem informacji częściej wskazywanym przy zakupach żywności (tabela 7).

Tabela 7. Źródła informacji wykorzystywane przez badanych w zakupach wybranych kategorii 
produktów (w % wskazań)

Kategorie produktów 

Źródło informacji 

Komputery 
i oprogramo-

wanie

Książki
i mutimedia

Odzież 
i obuwie

RTV
i foto

Sport
i turystyka

Zdrowie
i uroda Żywność

Informacje na stronie WWW 
producenta

51,7 46,1 49,2 48,0 45,2 45,4 41,9

Fora internetowe 42,1 27,4 22,5 31,2 29,3 31,0 23,1

Informacje w e-sklepach 37,8 37,1 42,7 33,8 32,9 34,5 31,9

Porównywarki cen 26,2 20,2 22,5 24,1 19,1 17,5 16,9

Reklama w sieci 24,9 24,7 28,6 22,4 27,4 28,5 31,1

Źr ód ło: badania własne.
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Różny jest zakres wykorzystywania internetowych źródeł informacji przez 
e-konsumentów z wybranych krajów. Przykładowo, w zakupach odzieży i obu-
wia informacji na stronach producenta poszukuje najliczniejsza grupa e-kon-
sumentów z Rumunii. E-sklepy stanowią główne źródło informacji o odzieży 
i obuwiu dla największej grupy e-konsumentów ze Słowacji. Porównywarki cen 
są wykorzystywane częściej przez Francuzów niż przez badanych z pozostałych 
krajów, z kolei reklama w sieci – przez Portugalczyków. Szczegółowe deklara-
cje na temat internetowych źródeł informacji wykorzystywanych w zakupach 
różnych kategorii produktów przez e-konsumentów z wybranych krajów zesta-
wiono w tabeli 8.

Tabela 8. Źródła informacji wykorzystywane przez e-konsumentów z wybranych krajów Europy 
w zakupach wybranych kategorii produktów (w % wskazań)

Wyszczególnienie Francja Polska Portugalia Rumunia Słowacja Włochy 

Odzież i obuwie

Informacje na WWW producenta 45,1 48,4 51,4 57,5 49,8 39,7

Informacje w e-sklepach 40,4 46,1 47,0 33,9 52,9 32,9

Porównywarki cen 39,0 34,3 –   6,9 30,4 19,2

Reklama w sieci 27,7 22,8 32,2 29,6 30,4 30,8

Fora internetowe 13,1 24,8 30,1 30,0 18,5 17,1

Książki i multimedia

Informacje na WWW producenta 56,7 33,6 48,1 48,5 47,7 44,5

Porównywarki cen 41,2 31,2 –   5,3 23,2 16,4

Informacje w e-sklepach 36,1 33,2 45,3 32,2 44,3 30,5

Reklama w sieci 20,1 22,0 28,7 26,4 25,7 26,6

Fora internetowe 11,3 37,2 37,0 32,6 22,4 19,5

Komputery i oprogramowanie

Informacje w e-sklepach 56,9 26,3 45,5 34,6 40,6 20,4

Porównywarki cen 40,7 41,0 –   9,5 34,7 26,5

Informacje na WWW producenta 39,4 52,6 56,7 54,3 55,6 51,0

Fora internetowe 25,5 61,0 44,4 40,3 39,3 38,8

Reklama w sieci 19,9 20,3 33,7 27,6 22,2 29,3

Artykuły sportowe i turystyczne

Informacje w e-sklepach 46,1 26,2 41,6 24,2 36,4 23,9

Porównywarki cen 45,5 23,4 –   6,2 18,2 23,9

Informacje na WWW producenta 44,4 42,1 48,0 45,0 48,0 44,0

Reklama w sieci 19,1 23,8 38,2 27,5 29,8 26,9

Fora internetowe 11,2 45,3 32,9 34,1 23,7 23,9
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cd. tab. 8
Wyszczególnienie Francja Polska Portugalia Rumunia Słowacja Włochy 

RTV i foto

Informacje na WWW producenta 49,5 45,4 56,7 50,2 45,8 37,1

Porównywarki cen 43,1 34,6 – 10,3 29,2 25,7

Informacje w e-sklepach 40,4 24,9 46,3 28,3 38,9 21,0

Reklama w sieci 18,6 18,5 25,0 23,8 19,9 35,2

Fora internetowe 10,1 49,8 36,6 31,8 34,3 17,1

Zdrowie i uroda

Informacje na WWW producenta 45,6 46,7 44,4 49,1 47,5 29,4

Informacje w e-sklepach 40,7 37,3 42,5 25,2 34,3 24,7

Porównywarki cen 31,9 23,6 –   8,7 25,0   7,1

Reklama w sieci 21,4 25,9 36,6 28,0 30,4 32,9

Fora internetowe   9,9 50,9 30,1 37,6 27,0 21,2

Żywność

Informacje na WWW producenta 50,9 37,1 45,8 44,9 36,4 26,8

Informacje w e-sklepach 43,7 17,1 51,4 24,7 26,0 23,9

Porównywarki cen 38,3 18,6 –   3,9 24,0 14,1

Reklama w sieci 22,2 38,6 32,6 28,1 34,4 35,2

Fora internetowe 12,0 25,7 26,4 33,7 20,1 16,9

Źr ód ło: badania własne.

Sposobem na pozyskiwanie informacji jest również kontakt ze sprzedawcą. 
Różne są możliwości kontaktu ze sprzedawcą w Internecie. Najczęściej wykorzy-
stywanym przez e-konsumentów jest kontakt e-mailowy. Ponad 65% badanych 
przed zakupem wysyła pocztą elektroniczną zapytanie do sprzedawcy. Ponad 
43% badanych kontaktuje się ze sprzedawcą telefonicznie, a ponad 27% – pisem-
nie. Najrzadziej wykorzystywaną formą kontaktu ze sprzedawcą przed zakupem 
jest rozmowa z konsultantem w tzw. chat roomie (tabela 9).

Tabela 9. Sposoby pozyskiwania informacji przed zakupem przez badanych (w % wskazań)

Wyszczególnienie Ogółem 

Wysyłanie e-maila z zapytaniem 65,5

Telefonowanie pod wskazany na stronie firmy numer kontaktowy 43,5

Wysyłanie zapytania przez formularz kontaktowy 27,0

Poradzenie się na forum dyskusyjnym umieszczonym na stronie firmy 19,1

Zadawanie pytań konsultantowi przez komunikator, np. GG 10,6

Rozmowa z konsultantem w chat roomie   6,1

Źr ód ło: badania własne.
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E-maila z zapytaniem do sprzedawcy przed zakupem wysyła prawie każdy 
badany Polak i jedynie co trzeci Francuz. Z kontaktu przez komunikator GG ko-
rzysta co trzeci badany Francuz i tylko 4% Portugalczyków. Formularz kontak-
towy wykorzystuje ponad 40% badanych Polaków i Portugalczyków i tylko 18% 
Rumunów i Włochów. Kontakt telefoniczny ze sprzedawcą najbardziej preferują 
e-konsumenci z Rumunii, a konsultacje w chat roomie – Francuzi (tabela 10).

Tabela 10. Sposoby pozyskiwania informacji przed zakupem przez e-konsumentów 
z wybranych krajów Europy (w % wskazań)

Wyszczególnienie Francja Polska Portugalia Rumunia Słowacja Włochy

Wysyłanie e-maila z zapytaniem 38,9 91,2 82,8 57,4 87,0 75,0

Zadawanie pytań konsultantowi przez ko-
munikator, np. GG

33,2 16,5   4,5 11,7 2,7   2,4 

Poradzenie się na forum dyskusyjnym 
umieszczonym na stronie firmy

24,0 16,5 20,2 28,3 21,1 17,3 

Wysyłanie zapytania przez formularz kon-
taktowy

20,2 45,6 41,4 18,1 34,1 18,3 

Rozmowa z konsultantem w chat roomie 14,9   4,9   9,6   2,6   8,0   2,4

Telefonowanie pod wskazany na stronie fir-
my numer kontaktowy

12,5 52,6 40,4 79,6 47,9 47,1 

Źr ód ło: badania własne.

Zakończenie

Celem poszukiwania informacji jest wsparcie procesów decyzyjnych konsu-
menta. Na podstawie posiadanych informacji e-konsumenci dążą do identyfikacji 
optymalnych dla siebie sposobów zaspokojenia potrzeby, wybierając konkretne 
produkty. Proces nabywczy (niezależnie od kategorii nabywanych produktów)  
e-konsumenci wspierają informacjami z wielu dostępnych w Internecie źródeł. 
Do źródeł tych należą: strony internetowe producentów, e-sklepów, porównywa-
rek cenowych, fora internetowe. Szukając informacji, korzystają z wyszukiwa-
rek internetowych, ofert sklepów, porównywarek cenowych. Informacje, których 
poszukują, dotyczą przede wszystkim cen produktów, danych technicznych oraz 
opinii innych użytkowników. Wyniki zrealizowanych badań międzynarodowych 
nie wskazały znaczących różnic w zachowaniach informacyjnych e-konsumen-
tów z wybranych krajów Europy (tabela 11). Jedynie w zachowaniach e-konsu-
mentów z Polski można wskazać elementy, które odróżniają tę grupę badanych 
od pozostałych. Polacy zdecydowanie częściej niż pozostali badani poszukują 
informacji o ofercie produktowej na aukcjach internetowych oraz forach interne-
towych.
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Tabela 11. Zachowania informacyjne e-konsumentów z wybranych krajów Europy – zestawienie 
najczęstszych deklaracji

E-konsu-
ment z

Najczęściej wskazywany/e
przedmiot po-
równywanej 
informacji

sposób/y poszukiwania 
informacji

źródło/a infor-
macji

o produkcie

sposób/y kontaktu
ze sprzedawcą
przed zakupem

Francji ceny
opinie innych

korzystanie z wyszuki-
warki internetowej

e-sklepy
WWW producenta
porównywarki cen

e-mail
komunikator GG

Polski ceny
opinie innych
dane techniczne

przeglądanie aukcji in-
ternetowych

WWW producenta
porównywarki cen
fora internetowe

e-mail

Portugalii ceny
promocje 

korzystanie z wyszuki-
warki internetowej

WWW producenta
e-sklep

e-mail
formularz kontak-
towy 

Rumunii ceny
oferty producen-
tów

przeglądanie ofert  skle-
pów

WWW producenta telefon

Słowacji ceny 
dane techniczne

korzystanie z wyszuki-
warki internetowej, prze-
glądanie ofert sklepów 

WWW producenta e-mail

Włoch ceny
opinie innych

korzystanie z wyszuki-
warki internetowej

WWW producenta e-mail 

Ź r ód ło: badania własne.
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Internet sources of information on an offer 
in the purchasing process of e-consumers – research results

Summary. As advantages of online shopping e-consumers consider, inter alia, a wide range of 
products. The consumer has a large choice of products and brands on the Internet and looks for inter-
esting information about the offer. They search information about the price, technical specifications, 
product availability. An e-buyer also looks for information about the offer of various manufacturers, 
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special offers and new products, checks the delivery time and reliability of the seller. Very often, 
the purchasing process does not end once the necessary information is found. The vast majority of 
customers look for the same information from many sources and compare with each other. The ar-
ticle contains the results of an international direct research of purchasing behaviour of e-consumers 
from selected European countries (Poland, Slovak Republic, Romania, France, Italy, Portugal), with 
particular emphasis on information behaviour, including the use of the information source in the 
online purchasing process.

Key words: e-consumer, purchasing process, sources of information
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z e-konsumentem na przykładzie  

sieciowych przedsiębiorstw handlowych

Streszczenie. W erze informacji oraz internetyzacji, przy postępującej internacjonalizacji 
i globalizacji, przedsiębiorstwa są uzależnione od utrzymywania kontaktów z otoczeniem, w tym 
zwłaszcza z klientami. To, jak będą przebiegały procesy komunikacyjne oraz transakcyjne, jest 
immanentnie związane z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań techniczno-technologicznych, 
w tym Internetu. Zarządzający przedsiębiorstwami, w szczególności zaś sieciowymi placówkami 
handlowymi, dostrzegają i doceniają te metody, techniki oraz instrumenty, które pozwolą na sku-
teczne funkcjonowanie nie tylko w realnym, ale i wirtualnym świecie. W tym zakresie szczególnie 
cenne jest wykorzystywanie przez sieciowe przedsiębiorstwa handlowe takich narzędzi, które wspo-
mogą utrzymywanie relacji zarówno na podłożu komunikacyjnym, jak i transakcyjnym z nowoczes- 
ną generacją e-konsumentów.

Słowa kluczowe: wartość dla klienta, technologie internetowe, e-komunikacja, handel, sieć 
detaliczna

Wstęp

Rosnąca presja konkurencji sprawia, że istnienie oraz rozwój podmiotów go-
spodarczych jest wręcz uzależnione od relacji między nimi a otoczeniem. Liczy 
się zwłaszcza przychylność i zaufanie klienta. Przedsiębiorcy, by osiągnąć zamie-
rzone cele, sięgają po coraz bardziej wyrafinowane rozwiązania marketingowe. 
Wszystko po to, by odróżnić przedsiębiorstwo od podobnych sobie. Spośród róż-
norodnych organizacji warte uwagi są sieciowe przedsiębiorstwa handlowe, któ-
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re w dobie informacji i informatyzacji, intensyfikujących konkurencję rynkową, 
stosują różnorodne rozwiązania wykorzystujące nowe technologie internetowe, 
które stanowią ich atutową kartę w rozgrywce o klienta. 

Niniejszy artykuł jest próbą nakreślenia znaczenia wykorzystania innowacyj-
nych technologii internetowych jako istotnej składowej w procesie kształtowania 
relacji z klientem e-konsumentem. Realizacja tak sformułowanego celu wyma-
gała uzyskania odpowiedzi na pytania cząstkowe. Kim jest współczesny klient 
e-konsument? Czym są relacje i w czym tkwi sens utrzymywania partnerskich 
relacji podmiotów gospodarczych z otoczeniem, w tym zwłaszcza z klientami? 
Czym są i dlaczego warto stosować nowoczesne technologie internetowe? Jaki 
jest wpływ zastosowania nowoczesnych technologii internetowych na sferę rela-
cji sieć handlowa – e-konsument?

1. Klient e-konsument reprezentantem  
informacyjnej rzeczywistości

Terminologicznie „klient” nie ma jednej ujednoliconej formy kwalifikacyjnej. 
Opracowania poświęcone temu zagadnieniu kwalifikują go według różnorodnych 
kryteriów. Mamy zatem kwalifikację odnoszącą się do istoty żywotności, gdzie 
możemy mówić o: jednostkach żywotnych – ludziach oraz nieżywotnych – orga-
nizacjach. Kolejne stosowane kryteria to formalizacja prawna oraz formalizacja 
miejsca, roli i znaczenia klienta w procesach wymiany na rynku. 

Klient jest osobą fizyczną lub prawną dokonującą zakupu towaru/produktu 
przeznaczonego na sprzedaż i po zapłacie przejmującą tytuł jego własności1. Klient 
może być ujmowany w ramy znaczeniowe jednostki, „do której sprzedawca adre-
suje swoją ofertę i która przystępuje do transakcji kupna-sprzedaży dóbr i usług”2. 
Jako klienta można również uznać „osobę, wydział lub organizację wewnątrz lub 
na zewnątrz firmy, której dostarcza się towary i/lub usługi”3. O klientach rynków 
rzeczywistych, jak i o klientach rynków wirtualnych, możemy mówić, stosując 
kryterium stopnia realności rynku (rzeczywisty oraz wirtualny), gdzie klientów 
rynków wirtualnych określamy terminem „e-klienci”. Głoska „e” wskazuje na 
miejsce transakcji – wirtualne środowisko.

Definicja „klienta” sama w sobie nie zawiera odniesień do wykorzystania na-
bytego przez niego produktu bądź usługi. Jednak dodając do tego kolejną fazę 
procesu zakupowego, czyli to, „co dzieje się z produktem”, otrzymujemy efekt 
końcowego procesu dostarczania dóbr/usług, który weryfikuje działania zarówno 
producentów, jak i usługodawców – konsumpcję4.

1 D. Kempny, Obsługa klienta, Wyd. AE, Katowice 2008, s. 15.
2 K. Mazurek-Łopacińska, Orientacja na klienta w przedsiębiorstwie, PWE, Poznań 2002, s. 204.
3 Słownik terminologii logistycznej, red. M. Fertsch, Wyd. ILiM, Poznań 2006, s. 117.
4 Termin „konsumpcja” (łac. consumo, consumptio) oznacza jedzenie, spożytkowanie, użytkowanie.
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Konsumpcja jest rozumiana jako działanie ludzi mające na celu bezpośred-
nie zaspokojenie konkretnych potrzeb osobistych poprzez zużycie, użytkowa-
nie dóbr i usług5. Konsumpcja jako proces realny o składowych w postaci poje-
dynczych aktów ma odniesienie zarówno w operacjach myślowych związanych 
z poborem informacji, jej przetwarzaniem, kalkulacją i podejmowaniem decyzji 
konsumenckich, jak i w materialno-fizycznym aspekcie zachowań podmiotów 
konsumpcji.

Konsument to podmiot ekonomiczny, który spożywa (zużywa) nabyte pro-
dukty (dobra materialne, usługi)6. Konsumentem jest każda osoba7, która odczu-
wa potrzebę konsumpcyjną, dokonuje zakupu (lub w inny sposób uzyskuje pro-
dukt) i tą drogą zaspokaja odczuwaną potrzebę (konsumuje, użytkuje produkt)8. 
Konsument, funkcjonując w strukturach gospodarki, podejmuje decyzje mające 
wymiar ekonomiczny, jak i psycho-społeczny. Mówimy wówczas o zachowaniu 
konsumenta.

Zachowanie konsumenta (lub też zachowanie konsumpcyjne) należy trak-
tować jako jeden z elementów szeroko rozumianego zachowania się człowieka9. 
Zachowanie konsumenta obejmuje:

czynności psychiczne i fizyczne (zachowanie), łączenie ich z motywami i przyczynami, jed-
nostek i małych grup, dotyczące orientacji, kupowania, użytkowania, utrzymania i pozby-
wania się wyrobu (cykl konsumpcji) oraz produkcji gospodarstwa domowego (zrób to sam), 
pozwalające konsumentowi funkcjonować oraz realizować swoje cele i urzeczywistniać 
wartości, a dzięki temu osiągnąć zadowolenie i dobrobyt, z uwzględnieniem skutków krótko- 
i długofalowych oraz konsekwencji jednostkowych i społecznych10.

Zatem zachowanie konsumenta jest efektem interakcji, w jakich uczestniczy 
konsument w obszarze ekonomicznym obejmującym wszystko to, co poprzedza, 
zachodzi w trakcie oraz następuje po nabyciu produktów bądź usług, które można 
zamknąć w klamrach procesu.

Na postępowanie konsumenta na rynku mają wpływ zarówno czynniki we-
wnętrzne – związane z nim samym, jak i zewnętrze – tkwiące w jego otocze-
niu. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje czynnik technologizacji. Szybki 

5 J. Szczepański, Konsumpcja a rozwój człowieka. Wstęp do antropologicznej teorii konsump-
cji, PWE, Warszawa 1981, s. 134.

6 Szerzej na ten temat: J. Kufel, H. Mruk, Konsument jako instytucja ekonomiczna i prawna, 
Wyd. AE, Poznań 1998. 

7 W polskiej literaturze najczęściej termin „konsument” stosowany jest w odniesieniu do jed-
nostki indywidualnej.

8 M. Solomon, G. Bamossy, S. Askegaar, Consumer Behavior. A European Perspective, Pren-
tice-Hall Europe, Paris 1999, s. 9.

9 A. Jachnis, Psychologia konsumenta. Psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania za-
chowań konsumenckich, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz – Warszawa 2007, s. 21-22.

10 G. Antonides, W.F. van Raaij, Zachowania konsumenta. Podręcznik akademicki, cz. 2, WN 
PWN, Warszawa 2003, s. 24.
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postęp w zakresie internetyzacji wraz z telefonią komórkową oraz globalizacja 
i internacjonalizacja, które leżą po stronie czynników zewnętrznych, zrewolu-
cjonizowały sferę konsumpcji. Era informacji z upowszechnieniem technologii 
komunikacji, gospodarki opartej na wiedzy wraz z ideą zrównoważonego rozwo-
ju przyczyniła się do narodzin e-klienta, e-nabywcy oraz e-konsumenta. Wyróż-
nienie cząstki „e” wskazuje na instrument – medium, z wykorzystaniem którego 
dochodzi do procesu transakcyjnego.

„E-klient” to jednostka, która, posługując się nowoczesnymi rozwiązaniami 
technologicznymi, uczestniczy w procesach zakupowych. E-nabywca wchodzi 
w posiadanie dóbr i usług, korzystając z Internetu. Z kolei „e-konsument” zaspo-
kaja swoje potrzeby dzięki zakupionym w Internecie produktom bądź uczestni-
cząc w realizowanej usłudze11.

Internet oraz nowe technologie diametralnie zmieniły proces zakupowy. Wy-
różniamy tu e-zachowanie12, e-zachowanie nabywcze (zakupowe), jak również 
zachowanie e-konsumentów. O ile e-zachowania nabywcze oznaczają, że proces 
wyboru i (lub) zakupu dóbr/usług przez e-konsumenta musi się odbywać wyłącznie 
w sieci, o tyle termin „zachowanie e-konsumentów” określa wszystkie te czynno-
ści wykonywane przez e-konsumentów, które mogą zachodzić zarówno w świecie 
realnym, jak i wirtualnym.

W tym kontekście należy zauważyć, iż głównym motorem rozwoju wirtu-
alnych koncepcji handlowych oraz ich praktycznej realizacji była, jest i praw-
dopodobnie będzie technologia informatyczna, a w szczególności Internet. Po-
wszechnie uważa się, że u podłoża wszelkich przemian w obszarze technologii 
informacyjnych leży globalna sieć komputerowa, jaką jest Internet, która często 
jest nazywana najistotniejszym narzędziem technologicznym współczesnej eko-
nomii13.

Wyróżnienie e-zachowań nabywczych (zakupowych), jak również zachowań 
e-konsumentów implikuje zmiany w zakresie sposobu postrzegania klienta-kon-
sumenta przez podmioty gospodarcze. Wszak walka o udział w portfelu tegoż 
e-konsumenta uwidacznia się zwłaszcza w zakresie dystrybucji. Szczególnie in-
teresującym obszarem do prowadzenia analiz są działania sieciowych przedsię-
biorstw detalicznych branży FMCG.

11 Szerzej na ten temat: M. Jaciow, R. Wolny, Polski E-konsument. Typologia, zachowania, 
Wyd. Helion, Gliwice 2011, s. 10.

12 Termin ten oznacza „dające się zaobserwować w Internecie reakcje osób na bodźce z otocze-
nia (świata realnego, ale także rzeczywistości wirtualnej)” (M. Jaciow, R. Wolny, op. cit.). Przykła-
dem może być czytanie stron WWW, przeglądanie stron sklepów internetowych, odbieranie poczty 
bądź korzystanie z komunikatorów, pisanie komentarzy lub prowadzenie blogów oraz kupowanie 
w sklepach internetowych.

13 Informatyczne narzędzia procesów logistycznych, red. M. Chaberek, A. Jezierski, Wyd. Ce-
DeWu, Warszawa 2010, s. 7.
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2. Partnerskie relacje z klientami atutem rynkowym

Praktyka, jak i teoria wskazują na klienta jako stronę w grze rynkowej, która 
to sankcjonuje, determinuje i warunkuje istnienie oraz funkcjonowanie podmio-
tów gospodarczych14. Zarządzający dobrze zdają sobie sprawę z tego, że klienci 
chcą być traktowani indywidualnie – jako jednostki, którym oferowane powinny 
być wyłącznie te towary i usługi, które są zgodne z ich wymaganiami. 

Indywidualizacja na rzecz klienta prowadzona przez przedsiębiorstwa jest 
procesem dostosowywania produktu do unikalnych i jednostkowych potrzeb 
klienta. Proces ten ma zarówno aspekt obiektywny, jak i subiektywny. W sensie 
obiektywnym proces ten odnosi się do tworzenia i utrzymywania związków od-
działywań – relacji pomiędzy klientem a organizacją mających charakter jednost-
kowy. Zaś w znaczeniu subiektywnym proces indywidualizacji wiąże się nie tyle 
z akceptacją, co raczej z afirmacją indywidualności, wyjątkowości i unikalności 
klienta jako jednostki. 

Zarządzający przedsiębiorstwami, mając na względzie znaczenie indywidu-
alizacji, zwłaszcza w aspekcie obiektywizacji działań prowadzonych na rzecz 
klienta, podejmują wszelkie możliwe kroki, które pozwolą im to zrealizować. 
Istotne znaczenie w tym procesie odgrywa właśnie kształtowanie i zarządzanie 
relacjami jako immanentna składowa realizacji indywidualizacji.

Dziś nawiązywanie i utrzymanie pozytywnych relacji stanowi podstawowy 
atut w grze rynkowej. Aby to osiągnąć, należy w oczach klienta uzyskać akcep-
tację przejawiającą się w pozytywnej interpretacji. Podstawą jest tu wiedza o po-
trzebach klientów, która przekłada się na konfigurację oferty zarówno pod wzglę-
dem materialnym, jak i niematerialnym zgodnej z ich oczekiwaniami. Jeśli ten 
warunek w procesie budowy relacji będzie spełniony, pojawi się skutek w postaci 
pozytywnych odczuć i zachowań. 

Tak wytworzone pozytywne więzi przedsiębiorstw z ich klientami mają do-
prowadzić do zwiększenia satysfakcji15 klientów. Wysoki poziom satysfakcji 
klienta staje się jednocześnie gwarantem zapewnienia o wysokiej jakości pro-
duktu i o dostosowaniu go do potrzeb i oczekiwań klientów16. Tak kształtowane 
relacje skutkują tym, że klienci stają się nie tylko nabywcami dóbr, ale partnerami 
i apostołami przedsiębiorstw oraz ich oferty. Można mówić wówczas o więzach 

14 Por.: S.A. Brown, Strategiczne podejście do klientów, PWE, Warszawa 2003; G. Grela, Po-
miar satysfakcji klientów, w: Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy. Klu-
czowe relacje organizacji w gospodarce opartej na wiedzy, red. B. Godziszewski, Wyd. TNOiK, 
Toruń 2008.

15 Satysfakcja to „stan pozytywnej reakcji emocjonalnej towarzyszącej ocenie rezultatów uży-
cia produktu”, za: Marketingowe testowanie produktów red. S. Sudoł, PWE, Warszawa 2000, s. 285.

16 B. Pawłowska, A. Strychalska-Rudzewicz, Badania satysfakcji klienta w systemie zarządza-
nia jakością, Wyd. UWM, Olsztyn 2009.
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wzajemności, które skutkować mogą wręcz partnerstwem. Obwarowane jest to 
koniecznością otwartości informacyjnej zarówno ze strony klientów, jak i przed-
siębiorstw oraz wzajemnego poszanowania.

W dobie rozwoju nowych technologii warto przyjrzeć się, jak są one wyko-
rzystywane przez podmioty gospodarcze w sferze komunikacyjno-transakcyjnej 
i jakie są tego konsekwencje w sferze kształtowania i utrzymywania relacji po-
między organizacjami i ich klientami.

3. Technologie internetowe

Postęp techniczny oraz technologiczny17 w XXI w. ma realny i namacalny 
wpływ zarówno w sferze organizacji, jak i zarządzania organizacjami, w tym 
m.in. sieciowymi przedsiębiorstwami handlu detalicznego. Wzrost znaczenia po-
stępu technicznego przyczynił się w znacznym stopniu do innowacyjnych zmian 
w technikach komunikacji oraz sprzedaży. Konsekwencją tego jest fakt, że coraz 
dynamiczniej rozprzestrzeniają się innowacyjne technologie oparte na elektro-
nicznych systemach informacji IT18, które opanowują coraz szersze obszary ob-
rotu towarowego. W kontaktach z klientami stosowane są coraz częściej systemy 
komunikacji oraz sprzedaży oparte na Internecie i wirtualnej przestrzeni, począw-
szy od strony internetowej, poprzez pocztę e-mail, a skończywszy na wirtualnym 
sklepie.

Pojawienie się wirtualnej rzeczywistości skutkuje tym, że funkcjonowanie 
przedsiębiorstw handlowych to już nie oferowanie produktów z wykorzysta-
niem tradycyjnych formuł handlowych, ale podążanie za klientem wszędzie 
tam, gdzie on się znajduje. Zatem podążanie za e-klientem funkcjonującym 
w wirtualnym środowisku wiąże się z koniecznością wirtualizacji formuł istnie-
nia jednostek sprzedażowych. Skutkuje to prowadzeniem działalności w sieci 
Internet.

Wykorzystanie Internetu w działaniach stacjonarnych sieci detalicznych na 
rzecz e-klienta jest coraz częściej widoczne na rynku FMCG. Formuła stacjo-
narnej sprzedaży bezpośredniej koegzystuje tu z nowymi technologiami XXI w. 
Do działań sprzedażowych przedsiębiorstwa podchodzą kompleksowo, zgodnie 
z tym, jak przebiega proces podejmowania decyzji konsumenckich. Uwzględniają 
przy tym fakt, że wybór formuły zakupów, placówek handlowych oraz produktów 

17 Szerzej na ten temat: G.M. Grossmann, W. Helpman, Technology and Trade, „Discus-
sion Papers” nr 1134, London 1995; K. Wakelin, Trade and Innovation, E. Elgar, Cheltenham – 
Northampton 1997.

18 Technologia IT jest definiowana jako zdobywanie, przetwarzanie, przechowywanie i pre-
zentowanie oraz przesyłanie we wszystkich możliwych formach, czyli poprzez kombinację sprzętu 
komputerowego, oprogramowania oraz mikroelektroniki i telekomunikacji. Na podstawie: H.C. Lu-
kas, Information Systems Concepts for Management, McGraw-Hill, New York 1998, s. 18.



 173Innowacyjne technologie internetowe w relacjach z e-konsumentem...

jest wypadkową sposobu komunikacji placówka – otoczenie oraz charakterystyk 
leżących po stronie klienta: ekonomicznych i behawioralnych. Proces ten w dobie 
korzystania z nowoczesnych rozwiązań technologicznych scala składowe komu-
nikacyjne oraz realizacyjne w jedną całość.

Nowoczesne techniki i technologie immanentnie kojarzone z Internetem, do 
których w szczególności zaliczamy formuły komunikacyjne, takie jak: wizytów-
ki internetowe, strony internetowe (promocyjne i informacyjne), fora dyskusyj-
ne, serwisy społecznościowe, specjalistyczne serwisy tematyczne, oraz formuły 
handlowe reprezentowane przez e-sklepy i platformy e-handlu zmieniają sposób, 
w jaki przedsiębiorstwa handlowe wchodzą w relacje z klientami. Podstawowe na-
rzędzia komunikacyjne, czyli wizytówki oraz strony internetowe, są powszechne 
i stosowane jako forma jednokierunkowej komunikacji do klienta. Z kolei formy 
komunikacji promocyjnej, realizowane przez fora dyskusyjne, serwisy społeczno-
ściowe czy specjalistyczne serwisy tematyczne, mają cechy kanałów komunikacji 
dwukierunkowej. Akcja łączy się tutaj z reakcją, czyli proces komunikacji jest 
w tym przypadku interaktywny. Ma to szczególne znaczenie w przypadku pomia-
ru i analizy efektywności kampanii promocyjnych bazujących na nowoczesnych 
technologiach internetowych. Z kolei e-sklep łączy w sobie cechy narzędzi jed-
no- i dwukierunkowej komunikacji z e-konsumentem, wzbogacony dodatkowo 
o możliwość fizycznej realizacji zamówienia. Takie innowacyjne podejście, gdzie 
e-sklep tradycyjnego sieciowego podmiotu i wykorzystywane przez niego na-
rzędzia komunikacyjne stanowią zintegrowaną formułę, jest obecnie najlepszym 
sposobem, w jaki sieciowe przedsiębiorstwa handlowe mogą kształtować i zarzą-
dzać relacjami z e-klientem.

Jeśli obydwie strony – e-sprzedawca i e-klient – nadążają za wykorzystaniem 
technologii internetowych, to taki stan powoduje efekt synergii. Wykorzystanie 
Internetu w branży FMCG oraz personalizacja przekazu związanego z reklamą 
i zakupami online powoduje, że klient (tu: e-klient) przestaje być jednym z wielu 
anonimowych klientów tradycyjnej jednostki sprzedaży, a staje się szczególnym, 
dobrze znanym sprzedawcy e-klientem – e-konsumentem, z którym pozostaje 
w stałych relacjach, co przekłada się na twarde dane sprzedażowe.

4. Zastosowanie technologii internetowych w sferze relacji 
sieć handlowa – e-konsument

Poza światem realnym coraz częściej sieciowe przedsiębiorstwa handlowe 
reprezentujące branżę FMCG funkcjonują również w świecie wirtualnym. Jak 
pokazuje raport z badania Millward Brown SMG/KRC, na najbardziej dojrzałych 
rynkach, jeśli chodzi o rozwój e-commerce, udział sprzedaży artykułów FMCG 
sięga przeciętnie ok. 1,5%. W USA wskaźnik ten oscyluje na poziomie 1%, a na 
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najlepiej rozwiniętym rynku e-grocery w Wielkiej Brytanii19 osiąga poziom 4%20. 
Według raportu InternetStandard eCommerce 2010 w Polsce przedsiębiorstwa 
oferujące sprzedaż dóbr FMCG online stanowiły w 2010 r. blisko 2 proc. dzia-
łających ogólnie sklepów internetowych. W tym okresie ich obroty osiągnęły 
ok. 150 mln zł, co stanowi 0,1-0,2 proc. wartości całego rynku spożywczego21. 
Kolejny raport, tym razem NM Incite, również wskazuje na dość dynamiczny 
rozwój sektora internetowych sklepów spożywczych. Zgodnie z wynikami 
raportu prognoza obrotów internetowych sklepów spożywczych w 2014 r. sięgnie 
450 mln zł. W perspektywie pięciu-sześciu lat rynek przedsiębiorstw detalicznych 
oferujących dobra FMCG – e-grocery wzrośnie do 1,5 proc., a wówczas wartość 
tego segmentu przekroczy 1,5 mld zł rocznie.

W Polsce liczebność sklepów typu e-grocery na koniec 2012 r. oscylowała na 
poziomie 300 jednostek (działających w modelach biznesowych tzw. pure play-
ers bądź bricks-and-clicks). Jedne z nich funkcjonują wyłącznie w sieci Internet, 
bez wsparcia ze strony form tradycyjnych (frisco.pl oraz fresh24.pl). Inne, ist-
niejąc w świecie rzeczywistym, prowadzą również działalność online (alma24.pl 
oraz e-piotripawel.pl). Pierwsze symptomy rozbudowy tradycyjnego handlu 
stacjonarnego o odnogę internetową pojawiły się po 2001 r. w postaci e-sklepu 
sieci E.Leclerc (Hipernet24.pl). W 2003 r. na uruchomienie pierwszego sklepu 
internetowego zdecydowała się sieć Piotr i Paweł (e-piotripawel.pl). Delikatesy 
Alma, należące do spółki Alma Market, uruchomiły swój wirtualny odpowiednik 
(alma24.pl) w 2007 r. Kolejnymi sieciami były Auchan (AuchanDirect.pl) oraz 
Tesco (ezakupy.tesco.pl).

Analiza danych pozyskanych z badań22 nad zachowaniami klientów-konsu-
mentów przedsiębiorstw operujących nie tylko w świecie rzeczywistym wielko-
powierzchniowymi obiektami handlowymi (skrót. WOH), ale i w świecie wirtu-
alnym, pozwala naszkicować obraz składowych wpływających na relacje między 
placówkami handlowymi a ich klientami. 

Osoby, które uczestniczyły w badaniu przeprowadzonym w 2012 r., deklaro-
wały, iż zakupy produktów FMCG dokonują zarówno w placówkach tradycyj-
nych, jak i za pośrednictwem Internetu. Spośród badanej próby 1200 badanych 
ok. 25% stwierdziło, że na pierwszym miejscu preferuje zakupy przez Internet. 
Blisko 80% badanych potwierdziła przy tym, że swoje pierwsze zakupy w Inter-
necie dokonała stosunkowo niedawno, bo ok. 2-3 lata temu.

19 W Wlk. Brytanii stopień wzrostu e-grocery w latach 2003-2009 wyniósł 409%, czyli śred-
nioroczne tempo wzrostu jest na poziomie 26 proc. Generalnie popyt na brytyjskim rynku e-marke-
tów jest szacowany na poziomie 5,3 mld funtów, czyli blisko 25 mld zł).

20 Raport Millward Brown SMG/KRC za 2010 r.
21 Raport InternetStandard eCommerce za 2010 r. 
22 Badania ilościowe nad zachowaniami klientów przedsiębiorstw operujących placówkami 

WOH prowadzone przez autora od 2003 r. Od 2012 r. badanie obejmuje formułę e-sklepu.
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Spośród respondentów preferujących zakupy za pośrednictwem Internetu re-
alnie w miesiącu poprzedzającym badanie nabyła artykuły codziennego użytku za 
pośrednictwem Internetu co trzecia badana osoba. Zaledwie niecałe 5% z nich za-
deklarowało, że zakupów tych dokonało w internetowych sklepach spożywczych. 
Wśród wskazanych źródeł zakupowych znalazły się takie e-sklepy, jak: tesco.pl, 
alma.pl oraz a.pl, hipermarket 24.pl i dodomku.pl.

Respondenci Ci przyznają, że najczęściej korzystają z Internetu w domu (bli-
sko 60% badanych), spędzając przy tym ok 2 godzin. Informacje o elektronicz-
nej formie zakupów pozyskali z reklam w sieci Internet (ok. 18%), informacji 
na Facebooku (ok. 13%) oraz forów internetowych (ok. 7%). Analizując ofertę 
handlową, respondenci przyznają, że najczęściej poszukiwali informacji o: ofer-
cie (72% badanych), cenach (50%), nowościach (16%) oraz promocjach (11%). 
Kwota, jaką wydatkowali badani na jednorazowych zakupach w sieci, oscylowała 
najczęściej w granicach 51-150 zł (ponad 70% badanych). 

Badani kupują w sieci artykuły codziennego użytku najczęściej ze względu na 
oszczędność czasu (30% badanych), swobodę miejsca, dostępność 24 godziny na 
dobę (25%) oraz kwestię tego, iż zakupy są bardziej przemyślane – kupuję tylko 
to, co jest potrzebne (20%). 

Respondenci kupujący artykuły codziennego użytku w Internecie uważają, 
że placówki handlowe, które zdecydowały się na obecność w sieci, idą z duchem 
czasu – są nowoczesne (ok. 30%) oraz proklienckie (ok. 25%). 

Reasumując, wykorzystanie nowych technologii na bazie Internetu sprawia, 
że placówki handlowe zyskują możliwość nie tylko rozszerzenia swojej dzia-
łalności, ale także bliższego i dokładniejszego zbadania i odpowiedzi na potrze-
by klientów. Dbałość o utrzymywanie relacji z klientem to podążenie ścieżkami 
klientów. Sieci handlowe, które zdecydowały się na funkcjonowanie w Internecie, 
są identyfikowane jako nowoczesne i idące z duchem czasu. Wykorzystanie sieci 
w procesach e-komunikacji, jak i e-sprzedaży w postaci formuły e-sklepu jest 
w tym procesie istotną składową determinującą relacje klientów z sieciowymi 
przedsiębiorstwami handlowymi. Takie innowacyjne rozwiązania technologiczne 
na bazie Internetu stanowią już dziś o przyszłości przedsiębiorstw handlowych.

Zakończenie

Społeczeństwo współczesne to społeczeństwo informacyjne. Jest ono zwią-
zane z niewidoczną cywilizacją uzależnioną od zagregowanej informacji powsta-
jącej na bazie technik teleinformacyjno-komunikacyjnych. Procesy komunikacji 
oraz dystrybucyjny są przy tym immanentnie ze sobą zintegrowane. Sieciowe 
przedsiębiorstwa detaliczne, jeśli chcą pozyskać zinformacjonalizowanych tech-
nologicznie e-klientów – e-konsumentów, dla których Internet staje się natural-



176 Katarzyna Kolasińska-Morawska

nym środowiskiem egzystencji, muszą za nimi podążać. Kto się w tym procesie 
nie odnajdzie, może zostać skazany na banicję w zakresie pola alternatyw wyboru 
miejsc zakupowych. 

Zawładnąć umysłem i portfelem e-konsumentów to niełatwa sztuka. Tylko 
te podmioty, które pokuszą się o wprowadzanie ciągłych innowacji w zakresie 
implementacji nowych technologii, mogą liczyć na sukces w przyszłości. Dzisiaj 
to informacja i sklep, spięte z technologią teleinformatyczną w postaci reprezenta-
cyjnej telefonu komórkowego, który staje się transmiterem do wirtualnego świa-
ta, a jutro może to będzie implant wszczepiony w ludzkie ciało. Ważne, by być 
blisko klienta jako źródła egzystencji. Przekazywać informacje, zachwalać i być 
gotowym spełnić każde żądanie. Być sprawniejszym, dokładniejszym i szybszym, 
pamiętając, że „dzisiaj to jest jutro, tylko cokolwiek dalej”.
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Innovative Internet technologies in relations with e-consumers 
on the example of retail chains

Summary. In the era of information, ubiquitous Internet and the progressive internationaliza-
tion and globalization, companies are dependent on maintaining contact with the environment espe-
cially with customers. Progress of the communication and transaction processes is associated with 
the use of modern technology solutions – including the Internet. Management of retail networks has 
seen and appreciated these methods, techniques and instruments that allow for the effective func-
tioning of not only real but virtual e-world as well. In this regard, a particularly valuable is the use of 
such tools by retail chains. This will help them to maintain the relationship both on the transactional 
and communication ground with the modern generation of e-consumers.

Keywords: value for the customer, Internet technologies, e-communication, retail, retail chains
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Determinanty zachowań nabywczych 
e-konsumentów w wybranych krajach Europy 

Streszczenie. XXI w. to wiek społeczeństwa informacyjnego i wiek narodzin e-konsumen-
ta, dla którego przestrzeń Internetu stała się miejscem pracy, spędzania wolnego czasu, nawiązy-
wania kontaktów oraz robienia zakupów. E-konsumenci w Europie stanowią duży i stosunkowo 
jednorodny segment nabywców – kupują podobne produkty, a na zakupy w Internecie wydają co-
raz większe środki. W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących zachowań nabywczych  
e-konsumentów. Badania zostały zrealizowane w 2012 r. techniką ankiety audytoryjnej w 6 celowo 
dobranych krajach Europy: Francji, Polsce, Portugalii, Rumunii, Słowacji i Włoszech na próbie 
1800 e-konsumentów.

Słowa kluczowe: e-konsument, zachowania nabywcze, Europa

Wstęp

XXI w. to wiek społeczeństwa informacyjnego. Postęp technologiczny, a w za-
sadzie rewolucja technologiczna (informatyczna) wywołuje zmiany w funkcjono-
waniu społeczeństwa i gospodarki, a także podmiotów rynkowych. Rozwój spo-
łeczeństwa informacyjnego można traktować jako swoistą przyczynę pojawienia 
się e-konsumenta1. Kraje europejskie rozwijają się (w różnym tempie, w różnym 

1 E-konsument – osoba fizyczna, która przejawia i zaspokaja swoje potrzeby konsumpcyjne za 
pomocą produktów kupionych w Internecie. M. Jaciow, R. Wolny, Polski e-konsument. Typologia, 
zachowania, Helion, Gliwice 2011, s. 10.
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stopniu i zakresie). Rozwój gospodarek poszczególnych krajów uwarunkowany 
jest czynnikami ekonomicznymi, demograficznymi, społecznymi, kulturowymi 
i technologicznymi (w tym rozwojem Internetu i technologii ICT). Internet stał się 
(oprócz pełnienia ważnej funkcji informacyjnej, która wiąże się z przekazywaniem 
informacji na stronach internetowych) także doskonałym miejscem prowadzenia 
biznesu (funkcja transakcyjna), w tym sprzedaży produktów. Z punktu widzenia 
konsumenta Internet to nie tylko źródło informacji czy możliwość spędzania czasu 
wolnego. Dla współczesnych konsumentów Internet daje możliwość nawiązywania 
i utrzymywania kontaktów z innymi, pracy i rozrywki, ale przede wszystkim doko-
nywania zakupów i korzystania z e-usług (niezależnie od miejsca zamieszkania).

Celem artykułu jest przedstawienie wybranych elementów zachowań nabyw-
czych europejskich e-konsumentów. Do jego realizacji wykorzystane zostaną wy-
niki badań bezpośrednich dotyczące komparatywnej analizy zachowań e-konsu-
mentów w Europie2. 

1. Uwarunkowania zachowań nabywczych e-konsumentów

Otoczenie e-konsumentów z badanych krajów stanowi uwarunkowania ich 
zachowań nabywczych. Elementy makrootoczenia (w tym demograficznego, kul-
turowego, ekonomicznego, prawnego i technologicznego) można podzielić na te, 
które wywierają większy wpływ na zachowania e-konsumentów w badanych kra-
jach (jak np. stopień wyposażenie gospodarstw domowych w dostęp do Internetu 
– związane z otoczeniem technologicznym) oraz mniejszy wpływ (np. dominu-
jąca religia w danym kraju – związane z otoczeniem kulturowym). Co istotne, to 
właśnie w przypadku zachowań nabywczych e-konsumentów niektóre elementy 
otoczenia (jak np. kultura) nie mają tak dużego znaczenia, jakie miałyby w przy-
padku tradycyjnych zachowań nabywczych. Oczywiście badane kraje różnią się 
pod wieloma względami, ale w wielu aspektach można wskazać podobieństwo 
między nimi. 

Największym krajem (biorąc pod uwagę liczbę ludności) jest Francja, a naj-
mniejszym – Słowacja. Największy odsetek ludności w miastach mieszka we 
Francji, najmniejszy zaś w Rumunii i na Słowacji. Z kolei największa gęstość 
zaludnienia występuję we Włoszech, a najmniejsza w Rumunii. W czterech z sze-

2 Badania są częścią projektu E-konsument w Europie. Komparatywna analiza zachowań sfi-
nansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. Badania zachowań e-konsumentów prze-
prowadzono techniką ankiety audytoryjnej w 2012 r. w 6 celowo dobranych krajach Europy (Fran-
cji, Polsce, Portugalii, Rumunii, Słowacji i Włoszech) na próbie 1800 e-konsumentów w wieku 
18-25 lat. W próbie znalazło się 54,5% kobiet i 45,5% mężczyzn. Niemal 2/3 respondentów nie pra-
cowało. Co trzeci respondent reprezentował 4-osobowe gospodarstwo domowe, co czwarty 3-oso-
bowe, co piąty 5-osobowe lub większe. Główne źródło dochodu badanych stanowiło kieszonkowe 
od rodziców oraz praca.
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Tabela 1. Podstawowe charakterystyki wybranych krajów europejskich

Wyszczególnienie Francja Polska Portugalia Rumunia Słowacja Włochy

Liczba ludności w 2011 r. 
(w tys.)

65 048,41 38 529,87 10 572,16 21 413,82 5 392,45 60 626,44 

Ludność mieszkająca w mia-
stach w 2010 r. (w %)

85,3 61,0 60,7 57,5 55,0 68,4 

Oficjalna religia brak katoli-
cyzm

katoli-
cyzm 

prawosła-
wie

katoli-
cyzm

katoli-
cyzm

Gęstość zaludnienia (os/km2) 110 124 109 93 111 198

PKB w 2010 r. (w tys. €) 26 500 15 300 19 700 11 400 17 900 24 700

Dynamika PKB w 2011 r. (w %)   1,7   4,3 –1,6 2,2   3,2 0,4

Inflacja w 2011 r. (w %)   2,3   3,9   3,6 5,8   4,1 2,9

Bezrobocie w 2011 r. (w %) 12,9 12,4 13,3 6,9 13,4 9,4

Ludność w wieku produkcyj-
nym w 2011 r. (w tys.)

42 094,16 27 483,69 6981,4 14 988,91 3882,44 39 811,68 

Liczba sklepów i stacji paliw 
w 2011 r. (w tys.)

11 798 6763 3000 2500 800 22 700 

Nakłady inwestycyjne w han-
dlu w 2011 r. (w mln €)

401 202,0 75 169,4 30 533,6 34 101,2 15 956,8 308 908,0 

Przeciętny dochód rozporzą-
dzalny na 1 osobę w gospodar-
stwach domowych w 2011 r.  
(w €)

23 232 
 
 

12 662 
 
 

15 941 
 
 

7485 
 
 

21 586 
 
 

20 140 
 
 

Gospodarstwa domowe po-
siadające dostęp do Internetu 
w 2011 r. (w %)

76,0 
 

67,0 
 

58,0 
 

47,0 
 

71,0 
 

62,0 
 

Osoby codziennie korzystające 
z komputera w 2011 r. (w %)

63,0 48,0 45,0 26,0 59,0 50,0 

Osoby korzystające z Internetu 
co najmniej raz w tygodniu 
w 2011 r. (w %)

78,0 
 

62,0 
 

55,0 
 

40,0 
 

74,0 
 

54,0 
 

Zamawiający przez Internet 
produkty do użytku prywatne-
go w 2011 r. (w %)

53,0 
 

30,0 
 

18,0 
 

6,0 
 

37,0 
 

15,0 
 

Przedsiębiorstwa posiadające 
dostęp do Internetu w 2011 r. 
(w %)

94,0 
 

94,0 
 

95,0 
 

79,0 
 

97,0 
 

96,0 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.eurostat.eu; Społeczeństwo informacyjne w Polsce. 
Wyniki badań statystycznych z lat 2008-2012, GUS, Warszawa 2012; Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2012, 
GUS, Warszawa 2012.
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ściu badanych krajów dominuje katolicyzm. Badane kraje różnią się znacznie pod 
względem rozwoju gospodarczego. Niezależnie od spowolnienia gospodarek (czy 
kryzysu, który w badanych latach miał miejsce w niektórych krajach) najlepiej 
rozwiniętymi gospodarczo krajami są Francja i Włochy. Z kolei według dyna-
miki PKB najlepiej z badanych krajów rozwija się Polska. Podobne do siebie 
ze względu na najwyższe bezrobocie są Portugalia i Słowacja, a ze względu na 
niskie tempo inflacji Francja i Włochy. Rumunia jest krajem o najniższym bezro-
bociu, ale o najwyższej inflacji. Liczba sklepów i innych placówek handlowych 
jest pochodną wielkości kraju i liczby jego ludności. Z analizy wielkości nakła-
dów inwestycyjnych w stosunku do liczby sklepów i stacji paliw wynika, że naj-
bardziej korzystny stosunek odnotowuje się we Francji (największe inwestycje 
w przeliczeniu na jedną placówkę), a najmniej korzystny w Portugalii. Należy tu-
taj wyraźnie podkreślić, że porównywane wskaźniki zmieniają się i w kolejnych 
latach układ krajów o podobnych parametrach rozwoju gospodarczego może ulec 
zmianie (tabela 1).

Stan gospodarek poszczególnych krajów wpływa na kondycję ekonomicz-
ną gospodarstw domowych. Wielkość dochodu rozporządzalnego w gospodar-
stwach domowych potwierdza wysoki stopień rozwinięcia gospodarczego Francji 
i Włoch. Francja jest także najlepiej rozwiniętym krajem pod względem infra-
struktury teleinformatycznej (dostęp do komputera i Internetu wśród gospodarstw 
domowych i przedsiębiorstw), jak również korzystania przez konsumentów 
z komputera i Internetu oraz zamawiania produktów przez Internet. Ze względu 
na infrastrukturę, jak i korzystanie z Internetu przez konsumentów najgorsza sy-
tuacja występuje w Rumunii.

2. Produkty kupowane w Internecie przez e-konsumentów

Kupowanie przez Internet dla e-konsumentów coraz częściej staje się co-
dziennością, a zakupy tradycyjne pozostają tylko ich alternatywą. Jednakże fakt 
rozpoczęcia dokonywania zakupów w sieci nie jest jednoznaczny z zaprzestaniem 
robienia zakupów w sposób tradycyjny. Z roku na rok powiększa się pokolenie 
konsumentów, dla których zakupy w Internecie są dokonywane w tzw. środowi-
sku naturalnym. Jak pokazują wyniki wielu badań, czas spędzany przez konsu-
mentów w Internecie stale się wydłuża3. Za kilkanaście, a może nawet już za kilka 
lat ekonomiści nie będą mierzyć czasu spędzanego przez konsumentów w Inter-
necie, a właśnie czas spędzany poza nim. 

3 Zob. B. Kolny, Wykorzystanie Internetu przez konsumentów na rynku usług zagospodarowujących 
czas wolny – teraźniejszość i przyszłość, „Handel Wewnętrzny” 2012, maj-czerwiec, s. 215-221; R. Wol-
ny, Polski e-konsument w domu i poza domem, w: Ekonomia, finanse – współczesne wyzwania i kierunki 
rozwoju, red. nauk. H. Buk, C.M. Olszak, M. Rówińska, E. Ziemba, CBiE UE, Katowice 2010, s. 867-888.
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Prawie połowa badanych e-konsumentów kupuje w Internecie odzież i obu-
wie oraz książki i multimedia, a blisko 40% badanych komputery i oprogramowa-
nie, produkty sportowe i turystyczne oraz RTV i fotograficzne, a prawie co trzeci 
produkty związane ze zdrowiem i urodą. Najmniej badanych Europejczyków ku-
puje w Internecie żywność (rysunek 1).

Prawie tyle samo badanych Francuzów i Polaków w sieci kupuje odzież 
i obuwie i jest to niemal dwa razy tyle co badanych Włochów i Portugalczy-
ków. Książki i multimedia w sieci kupuje dwa razy więcej badanych Polaków 
(66,3%) niż Włochów (29,9%), a także niemal połowa badanych Rumunów 
i Słowaków. Komputery i oprogramowanie w Internecie kupuje co najmniej 
połowa badanych e-konsumentów z Polski i Słowacji, niemal 40% badanych 
z Francji i Rumunii, prawie co trzeci badany Portugalczyk i co czwarty Włoch. 
Produkty sportowe i turystyczne w sieci kupuje mniej niż połowa badanych  
e-konsumentów, w tym najwięcej z Polski, a najmniej ze Słowacji. Sprzęt RTV 
i fotograficzny w Internecie kupuje ponad połowa badanych Francuzów, Pola-
ków i Słowaków, a tylko co dziesiąty badany Włoch. Duże różnice występują 
w przypadku zakupów produktów z kategorii zdrowie i uroda. W sieci produk-
ty te kupuje ponad połowa badanych Polaków, co trzeci badany Francuz, Ru-
mun i Słowak, co czwarty Portugalczyk i mniej niż 10% badanych Włochów. 
Żywność w Internecie kupuje co trzeci badany Francuz, co dziewiąty Portugal-
czyk i niewielki odsetek e-konsumentów z Włoch, Polski, Rumunii i Słowacji 
(tabela 2). 

Odzież i obuwie 45,9
88,8

Książki i multimedia 45,6
79,7

Komputery  
i oprogramowanie

39,4
78,3

Sport i turystyka 39,2
81,7

RTV i foto 37,8
79,7

Zdrowie i uroda 31,4
89,0

Żywność 8,7
94,9

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

■ w Internecie ■ tradycyjnie

Rysunek 1. Miejsce zakupu produktów konsumpcyjnych (w %)

Źródło: badania własne.
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Tabela 2. Produkty kupowane w Internecie przez e-konsumentów 
z wybranych krajów Europy (w %)

Wyszczególnienie Francja Polska Portugalia Rumunia Słowacja Włochy

Odzież i obuwie 62,0 63,3 33,6 45,8 43,9 29,0

Książki i multimedia 40,3 66,3 36,9 45,1 54,1 29,9

Komputery i oprogramowanie 39,6 50,0 31,1 36,4 58,7 23,0

Sport i turystyka 42,3 48,1 37,1 41,6 32,0 35,1

RTV i foto 53,5 52,4 25,3 38,6 50,8 11,6

Zdrowie i uroda 35,1 51,3 22,8 35,3 32,0   8,7

Żywność 35,8   3,2 12,3   3,8   2,1   0,4

Źródło: badania własne.

3. Determinanty zachowań nabywczych e-konsumentów

Determinanty zakupów nabywczych e-konsumentów odnoszą się do mo-
tywów wyboru Internetu jako miejsca zakupu (a nie sklepu tradycyjnego) oraz 
czynników, którymi e-konsumenci kierują się, wybierając określony sklep inter-
netowy czy aukcję internetową. 

Główną przyczyną zakupu w Internecie, a nie w placówkach tradycyjnych, 
dla większości respondentów jest niższa cena oferowanych produktów. Na cenę 
zwraca uwagę prawie 3/4 badanych Słowaków, 2/3 Polaków, Portugalczyków 
i Włochów oraz ok. 40% Francuzów i Rumunów. Możliwość zakupu 24 godziny 
na dobę to ważny powód dokonywania zakupów w sieci dla niemal 2/3 badanych 
Portugalczyków, Rumunów, Włochów i Polaków oraz dla co drugiego Słowa-
ka i co trzeciego Francuza. Ważnym czynnikiem zakupu produktów w Interne-
cie jest także możliwość porównywania oferty produktów różnych producentów. 
Zwraca na to uwagę połowa badanych Polaków, Słowaków i Włochów, niemal 
40% Francuzów i Portugalczyków oraz co trzeci Rumun. Pozostałe determinanty 
zakupu produktów w Internecie rzadziej były wskazywane przez respondentów. 
Na oszczędność czasu zwracali uwagę głównie badani Rumuni (prawie co drugi) 
i tylko co czwarty Polak. Francuzi zdecydowanie częściej niż inni wskazywali 
jako przyczynę zakupów w Internecie modę (tabela 3). 

Przy wyborze miejsca zakupu w Internecie e-konsumenci biorą pod uwagę 
wiele czynników. Należą do nich czynniki odnoszące się do kosztu zakupu (cena 
produktu, promocje, koszty dostarczenia), wygody dokonywania zakupów (wy-
gląd i funkcjonalność strony internetowej, możliwość porównywania produktów, 
dostępne sposoby płatności), wyboru produktów (szerokość oferty, dostępność 
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produktów), czasu realizacji zamówienia (sposób dostawy produktu, wyboru do-
stawców) oraz opinii o sklepie czy sprzedawcy na aukcji internetowej (opinii zna-
jomych i innych internautów). 

Tabela 3. Przyczyny zakupu produktów w Internecie przez e-konsumentów 
z wybranych krajów Europy (w %)

Wyszczególnienie Francja Polska Portugalia Rumunia Słowacja Włochy

Niższa cena oferowanych pro-
duktów

39,7 66,3 65,9 43,2 76,4 63,8

Możliwość zakupu 24 godziny na 
dobę

36,2 59,9 68,7 65,3 55,1 61,0

Możliwość porównywania oferty 
produktów różnych producentów

39,3 50,0 42,2 33,6 52,2 50,8

Szeroka oferta towarowa – duży 
wybór

24,5 37,4 31,3 34,4 37,7 38,4

Oszczędność czasu  28,4 27,2 37,0 46,3 29,7 33,9

Wygoda dokonywania zakupu 
(brak konieczności wychodzenia 
z domu/pracy)

19,7 27,9 17,1 22,0 14,5 18,1

Dokonywanie przemyślanych za-
kupów, niepodejmowanie decyzji 
impulsywnych

16,6 13,3 10,4 10,8 13,4 4,5

Oferta zawierająca szczegółowe 
informacje o produktach

14,0 9,5 5,2 12,7 12,0 9,0

Zakupy w Internecie są modne 13,1 1,4 3,8 4,6 2,2 1,7

Źródło: badania własne.

Podstawowe determinanty wyboru miejsca zakupu w Internecie dla badanych 
e-konsumentów związane są z kosztem zakupu. Na cenę produktów wskazało 
niemal 3/4 badanych Polaków, Słowaków i Portugalczyków, prawie 2/3 Włochów 
i Rumunów oraz co drugi Francuz. Koszty dostarczenia produktu to determinanta 
wyboru miejsca zakupu dla 2/3 badanych Polaków, Słowaków i Rumunów oraz 
dla połowy Francuzów, Portugalczyków i Włochów. Dostępność produktu to na-
stępny istotny czynnik wyboru miejsca zakupu dla połowy badanych Portugalczy-
ków, Słowaków i Włochów oraz dla ok. 40% Francuzów, Polaków i Rumunów. 
Czas realizacji zamówienia jest ważny dla prawie połowy badanych e-konsumen-
tów z Polski, Portugalii i Rumunii, dla niemal co trzeciego e-konsumenta ze Sło-
wacji i Włoch oraz tylko dla niemal co szóstego Francuza (tabela 4).
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Tabela 4. Determinanty wyboru miejsca zakupu w Internecie przez e-konsumentów 
z wybranych krajów Europy (w %)

Wyszczególnienie Francja Polska Portugalia Rumunia Słowacja Włochy

Ceny produktów 49,4 85,3 73,0 69,5 77,7 70,6

Koszty dostarczenia produktu 44,7 64,8 46,1 60,7 66,1 50,2

Dostępność produktu 39,6 40,3 55,7 40,1 51,9 46,6

Czas realizacji zamówienia 17,4 47,1 47,8 49,6 36,0 30,8

Promocja w sklepie/na aukcji 28,1 39,6 36,1 40,4 19,8 24,4

Wygoda i łatwość dokonywania 
zakupów

15,7 24,2 41,7 19,9 28,3 46,2 

Oferta sklepu/aukcji – duży wybór 28,5 34,8 13,5 40,1 17,3 21,3

Opinie znajomych o sklepie/aukcji 28,5 31,1 17,8 27,2 25,1 19,5

Własne doświadczenie 20,4 19,8 15,2 17,3 35,7 20,8

Możliwość porównywania pro-
duktów

22,1 16,4 23,9   9,9 25,8 29,0 

Lokalizacja miejsca odbioru pro-
duktu

17,0 12,3 14,8 24,6 25,8 12,2 

Możliwość wyboru różnych form 
płatności

11,9 14,3 23,5 15,8 12,7 19,9 

Wygląd strony internetowej 27,7   5,5   8,3   1,8   9,9   3,2

Pozycja sklepu/aukcji w wyszuki-
warce internetowej

17,0   7,8   4,8 
  

  2,6   3,9   3,2 

Treść regulaminu sklepu/aukcji 18,3   4,4   3,0   2,2   4,6   1,4

Źródło: badania własne.

Pozostałe determinanty wyboru miejsca zakupu w Internecie w zależności od 
narodowości respondentów były rzadziej wskazywane. Promocjami kierują się 
częściej niż badani z innych krajów Rumuni. Łatwość i wygoda dokonywania 
zakupów liczy się dla co drugiego Włocha i tylko dla co siódmego Francuza. Na 
duży wybór produktów zwraca uwagę ponad 40% badanych Rumunów i tylko 
niemal co dziesiąty Portugalczyk. Opinie znajomych mają znaczenie dla co trze-
ciego Polaka i tylko co szóstego Portugalczyka. Z kolei własnym doświadczeniem 
kieruje się przy wyborze miejsca zakupu w Internecie co trzeci Słowak i tylko 
co siódmy Portugalczyk. Możliwość porównywania produktów istotna jest dla co 
trzeciego Włocha i co dziesiątego Rumuna. Wyglądem strony internetowej kie-
ruje się przy wyborze miejsca zakupu prawie co czwarty Francuz, co dziesiąty 
Słowak i tylko niecałe 2% Rumunów. Francuzi także zdecydowanie częściej niż 
inni zwracają uwagę na pozycję sklepu/aukcji w wyszukiwarce internetowej oraz 
na treść regulaminu sklepu/aukcji.
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Determinanty wyboru produktów w Internecie zależą od kategorii produktu, 
a wśród nich można wskazać te, które mają największe znaczenie dla e-konsu-
mentów. Najczęściej wskazywanymi czynnikami, którymi kierują się e-konsu-
menci, są jakość i cena produktów. 

Przy wyborze odzieży i obuwia Polacy, Rumuni, Słowacy i Włosi kierują się 
przede wszystkim jakością, Portugalczycy ceną, a Francuzi modą. Cena jest waż-
na dla niemal 2/3 badanych Polaków i Portugalczyków, dla ponad połowy Rumu-
nów, Słowaków i Włochów i tylko dla ok. 40% Francuzów. Modą przy wyborze 
odzieży i obuwia kieruje się więcej Polaków, Rumunów, Słowaków i Włochów 
niż Francuzów, ale dla nich jest to czynnik najistotniejszy. Z kolei marką kieruje 
się przy wyborze niemal dwa razy więcej Słowaków niż Francuzów. Cechy pro-
duktu przy wyborze odzieży i obuwia są ważne dla co czwartego Włocha i tylko 
dla ok. 4% Rumunów (tabela 5).

Wybierając produkty z kategorii książki i multimedia większość e-konsu-
mentów z wybranych krajów Europy kieruje się przede wszystkim ceną, a tyl-
ko Włosi głównie cechami produktu. Z kolei jakość jest ważna dla niemal 
połowy Portugalczyków i tylko dla co piątego Francuza. Na cechy produk-
tów zwraca uwagę niemal trzy razy więcej Włochów niż Rumunów. Prawie co 
trzeci badany Słowak w procesie wyboru produktu zwraca uwagę na reklamę 
w mediach i jest ich niemal dwa razy więcej niż Polaków i Portugalczyków. 
Promocje w miejscu sprzedaży ważne są dla co czwartego Rumuna, Polaka, 
Portugalczyka i Słowaka, dla co piątego Francuza i tylko dla niemal co dzie-
siątego Włocha. 

Kupując produkty z kategorii komputery i oprogramowanie, e-konsumenci 
kierują się przede wszystkim jakością (najwięcej wśród Rumunów, a najmniej 
wśród Francuzów). Ważną determinantą zakupu w tym przypadku jest także cena. 
Kieruje się nią niemal dwa razy więcej badanych Polaków i Słowaków niż Fran-
cuzów. Cechami produktu przy wyborze kieruje się niemal 2/3 Słowaków i Wło-
chów oraz tylko co piąty Rumun. Przy zakupie komputerów i oprogramowania na 
promocje w miejscu sprzedaży zwraca uwagę niemal co czwarty badany Francuz 
i tylko ok. 5% Słowaków. 

Przy wyborze artykułów sportowych i turystycznych badani Francuzi, Polacy 
i Portugalczycy kierują się głównie ceną, a Rumuni, Słowacy i Włosi – jakością. 
Co ciekawe, na jakość produktu zwraca uwagę dwa razy więcej Rumunów niż 
Francuzów. Cechy produktu są ważne dla niemal co trzeciego Słowaka i Włocha 
i tylko dla ok. 6% badanych Rumunów. Prawie 40% Rumunów i tylko niecałe 
14% Włochów zwraca uwagę na to, aby sprzęt sportowy i turystyczny był marko-
wy. Dwa razy więcej badanych Francuzów niż Portugalczyków kieruje się przy 
wyborze przyzwyczajeniem. 
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Tabela 5. Główne determinanty zakupu produktów w Internecie przez e-konsumentów 
z wybranych krajów Europy (w %)

Wyszczególnienie Francja Polska Portugalia Rumunia Słowacja Włochy

Odzież i obuwie
Jakość 33,2 68,1 58,4 73,8 72,4 62,7
Cena 42,2 62,7 64,2 54,8 59,9 58,2
Moda 44,7 47,5 38,4 54,8 59,3 51,4
Marka 34,8 49,2 40,9 38,1 56,2 38,0
Cechy produktu 13,9 18,6 18,3   4,1 10,8 24,0

Książki i multimedia
Cena 43,2 53,6 52,6 47,7 45,6 39,5
Jakość 20,7 29,0 44,7 42,2 32,4 40,3
Cechy produktu 20,7 34,1 28,6 12,5 29,4 41,5
Reklama w mediach 28,6 14,3 16,5 22,7 32,0 18,6
Promocje w miejscu sprzedaży 20,7 25,8 22,9 27,0 22,8 13,0

Komputery i oprogramowanie
Jakość 57,7 80,7 79,9 87,7 80,5 83,5
Cena 40,2 78,1 72,2 64,9 78,7 72,5
Cechy produktu 30,3 54,7 34,7 18,2 63,5 62,5
Marka 33,2 40,9 40,6 47,7 37,9 32,3
Promocje w miejscu sprzedaży 23,2   7,7   8,7 17,5   4,7 11,0

Artykuły sportowe i turystyczne
Cena 41,7 62,6 63,4 48,9 50,8 50,8
Jakość 32,9 50,2 46,4 63,6 53,0 53,5
Cechy produktu 15,7 29,7 24,3 6,4 35,6 35,0
Marka 22,2 17,3 14,2 39,4 28,8 13,8
Przyzwyczajenie 29,2 18,3 15,6 19,3 16,5 21,7

Artykuły RTV i foto
Jakość 33,6 68,6 69,8 73,1 75,9 75,8
Cena 49,1 63,8 63,9 54,9 69,9 52,0
Marka 33,6 48,1 37,3 55,6 41,8 32,0
Cechy produktu 18,7 39,5 31,4 14,2 41,0 37,9
Promocje w miejscu sprzedaży 19,6   6,7 14,1 16,0   5,2   7,8

Artykuły dla zdrowia i urody
Jakość 42,6 59,6 60,1 75,5 69,9 73,5
Cena 39,4 45,9 58,8 33,2 40,6 43,2
Marka 32,9 45,9 28,2 30,7 41,7 17,5
Cechy produktu 18,1 29,4 22,3 13,9 37,0 32,9
Przyzwyczajenie 23,6 31,0 12,2 14,6 19,2 20,9

Artykuły żywnościowe
Jakość 42,2 69,3 72,5 75,4 81,5 84,6
Cena 44,4 54,3 58,3 44,1 65,0 51,6
Przyzwyczajenie 33,3 48,8 25,9 33,8 18,5 20,8
Cechy produktu 16,0 27,2 20,2 17,1 22,4 25,8
Promocje w miejscu sprzedaży 28,0 19,7 13,8 14,9 15,7 13,6

Źródło: badania własne.
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Większość badanych e-konsumentów kieruje się przy wyborze artykułów RTV 
i fotograficznych przede wszystkim jakością, a tylko Francuzi głównie ceną. Cena 
stanowi ważną determinantę wyboru tego typu produktów także dla e-konsumen-
tów z pozostałych krajów (a odsetek badanych kierujących się ceną jest wyższy niż 
w przypadku Francuzów). Marka sprzętu RTV i fotograficznego to determinanta za-
kupu dla prawie połowy badanych Polaków i Rumunów i tylko dla co trzeciego Fran-
cuza i Włocha. Największy odsetek spośród badanych Polaków i Słowaków, a naj-
mniejszy spośród Rumunów kieruje się przy zakupie cechami produktu. Promocje 
w miejscu sprzedaży ważne są dla co piątego Francuza i tylko dla ok. 5% Słowaków. 

Najważniejszą determinantą zakupu artykułów dla zdrowia i urody dla ba-
danych e-konsumentów jest jakość. Zwraca na nią uwagę prawie 3/4 badanych 
Rumunów i Włochów i ponad 40% Francuzów. Niemal 60% badanych Portu-
galczyków przy wyborze artykułów dla zdrowia i urody kieruje się ceną, robi to 
także ponad 40% Polaków, Słowaków i Włochów oraz co trzeci Francuz i Ru-
mun. Marka artykułów dla zdrowia i urody jest ważna dla ponad 40% Polaków 
i Słowaków oraz tylko dla co szóstego Włocha. Co trzeci badany Słowak i Włoch 
oraz niemal trzy razy mniej Rumunów kieruje się przy zakupie cechami produktu. 
Największy odsetek badanych Polaków i najmniejszy Portugalczyków kieruje się 
przy zakupie artykułów dla zdrowia i urody przyzwyczajeniem. 

Żywność w Internecie kupuje tylko co dziesiąty e-konsument, wśród nich 
większość kieruje się przy zakupie głównie jakością, a tylko Francuzi głównie 
ceną. Jakość jest ważna dla ponad 80% badanych Słowaków i Włochów i tylko 
dla ok. 40% Francuzów. Przyzwyczajeniem przy zakupie w Internecie kieruje się 
prawie połowa Polaków i co szósty Słowak. Na cechy produktu zwracają uwagę 
głównie Polacy i Włosi. Promocje w miejscu sprzedaży przy zakupie żywności są 
ważne dla prawie co czwartego Francuza i tylko co ósmego Włocha. 

Zakończenie

Trudno jednoznacznie określić, na ile i jak uwarunkowania związane z ma-
krootoczeniem wpływają na zachowania nabywcze e-konsumentów w różnych 
krajach Europy. Rumunia jest krajem, w którym notuje się najniższy rozporzą-
dzalny dochód w gospodarstwach domowych, a Francja krajem, w którym do-
chód ten jest najwyższy. Czy jednak ma to odzwierciedlenie w zakupach w Inter-
necie? Niekoniecznie. Zakładając, że konsumenci i tak kupują produkty w celu 
zaspokojenia swoich potrzeb, to mając niższe dochody, mogą chętniej dokonywać 
zakupów w sieci (ponieważ można tam znaleźć tańsze produkty). Zachowania 
nabywcze e-konsumentów (uwarunkowane czynnikami zewnętrznymi) zależą 
w dużym stopniu od ich cech demograficznych, psychograficznych oraz postaw, 
jakie przejawiają w stosunku do siebie i otaczającego świata. Biorąc pod uwagę 
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czynniki, które wpływają na decyzję o zakupie w Internecie, następnie czynniki 
wpływające na decyzję wyboru miejsca zakupów w Internecie oraz w końcu wybo-
ru produktu e-konsumenci kierują się głównie ceną. Niższa cena oferowanych pro-
duktów w Internecie to podstawowy powód dokonywania takich zakupów w ogóle. 
Ceny oferowanych produktów w sklepach internetowych i na aukcjach interne-
towych to także główny powód ich wyboru. W przypadku wyboru konkretnego 
produktu e-konsumenci kierują się (choć na pierwszym miejscu częściej jakością) 
także ceną. Można wprawdzie zauważyć różnice między zachowaniami e-konsu-
mentów z różnych krajów Europy, jednakże trudno tutaj o jednoznaczne zależności. 
Przykładem mogą być Rumuni, którzy, chociaż dysponują najmniejszym budżetem 
pieniężnym, często przy wyborze produktów zwracają uwagę na jakość. Robią to 
częściej niż e-konsumenci z innych krajów – będący w lepszej sytuacji materialnej. 
Przedstawione wyniki badań skłaniają do ogólnej refleksji, że w przypadku zacho-
wań nabywczych w Internecie grupa badanych e-konsumentów z różnych krajów 
Europy może być traktowana jako jednolity segment nabywców.
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Determinants of consumer behaviour of e-consumers 
in selected European countries

Summary. The twenty-first century is the age of the information society and the birth of  
e-consumers, for whom the Internet has become a place of work, leisure and shopping. E-consum-
ers in Europe constitute a large and relatively homogeneous segment of buyers – they purchase 
similar products, and spend more money shopping online. The article presents the results of the 
research of online consumer behaviour. The research was carried out in 2012 using a questionnaire 
in 6 European countries: France, Poland, Portugal, Romania, Slovakia and Italy on a sample of  
1800 e-consumers.

Key words: e-consumer, consumer behaviour, Europe
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Streszczenie. Finanse gospodarstw domowych, nazywane zamiennie finansami osobistymi lub 
prywatnymi (pomimo występowania różnic między tymi pojęciami) są subdyscypliną finansów, 
wyróżnioną ze względu na kryterium podmiotowe, która współcześnie bardzo dynamicznie się roz-
wija. Świadome planowanie finansów osobistych (personal financial planning) przez gospodarstwa 
domowe ma nie tylko znaczenie mikroekonomiczne i przyczynia się do wzrostu bogactwa poszcze-
gólnych gospodarstw domowych, ale zwiększa również racjonalność wykorzystania dostępnych 
zasobów pieniężnych w skali makroekonomicznej. Finanse osobiste można planować samodzielnie 
– ale wymaga to odpowiedniej wiedzy i przewidywalności co do trendów i tendencji na rynkach 
finansowych – lub przez włączenie w proces zarządzania finansami osobistymi profesjonalistów 
– doradców finansowych, nazywanych planerami finansowymi (financial planners, financial ad-
visors). Branża doradców finansowych w Polsce rozwija się dynamicznie, jednak rozwojowi temu 
towarzyszy wiele dylematów i wyzwań.

Słowa kluczowe: doradztwo finansowe, finanse osobiste, zarządzanie finansami osobistymi

Wstęp

Pierwsza spółka roszcząca sobie prawo do tytułu doradcy finansowego po-
wstała w 2000 r. (Expander) jako doradca internetowy. Jej początkowe niepo-
wodzenia, związane z brakiem przekonania Polaków do cyberdoradztwa, zosta-
ły szybko dostrzeżone i przekute na ideę doradztwa stacjonarnego, opartego na 
sieci oddziałów – początkowo w największych miastach, a następnie, poprzez 
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sieci partnerskie i doradców mobilnych, w mniejszych miejscowościach. Ozna-
czało to początek młodego segmentu rynku finansowego – branży doradców 
finansowych. Sukcesy pierwszych spółek, takich jak Open Finance, Expander 
czy Dom Kredytowy Notus, dostrzegali inni przedsiębiorcy, tworząc kolejne 
spółki doradztwa finansowego (A-Z Finanse, Money Expert, Gold Finance, Do-
radcy24). Kryzys na rynku finansowym stał się weryfikatorem siły i stabilności 
poszczególnych spółek doradztwa oraz realności ich strategii działania. Część 
spółek upadła, część połączyła się z silniejszymi partnerami z korzyścią dla 
wzmocnienia branży.

1. Finanse osobiste jako subdyscyplina finansów

Finanse, rozumiane jako ogół zjawisk i procesów związanych z gromadzeniem, 
podziałem i wydatkowaniem środków pieniężnych będących w dyspozycji prywat-
nych (finanse prywatne) i publicznych podmiotów (finanse publiczne), ze względu 
na kryterium podmiotowe dzielą się na kilka subdyscyplin. W ramach finansów 
prywatnych wyróżniamy: finanse przedsiębiorstw, finanse banków i innych pośred-
ników finansowych, finanse ubezpieczeń gospodarczych oraz finanse gospodarstw 
domowych. Jeszcze do niedawna ostatniej z subdyscyplin poświęcano stosunkowo 
najmniej uwagi – co widać chociażby po liczbie publikacji na ten temat w porów-
naniu z innymi subdyscyplinami finansów. Obecnie jednak sytuacja w tym zakre-
sie ulega zmianie, a finansom osobistym poświęca się prace naukowe1. W ramach  
finansów gospodarstw domowych wprowadza się dodatkowe podsubdyscypliny 
oraz tworzy nowe określenia, takie jak finanse behawioralne czy nanofinanse2, czy-
li finanse codzienności. Finanse osobiste obejmują procesy związane z gromadze-
niem środków pieniężnych przez gospodarstwa domowe z różnych źródeł (praca 
najemna, samozatrudnienie, zyski kapitałowe, dochody z najmu, inne), ich podzia-
łem na konsumpcję bieżącą i przyszłą (inwestycje) oraz wydatkowaniem. Decyzje 
w ramach finansów osobistych dotyczą co najmniej następujących kwestii:

– jaką część dochodu rozporządzalnego przeznaczyć na konsumpcję bieżącą, 
a jaką na przyszłą (oszczędności) (decyzje konsumpcja-oszczędności),

1 Por. prace habilitacyjne: S. Smyczek, Modele zachowań konsumentów na rynku usług finan-
sowych, AE w Katowicach, 2008; B. Świecka, Niewypłacalność gospodarstw domowych. Przyczyny 
– skutki – przeciwdziałanie, Uniwersytet Szczeciński, 2010; D. Fatuła, Zachowania polskich gospo-
darstw domowych na rynku finansowym, UE w Krakowie, 2012.

2 Jak twierdzi J.K. Solarz, nanofinanse to jeden z 3 elementów nowego, pokryzysowego spoj-
rzenia na analizę nauk o finansach – najbardziej elementarną analizę finansową, istniejącą obok 
megaekonomii i relacji wiążących makro- i mikroekonomię. Jest to analiza finansów codzienności. 
Codzienność to ta część zachowań gospodarstw domowych, która ma charakter przyzwyczajenia, 
naśladownictwa, mody – bez angażowania świadomego wyboru i woli jednostki. Więcej zob. także 
J.S. Solarz, Nanofinase. Codzienność zmienia świat, CH Beck, Warszawa 2012.
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– jaka powinna być struktura posiadanych oszczędności w odniesieniu do 
poziomu ryzyka, płynności i rentowności (stopy zwrotu)3 (decyzje inwestycyjne),

– jak zarządzać posiadanym długiem i jak zaciągać nowy dług (decyzje kre-
dytowe),

– jak zabezpieczyć posiadany majątek, zdrowie i życie przed ryzykiem (de-
cyzje ubezpieczeniowe),

– jak zabezpieczyć swoją przyszłość na starość (decyzje emerytalne),
– jak zabezpieczyć bieżącą płynność gospodarstwa domowego, czyli możli-

wość regulowania bieżących zobowiązań (decyzje płynnościowe).
Odpowiedzi na te pytania są konieczne, aby próbować optymalizować finanse 

osobiste. Wymagają one jednak rozeznania członków gospodarstwa domowego 
w dostępnych instrumentach rynku finansowego oraz ofertach banków, ubez-
pieczycieli, funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, a także przewidywaniach 
i przyszłych trendach na rynkach finansowych. Zasadnicze znaczenie ma jednak 
świadomość co do konieczności zarządzania finansami przez gospodarstwo do-
mowe. Przy dość niskim poziomie edukacji ekonomicznej i świadomości finanso-
wej polskiego społeczeństwa występuje również niska świadomość zarządzania 
finansami osobistymi.

2. Zarządzanie finansami osobistymi

Zarządzanie finansami osobistymi to proces polegający na planowaniu – 
opracowaniu całościowego planu finansowego, wdrażaniu opracowanego planu 
finansowego, kontroli realizacji planu, analizie odchyleń rzeczywistych wyników 
od planu oraz modyfikacji założeń przyjmowanych do kolejnej fazy planowania. 
Jest to zatem ciąg czynności i zdarzeń następujących po sobie, w którym gospo-
darstwo domowe poprzez kontakt z rynkiem finansowym, sektorem bankowym 
i instytucjami pozabankowymi dokonuje wyboru konkretnych rozwiązań z do-
stępnej oferty na rynku finansowym, ma założony cel w określonym horyzoncie 
czasowym i bada, na ile udało się go osiągnąć. 

Cele w ramach zarządzania finansami osobistymi mogą być następujące:
– utrzymanie obecnego poziomu bogactwa,
– obniżenie realnych kosztów długu,
– osiągnięcie maksymalnej stopy zwrotu z inwestycji przy danym, akcepto-

wanym przez inwestora poziomie ryzyka.

3 Szczegółowe cele oszczędzania i inwestowania wzorem podziału dóbr można podzielić na 
podstawowe, luksusowe lub wyższego rzędu. Więcej na ten temat zob. także D. Fatuła, Koncepcje 
zarządzania finansami gospodarstwa domowego, w: Zarządzanie procesami rynkowymi, red. D. Fa-
tuła, Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2005.
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Narzędziami zarządzania finansami osobistymi są: osobisty bilans, osobisty 
rachunek zysków i strat oraz osobisty cash flow. Wzrost roli i konieczności zarzą-
dzania finansami osobistymi wynika z wielu czynników: wzrostu dobrobytu wie-
lu społeczeństw, rosnącego zaawansowania produktów finansowych, braku czasu 
czy specjalizacji zawodów finansowych4.

Dzięki planowaniu finansowemu możliwe staje się podejmowanie przez go-
spodarstwo domowe trafniejszych decyzji gospodarczych, sprzyjających wzro-
stowi wartości jego aktywów. Umożliwia ono również odpowiednie kojarzenie 
skutków bieżących i perspektywicznych decyzji finansowych, co pozwala na 
zwiększenie zysków w dłuższej perspektywie (rysunek 1)5.

Rysunek 1. Istota i proces zarządzania finansami osobistymi

Źródło: A. Barembruch, Zarządzanie finansami osobistymi – teoria i praktyka, w: Zarządzanie finansami. 
Upowszechnianie i transfer wyników badań, red. D. Zarzecki, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2012, s. 245.

Obecnie, w czasie rozwoju nowoczesnych technologii, coraz częściej cały 
proces zarządzania finansami osobistymi może być wsparty przez odpowiednie 
aplikacje i narzędzia. Jedną z innowacji w obszarze finansów osobistych są agre-
gatory finansowe6.

4 K. Jajuga, Nowe tendencje w zarządzaniu finansami osób indywidualnych, w: Rynek finan-
sowy. Inspiracje z integracji europejskiej, red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wyd. UMCS, Lublin 2008, 
s. 124.

5 E. Mazurek-Krasodomska, Planowanie finansowe w gospodarstwach domowych, Wyższa 
Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, Gdynia 2005, s. 104.

6 A. Sibińska, Agregacja usług finansowych. Trendy i kierunki rozwoju elektronicznych finan-
sów osobistych, w: Gospodarka elektroniczna. Wyzwania rozwojowe, red. J. Buko, t. I, Wyd. Uni-
wersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012.
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3. Doradztwo finansowe w zakresie finansów osobistych

Czynności wskazane w ramach zarządzania finansami osobistymi gospodar-
stwo domowe może wykonywać samodzielnie, bez angażowania podmiotu ze-
wnętrznego, lub może wesprzeć się wiedzą i doświadczeniem profesjonalistów 
– doradców finansowych. Doradztwo finansowe to usługa profesjonalna, kom-
plementarna wobec usług aktywnych pośredników finansowych (m.in. banków, 
towarzystw ubezpieczeniowych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, otwar-
tych funduszy emerytalnych), polegająca na opracowaniu całościowego planu 
finansowego, wyborze do niego odpowiednich instrumentów oferowanych przez 
pośredników finansowych lub rynku finansowe w celu optymalizacji finansów 
osobistych klienta. Aby były spełnione wyżej wskazane cechy usługi doradztwa, 
doradca powinno spełniać następujące warunki:

 – brak zależności kapitałowej z dostarczycielami usług finansowych – właści-
cielem spółki doradztwa finansowego nie jest instytucja finansowa, 

 – brak zależności kooperacyjnej (umowy prowizyjnej) między doradcą a in-
stytucjami finansowymi, których usługi oferuje,

 – wynagradzanie przez klienta – wówczas doradca działa na rzecz i w intere-
sie klienta, a klient może oczekiwać odpowiedniej jakości usługi doradztwa,

 – działalność doradcza powinna być licencjonowana i certyfikowana, co 
oznacza brak wolnego dostępu do zawodu doradcy finansowego; licencjonowanie 
obejmowałoby spółkę doradztwa finansowego, w tym jej zarząd, a certyfikacja 
poszczególnych doradców finansowych pracujących z klientami, 

 – branża doradztwa finansowego jako całość powinna być nadzorowana przez 
organ nadzoru finansowego,

 – istnieje infrastruktura prawna regulująca działalność doradców finanso-
wych, ich odpowiedzialność w stosunkach z klientami.

Wymienione obszary zarządzania finansami osobistymi przekładają się rów-
nież na możliwości działania doradców finansowych. Doradztwo finansowe skła-
da się bowiem z kilku gałęzi: doradztwa inwestycyjnego, ubezpieczeniowego, 
kredytowego, emerytalnego i w zakresie zachowania płynności finansowej przez 
gospodarstwo domowe. Sam zawód doradcy finansów osobistych jest dość mło-
dy, bo powstał w latach 70. XX w. w USA, przenosząc się następnie do Wielkiej 
Brytanii i Europy kontynentalnej.

4. Polskie doświadczenia doradztwa finansów osobistych

Powstanie branży doradztwa finansowego w wyniku oddolnej inicjatywy 
przedsiębiorców i instytucji finansowych jako odpowiedź na popyt na tego typu 
usługi zgłaszane przez klientów i konieczność przekonania jak największej rzeszy 
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klientów do usług konsultingu finansowego sprawiają, że żaden ze wskazanych 
warunków dobrego doradztwa finansowego w Polsce nie jest spełniony. Zaan-
gażowanie kapitałowe instytucji finansowych przy tworzeniu spółek doradztwa 
finansowego oznacza, że również obecnie najwięksi doradcy finansowi należą 
do banków (Aspiro) lub grup finansowych, które są również właścicielem ban-
ku (Dom Inwestycyjny Xelion – Bank Pekao, Getin Holding – Open Finance, 
Expander – Innova Capital). Przyjęty od początku dla tego rynku model zawie-
rania umów przez spółki doradztwa finansowego z poszczególnymi instytucjami 
finansowymi i sprzedaż ich usług oznacza wynagradzanie nie przez klientów, ale 
przez instytucje finansowe, co rodzi obawy o obiektywizm porad. Obecnie każdy 
może być doradcą finansowym – zarówno jeśli chodzi o spółki, jak i osoby fizycz-
ne. Brak jest obowiązku posiadania licencji przez spółkę doradztwa finansowego 
i certyfikatu przez osobę, która chce zajmować się planowaniem osobistym. Taka 
sytuacja powoduje, że usługi te świadczą dość przypadkowe podmioty, bez od-
powiedniego przygotowania, co może się przekładać na błędne rekomendacje dla 
klientów i decyzje klientów podejmowane na podstawie tych zaleceń. Komisja 
Nadzoru Finansowego bezpośrednio nie objęła swoim nadzorem branży doradz-
twa finansowego, co oznacza brak odgórnego obowiązku raportowania do KNF 
i możliwości przeprowadzenia kontroli przez nadzór. Ponadto oddolne powstanie 
branży oznacza niedorozwój infrastruktury prawnej dotyczącej działalności do-
radców finansowych, w tym ich odpowiedzialności przed klientami, wobec czego 
należy odwołać się do przepisów ogólnych. 

Na rysunku 2 przedstawiono wyniki sprzedażowe rodzimych spółek do-
radztwa finansowego w podziale na kredyty hipoteczne i produkty inwestycyj-
ne. Zauważalna jest zastępowalność sprzedaży kredytów poprzez sprzedaż coraz 
większych kwot produktów inwestycyjnych. Rok 2012 był szczególnie trudny dla 
branży, o czym świadczy spadek sprzedaży zarówno kredytów hipotecznych, jak 
i produktów inwestycyjnych. 

Jak wskazuje rysunek 3, do spółek doradztwa finansowego, z których klienci 
korzystają najczęściej, należą: Open Finance, Expander Advisors, Money Expert 
i Doradcy 24. Branża jest reprezentowana na GPW w Warszawie – na rynku pod-
stawowym notowana jest spółka Open Finance, na rynku alternatywnym New 
Connect spółka Doradcy 24. Również jeden z liderów rynku – Dom Kredyto-
wy Notus – przygotowywał się do upublicznienia, m.in. spółka zmieniła formę 
prawną ze sp. z o.o. na spółkę akcyjną, opracowała prospekt emisyjny, ale kryzys 
finansowy spowodował podjęcie decyzji o przerwaniu tego procesu. 

Szczególnie w warunkach kryzysowych doradcy finansowi – ze względu na 
sytuację rynkową i błędy w zarządzaniu – nie są w stanie zapewnić instytucjom fi-
nansowym ciągłości sprzedaży ich usług w tym kanale dystrybucji, bowiem, jak po-
kazują przykłady, nawet podmioty z pierwszej dziesiątki w tej branży mogą upaść 
(A-Z Finanse, Money Expert, Finamo). Pojawia się zatem pytanie o zagrożenia, 
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Expander Advisors 19,85

Money Expert 5,89
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Rysunek 3. Popularność spółek doradztwa finansowego w Polsce 
(odsetek klientów korzystających z usług poszczególnych spółek)

Źródło: Rynek doradztwa finansowego w Polsce 2012, Bankier.pl i Wprost.
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jakie stwarza branża doradców finansowych na obecnym poziomie rozwoju rynku 
i regulacji dla sektora bankowego7, a także gospodarstw domowych jako final-
nych odbiorców usług konsultingu finansowego. 

Podjęte próby samoregulacji branży przez zakładanie samorządów doradców 
finansowych (Związek Firm Doradztwa Finansowego, EFFP Polska, EAFP Pol-
ska, FECIF Polska) wydają się niewystarczające wobec wyzwań stojących obec-
nie przed branżą doradztwa finansowego w Polsce, takich jak:

– budowanie pozytywnego wizerunku doradcy finansowego jako zawodu,
– odbudowanie nadszarpniętej pozycji doradców w zakresie błędów podej-

mowanych przez doradców finansowych (kredyty walutowe, inwestycje),
– opracowanie standardu pracy doradcy finansowego,
– odbudowanie stabilności branży zagrożonej spektakularnymi upadłościami 

firm (A-Z Finanse, Money Expert).
– nowe regulacje prawne – dyrektywa o kredycie konsumenckim, dyrektywa 

MIFID8 i projekt dyrektywy o kredycie hipotecznym. 
Dlatego coraz częściej zaznacza się konieczność uregulowania branży 

doradców finansowych na poziomie Unii Europejskiej oraz dokonania imple-
mentacji przepisów odpowiedniej, wcześniej uzgodnionej dyrektywy na grunt 
państw członkowskich. Z tabeli 1 wynika, że rola pośredników i doradców fi-
nansowych w poszczególnych państwach europejskich jest duża, przekraczając 
niekiedy 50% (Wielka Brytania, Holandia). Jednocześnie we wszystkich kra-
jach najwięcej jest agentów i multiagentów, działających na zlecenie konkret-
nego banku lub instytucji finansowych, a najmniej jest doradców finansowych, 
którzy zajmują się kompleksowym zarządzaniem finansami osobistymi na zle-
cenie klientów. W Polsce model regulacji branży doradców finansowych mógł-
by obejmować 2 poziomy:

1. Poziom licencjonowania i nadzoru ze strony KNF spółek i podmiotów 
działających w branży doradztwa finansowego – badany byłby m.in. poziom za-
bezpieczenia kapitałowego, doświadczenie i kompetencje zarządzających tymi 
spółkami9.

7 Więcej na ten temat zob. także: K. Waliszewski, Współpraca banków i doradców finanso-
wych – szanse i zagrożenia dla banków i sektora bankowego, „Bezpieczny Bank” 2010, nr 3(42).

8 Dyrektywa nr 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. 
w sprawie rynków instrumentów finansowych (Markets in Financial Instruments Directive). W Pol-
sce implementacja przepisów tej dyrektywy odbyła się na podstawie rozporządzenia Ministra Finan-
sów z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w za-
kresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa 
(Dz.U. z 2009 r., nr 62, poz. 507). Pośrednicy usług finansowych mieli czas na dostosowanie się do 
nowych przepisów do 13 lipca 2009 r.

9 Argumenty za licencjonowaniem branży doradztwa finansowego zawarte są w: K. Waliszew-
ski, Licencjonowanie doradców finansowych jest potrzebne?, „Gazeta Finansowa”, 7-13 grudnia 
2012 r.
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Tabela 1. Dane charakteryzujące europejski rynek pośredników i doradców finansowych

Kraj

Liczba po-
średników 
i doradców 

finansowych

Struktura pośredników  
i doradców finansowych

Udział doradców 
i pośredników fi-

nansowych w ryn-
ku finansowymAgenci Multiagenci Brokerzy Doradcy

%

Niemcy 300 000 65 25   8   2 36

Czechy 30 000 20 70   7   3 20

Wielka Brytania 45 000 50 35 10   5 56

Włochy 35 000 10 75 10   5 34

Austria 35 000 50 35   9   1 bd

Hiszpania 20 000 50 35   9   1 30

Szwajcaria 10 000 30 40 20 10 20

Belgia 9000 40 30 25   5 bd

Francja 3000 40 35 20   5 bd

Luksemburg 3000 10 40 30 20 bd

Grecja 3000 60 30   9   1 bd

Kraje bałtyckie 3000 60 30   9   1 bd

Holandia 3000 20 40 30 10 51

Polska 3000 60 30   9   1 25

Kraje skandynawskie 3000 50 30 10 10 35

Inne kraje 30 000 bd bd bd bd bd

Razem 535 000 – – – – –

Źródło: opracowanie własne na podstawie FECIF White Book 2009.

2. Poziom certyfikacji doradców finansowych, czyli osób pracujących 
w spółkach lub podmiotach działających w branży – za ten poziom mogłyby 
odpowiadać instytucje samoregulujące branżę doradców, np.: ZFDF, FECIF, 
EEFP Polska, po uprzednim uzgodnieniu jednolitego standardu szkolenia i eg-
zaminowania.

W tabeli 2 zawarto charakterystykę spółek doradztwa finansowego ze 
wskazaniem siedziby, roku utworzenia oraz struktury właścicielskiej, z której 
wynika, że wiodące spółki doradztwa są powiązane z bankami i grupami finan-
sowymi.
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Tabela 2. Spółki doradztwa finansowego w Polsce

Nazwa spółki Siedziba Rok utworzenia Właściciele
Open Finance Warszawa 2004 Leszek Czarnecki bezpośrednio i przez 

spółki zależne – 54,38%
Amplico PTE SA – 7,19%
Free float – 38,43%

Expander Advisors Warszawa 2000 (Fin Fin) 100% fundusz Innova Capital
Dom Kredytowy 
Notus

Warszawa 2004 5 osób fizycznych – założycieli po 20% 
każdy 

Home Broker Warszawa 2007 100% Open Finance
Idea Expert  
(d. Fiolet PDK)

Wrocław 2003 (PDK) 100% Getin Holding 

Aspiro  
(d. emFinanse)

Łódź 2005 
(emFinanse)

100% BRE Bank

Gold Finance Pruszków 2007 100% Sadie Investment kontrolowany 
przez Marka Jutkiewicza

Real Finace Warszawa 2005 3 osoby fizyczne – założyciele spółki 
A-Z Finanse 
(upadła)

Wrocław 2006 Osoby fizyczne i prawne 

Money-Expert 
(upadła)

Wrocław 2005 Limaplan Ltd. – 52,4%
Letos Investments – 17,6%
Celtis Investment kontrolowana przez 
Romana Wyszomirskiego – 30% 

Finamo* Warszawa 2008 Meritum FIZ fundusz aktywów niepu-
blicznych zarządzany przez Hexagon TFI

Dom Inwestycyjny 
Xelion (d. Xelion. 
Doradcy Finansowi)

Warszawa 2003 50% Bank Pekao SA
50% UniCredit SA

Wealth Solutions Warszawa 2007 5 osób fizycznych – założycieli spółki 
Credit House Polska 
Doradcy Kredytowi

Poznań 2005 4 osoby fizyczne – założyciele spółki 

Doradcy 24 Wrocław 2008 BJT s.a.r.l. (wraz z podmiotami zależny-
mi) – 38,15%
AGU s.a.r.l. – 11,1%
Dariusz Bąkowski – 10,2%
Free float – 40,55%

* Spółka zbyła na rzecz Home Broker zorganizowaną część przedsiębiorstwa, zajmującą się doradztwem 
finansowym

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze spółek i KRS.

Działalność podmiotów świadczących usługi pośrednictwa finansowego stała 
się w 2011 r. przedmiotem zainteresowania Komisji Europejskiej. Stawiając sobie 
za cel przywrócenie zaufania konsumentów do sektora finansowego, które zosta-
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ło nadwerężone na skutek światowego kryzysu finansowego, w UE rozpoczęto 
prace nad dyrektywą w sprawie umów o kredyt związanych z nieruchomościa-
mi mieszkalnymi. Wydaje się, że proponowane w tym projekcie wprowadzenie 
obowiązku rejestrowania pośredników kredytowych w publicznie dostępnym re-
jestrze oraz objęcie ich nadzorem organu kraju macierzystego mogłoby przyczy-
nić się do poprawy przejrzystości tej części polskiego sektora usług finansowych. 
Brak ogólnokrajowego rejestru podmiotów świadczących usługi pośrednictwa 
finansowego sprawia, że część osób ma trudności z odróżnieniem ich działalności 
od działalności podmiotów sektora shadow banking10.

Zakończenie

Branża doradców finansowych w Polsce znajduje się we wstępnej fazie rozwoju, 
mocno zdynamizowanej przez dobrą koniunkturę na rynku nieruchomości miesz-
kaniowych. Rodowód spółek doradztwa finansowego oraz chęć przyciągnięcia 
i przekonania do siebie klientów doprowadziła do wykształcenia cech branży, które 
zaprzeczają idei obiektywnego, niezależnego doradztwa finansowego, takich jak: 
zależność kapitałowa i kooperacyjna wobec instytucji finansowych, bezpłatność dla 
klienta, brak nadzoru, licencjonowania ze strony KNF i regulacji branży. Kryzys na 
rynkach finansowych zweryfikował strategie spółek doradztwa finansowego, wsku-
tek czego niektóre z nich musiały zniknąć z rynku (A-Z Finanse, Money Expert, 
Finamo). Kryzys ujawnił również błędy popełnione przez doradców, za które płacić 
muszą obecnie ich klienci (kredyty walutowe, inwestycje w fundusze inwestycyjne 
z zaciąganych kredytów hipotecznych przy LTV11 powyżej 100%). Branżę doradców 
czeka wiele wyzwań, do których należy m.in. kreowanie i podtrzymywanie zaufania 
klientów oraz pozytywnego wizerunku całej branży, nadszarpniętego błędnymi reko-
mendacjami i spektakularnymi upadłościami największych firm doradztwa, a także 
stworzenie i wdrożenie jednolitego standardu obsługi klienta w zakresie komplekso-
wego planowania finansowego. Czas pokaże, czy uda się tym wyzwaniom sprostać, 
które z nich okazały się szansą, a które zagrożeniem dla całej branży.
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Contemporary dilemmas of personal finance planning in Poland

Summary. Household finance interchangeably called personal or private finances (in spite of 
differences between these concepts) are sub-disciplines of finance, highlighted due to the subjective 
criterion, which today is developing very dynamically. Personal financial planning is not only of mi-
croeconomic importance and contributes to the wealth of individual households, but also increases 
the rationality of the use of available cash resources at the macroeconomic level. Personal finance 
can be planned by household itself butt it requires proper knowledge and predictability as to the 
trends and developments in the financial markets – or the inclusion of professionals in the manage-
ment of personal finance – financial advisors. The industry financial advisory in Poland is growing 
rapidly, but this development is accompanied by many dilemmas and challenges.

Key words: financial advice, personal financial planning, personal finance
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Komunikacja wewnętrzna w różnych typach 
gospodarstw domowych 

Streszczenie. W artykule przedstawiono procesy komunikacji w gospodarstwie domowym. 
Szczególnej analizie poddano wewnętrzne relacje wynikające ze współzależności pojawiającej się 
w małych grupach na tle realizacji wspólnych celów oraz zachowań wynikających z sytuacji życia 
codziennego i podejmowania wybranych decyzji ekonomicznych. Ze względu na strukturę relacji 
wewnętrznych dokonano typologii gospodarstw domowych. W świetle badań ilościowych zrealizo-
wanych w ramach grantu badawczego MNiSW nr 0926/B/H03/2009/36 uzyskanego przez Wyższą 
Szkołę Bankową we Wrocławiu dokonano analizy wymiany informacji wewnątrz gospodarstwa 
domowego w zależności od typu gospodarstwa. Natomiast na podstawie wyników badań jakościo-
wych, stanowiących drugi etap tych badań, przedstawiono formy komunikacji w zależności od fazy 
cyklu życia gospodarstwa domowego.

Słowa kluczowe: procesy komunikacji, wymiana informacji, cykl życia rodziny, typy gospo-
darstw domowych, badania jakościowe, grupowe wywiady zogniskowane

Wstęp

Celem artykułu jest analiza procesów komunikacyjnych wewnątrz gospo-
darstw domowych w zależności od typu gospodarstwa domowego i faz jego 
rozwoju. W pierwszej jego części omówiona zostanie specyfika relacji we-
wnętrznych w gospodarstwie domowym wynikająca z przebiegu procesów 
komunikacyjnych oraz sposobów powiązań między członkami gospodarstwa 
domowego. W dalszej części rozważaniom poddane będą procesy wymiany 
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informacji dotyczące dóbr trwałego użytku w zależności od cyklu życia rodzi-
ny, struktura wymiany informacji zakupowej w różnych typach gospodarstw 
domowych, a także komunikacja wewnętrzna wśród członków gospodarstwa 
domowego w różnych fazach cyklu życia rodziny. Egzemplifikację rozważań 
stanowić będą badania zrealizowane w ramach grantu badawczego MNiSW 
nr 0926/B/H03/2009/36 uzyskanego przez Wyższą Szkołę Bankową we Wro-
cławiu1, zwłaszcza II etapu związanego z badaniami jakościowymi metodą gru-
powych wywiadów zogniskowanych. Całość rozważań zakończą wnioski pod-
sumowujące dotyczące próby typologii gospodarstw domowych w zależności 
od przebiegu procesów komunikacyjnych.

1. Procesy komunikacji w gospodarstwie domowym

Członkowie gospodarstwa domowego nieustannie wchodzą we wzajemne rela-
cje społeczne. Jedne z nich mają powierzchowny charakter i dotyczą powtarzanych 
czynności i zachowań dnia codziennego. Inne zaś, związane z ważnymi wydarze-
niami życiowymi, decyzjami, zmianami sytuacji i statusu jednostek, powiązane są 
z poważnymi dyskusjami, wymianą poglądów oraz stanowisk, w związku z czym 
tworzą często nowe kategorie porozumienia i niejednokrotnie kształtują nowe typy 
relacji oparte na trwałych zależnościach. Wewnątrz gospodarstwa domowego naj-
częściej mamy do czynienia z komunikacją poziomą, opartą na podobnych statuso-
wych odniesieniach, np. między małżonkami/partnerami. Mogą również wystąpić 
pewne symptomy komunikowania pionowego, wynikającego z odmiennych pozy-
cji wewnętrznych, np. rodzice/rodzic – dzieci/dziecko.

Najczęściej w gospodarstwie domowym występuje komunikacja typowa dla 
małej grupy z wewnętrznym system komunikacji interpersonalnej, dotyczącej 
układu co najmniej dwóch osób, oraz intrapersonalnej – w przypadku jednooso-
bowych gospodarstw singli. W niniejszym artykule szczególne znaczenie mieć 
będzie typ komunikacji interpersonalnej, opartej na typowym komunikowaniu 
między różnymi jednostkami, które pozostają ze sobą w kontakcie wynikającym 
ze wspólnego zamieszkiwania i najczęściej wzajemnego łączenia dochodów bę-
dących źródłem utrzymania gospodarstwa domowego2.

W kształtowaniu relacji wewnątrz gospodarstwa domowego ważne znaczenie 
ma wzajemna zależność występująca w małych grupach. Współzależność ta może 
przejawiać się na trzy sposoby, jako: współzależność celu, współzależność 
zachowań i współzależność kontekstu. Pierwsza z nich, współzależność celu, 

1 Kierownikiem grantu był prof. S. Forlicz, autorka była pierwszym wykonawcą grantu.
2 Zob. szerzej: W. Patrzałek, Typy komunikacji społecznej, w: A. Dejnaka, S. Forlicz, W. Pa-

trzałek, A. Perchla-Włosik, J. Wardzała-Kordyś, Działalność informacyjna członków gospodarstwa 
domowego i jego decyzje ekonomiczne, CeDeWu, Warszawa 2012, s. 19.
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wynika z konieczności zaspokajania potrzeb wynikających z funkcji gospodar-
stwa domowego związanych ze wspólnym zamieszkaniem, spożywaniem posił-
ków, wypoczynkiem itp. Drugą formą jest współzależność zachowań, występu-
jąca w sytuacji, gdy wzajemne komunikaty wysyłane przez jednostkę wpływają 
na grupę i jednocześnie są zależne od komunikatów wysyłanych przez innych 
członków gospodarstwa domowego. Ostatnia forma zależności może być zwią-
zana z kontekstem i dotyczy relacji gospodarstwa domowego z innymi grupami 
zewnętrznymi, które kształtować mogą również relacje wewnątrz i mogą mieć 
wpływ na jego działania3. Jednak ze względu na problematykę nie będzie ona 
szerzej omawiana.

W literaturze przedmiotu istnieje wiele kryteriów klasyfikacji gospodarstw 
domowych. Najczęściej dotyczą one źródeł utrzymania i miejsca zamieszkania4 
Ze względu na przedmiot rozważań szczególnie będzie nas interesować kryterium 
typu relacji wewnętrznych, oznaczającego sposób, w jaki powiązani są ze sobą 
członkowie gospodarstwa domowego, na podstawie którego możemy wyróżnić:

– gospodarstwo jednoosobowe,
– gospodarstwo rodzinne, w którym członkowie powiązani są więzami krwi, 

małżeństwa, adopcji,
– gospodarstwo rodzinne z innymi osobami, w skład których wchodzi rodzi-

na i osoby niepowiązane więziami rodzinnymi,
– gospodarstwo nierodzinne, związki kohabitacyjne5, partnerskie oraz typu 

LAT (living apart-together) osób mieszkujących razem, ale żyjących osobno.
Dokonując porównania gospodarstwa domowego i rodziny, możemy stwier-

dzić, że gospodarstwo domowe jest kategorią szerszą niż rodzina, bowiem obej-
mować może zarówno gospodarstwa rodzinne, jak i nierodzinne osób niespo-
krewnionych więzami krwi. Wśród gospodarstw rodzinnych w zależności od 
liczby rodzin wchodzących w ich skład wyróżnić możemy:

– gospodarstwa jednorodzinne, małżeństwa z dziećmi, gospodarstwa eme-
ryckie,

– gospodarstwa dwurodzinne, małżeństwa z dziećmi, dziadkowie, rodziny 
spokrewnione,

– gospodarstwa wielorodzinne, gospodarstwa dzieci, rodziców i dziadków, 
rodziny spokrewnione.

Komunikacja i łączność w gospodarstwie domowym pełnią funkcję:
– informacyjno-organizatorską, polegającą na przekazywaniu informacji 

między członkami wewnątrz gospodarstwa domowego, co umożliwia podejmo-
wanie działań i ich wykonywanie,

3 Por. S.P. Morreale, B.H. Spitzberg, J.K. Barge, Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wie-
dza i umiejętności, WN PWN, Warszawa 2007, s. 385-386.

4 Zob. T. Zalega, Konsumpcja. Determinanty. Teorie. Modele, PWE, Warszawa 2012, s. 88-89.
5 Cz. Bywalec, Ekonomika i finanse gospodarstw domowych, WN PWN, Warszawa 2010, s. 21.
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– motywacyjno-inspirującą, oznaczającą stwarzanie wśród członków gospo-
darstwa domowego atmosfery zaangażowania i wspólnoty, która sprzyja ciągłej 
wymianie informacji i innych komunikatów6.

2. Wymiana informacji dotycząca dóbr trwałego użytku 
a typ gospodarstwa domowego

Z badań ilościowych prowadzonych na ogólnopolskiej próbie 500 gospodarstw 
domowych w ramach I etapu badań MNiSW N N112 092636 wynikało, że w zakre-
sie artykułów codziennego użytku nie prowadzi się konsultacji wewnętrznych poza 
wymianą krótkich informacji dotyczących ceny, konieczności i miejsca zakupu. 
Natomiast wymianie podlegają informacje dotyczące zakupu produktów trwałego 
użytku. Spójrzmy na strukturę wymiany informacji dotyczących zakupu dóbr trwa-
łego użytku w zależności od typu gospodarstwa domowego (tabela 1). Zawsze in-
formacje tego typu podlegają wymianie w 57% badanych gospodarstw, przy czym 
najczęściej w gospodarstwach wielorodzinnych (71,4% ogółu tych gospodarstw), 
następnie wśród dwurodzinnych (65,5%) oraz w jednorodzinnych (56%). Czasami 
tego typu informacje wymieniane są wśród 13,9% ogółu badanych gospodarstw, 
najczęściej – ponownie – wśród gospodarstwach wielorodzinnych (21,4%), następ-
nie jednorodzinnych (13,9%) oraz dwurodzinnych (10,3%).

Tabela 1. Wymiana informacji dotyczących zakupu dóbr trwałego użytku 
a typ gospodarstwa domowego

Wyszczególnienie Jednorodzinne Dwurodzinne Wielorodzinne Ogółem
Zawsze 255,0   19,0   10,0 284,0
%   56,0  65,5   71,4   57,0
Czasami   63,0     3,0     3,0   69,0
%   13,9   10,3   21,4   13,9
Sporadycznie   13,0     0,0     0,0   13,0
%     2,9     0,0     0,0     2,6
Nigdy 124,0     7,0     1,0 132,0
%   27,3   24,1     7,1   26,5
Ogółem 455,0   29,0   14,0 498,0
% 100,0 100,0 100,0 100,0

Źródło: badania własne, grant badawczy MNiSW N N112 092636.

6 Por. J. Turowski, Małe struktury społeczne, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1999, s. 98, 
a także W. Patrzałek, Kulturowe uwarunkowania zachowań konsumenckich i przebiegu procesów 
komunikacji wewnątrz gospodarstwa domowego, w: Komunikacja rynkowa. Ewolucja, wyzwania, 
szanse, red. B. Pilarczyk, Z. Waśkowski, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2010, s. 167.
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W dalszej kolejności analizie poddano konkretne rodzaje informacji wymie-
niane odnośnie do zakupu dóbr trwałego użytku w poszczególnych typach gospo-
darstw domowych. Należały do nich: funkcjonalność produktu, jego użyteczność, 
cena, marka, producent, jakość, trwałość itp. Znaczenie poszczególnych parame-
trów analizowano w kontekście typu gospodarstwa domowego w podziale na jed-
norodzinne, dwurodzinne i wielorodzinne. Największe znaczenie dla wszystkich ty-
pów gospodarstw domowych (40% ogółu gospodarstw) miała wymiana informacji 
odnośnie do ceny, promocji cenowych i kwoty pieniędzy przeznaczonej na zakup 
produktu trwałego użytku. Największą wagę przywiązywano do niej w gospodar-
stwach dwurodzinnych (45,5% ogółu wskazań tych informacji), następnie w go-
spodarstwach jednorodzinnych (40%) oraz wielorodzinnych (30,8%) (tabela 2). 
Na drugim miejscu wymieniane były między członkami gospodarstw domowych 
informacje dotyczące: marki, producenta, rodzaju i nazwy firmy oraz miejsca, gdzie 
dany produkt został wyprodukowany (wśród 12,1% gospodarstw domowych). Przy 
czym informacje te wymieniane były w przeważającej mierze w gospodarstwach 
wielorodzinnych i obejmowały 30,8% tych gospodarstw, następnie w jednoro-
dzinnych – 12,1%, natomiast nie były wymieniane w gospodarstwach dwurodzin-
nych. Na trzecim miejscu wymieniane były informacje na temat jakości, trwałości 
produktów trwałego użytku (wśród 10,7% gospodarstw domowych) – najczęściej 
w gospodarstwach dwurodzinnych (13,6% tych gospodarstw) oraz wśród gospo-
darstw jednorodzinnych (10,6%). Pewne znaczenie miała także wymiana informa-
cji odnośnie do miejsca zakupu tych produktów (dla 3,6% badanych gospodarstw), 
przy czym w największym stopniu informacje te były wymieniane wśród członków 
gospodarstw dwurodzinnych (4,5%) oraz jednorodzinnych (3,6%); wymiana tych 
informacji nie miała znaczenia w gospodarstwach wielorodzinnych.

3. Struktura wymiany informacji zakupowej a cykl życia rodziny

Na zmianę relacji wewnętrznych w każdej grupie wpływa faza jej cyklu ży-
cia. Stąd w dalszej analizie wymianę informacji odnoszono do faz cyklu życia 
rodziny. W badanej populacji gospodarstw domowych zdecydowanie przeważały 
gospodarstwa rodzinne (73%), stąd strukturę wymiany informacji dotyczącą dóbr 
trwałego użytku odnoszono do faz cyklu życia rodziny. W zależnościach tych 
uwzględniono następujące stadia życia badanych rodzin:

– partnerzy żyjący w wolnym związku,
– małżonkowie bez dzieci,
– małżonkowie z dziećmi małymi (uczęszczającymi do żłobka bądź przed-

szkola),
– małżonkowie z dziećmi szkolnymi,
– małżonkowie z dziećmi studiującymi,
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Tabela 2. Rodzaje informacji podlegających wymianie 
odnośnie do zakupu dóbr trwałego użytku a typ gospodarstwa domowego

Rodzaje informacji Typ gospo-
darstwa

Jedno- 
rodzinne

Dwu- 
rodzinne

Wielo-
rodzinne Ogółem

Funkcjonalność, użyteczność, przydat-
ność, zadowolenie członków rodziny

Liczebność   87     6     4   97
%      26,4      27,3      30,7      26,6

Cena, promocje cenowe, „suma, jaką 
możemy wydać”, „gdzie taniej”

Liczebność 132   10     4 146
%   40      45,5      30,8   40

Warunki płatności, warunki zakupu, 
zakupy na raty

Liczebność      3 0     0     3
%        0,9 0     0        0,8

Marka, producent, rodzaj, nazwa fir-
my, „gdzie zrobiony towar”

Liczebność   40 0     4   44
%      12,1 0      30,8      12,1

Gwarancja, warunki gwarancji Liczebność     2 0 0     2
%        0,6 0 0        0,5

Parametry techniczne, zużycie ener-
gii, energooszczędność

Liczebność     4 0 0     4
%        1,2 0 0        1,1

Jakość, trwałość Liczebność   35     3 1   39
%      10,6      13,6        7,7      10,7

Wygląd zewnętrzny, kolor, estetyka, 
moda

Liczebność     1 0 0     1
%        0,3 0 0        0,3

Rozmiar, wymiary, wielkość, pojem-
ność (np. lodówki)

Liczebność     2 0 0     2
%        0,6 0 0        0,5

Termin zakupu Liczebność     2 0 0     2
%        0,6     0 0        0,5

Miejsce zakupu Liczebność   12     1 0   13
%        3,6        4,5 0        3,6

Opinie innych użytkowników o pro-
dukcie, doświadczenie w używaniu

Liczebność     2 0 0     2
%        0,6 0 0        0,5

Ogólnie – sprawdzanie informacji 
zawartych w reklamie, ulotkach

Liczebność     3 0 0     3
%        0,9 0 0        0,8

Inna odpowiedź Liczebność     4     1 0     5
%        1,2        4,5 0        1,4

Trudno powiedzieć, różne Liczebność     1     1 0     2
%        0,3        4,5 0        0,5

Ogółem Liczebność 330   22   13 365
% 100 100 100 100

Źródło: badania własne, grant badawczy MNiSW N N112 092636.
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– małżonkowie z dziećmi na różnych poziomach kształcenia,
– małżonkowie z dziećmi dorosłymi mieszkający razem,
– małżonkowie z dziećmi dorosłymi mieszkającymi oddzielnie,
– samotne matki/ojcowie z dziećmi,
– osoby samotne wdowcy/wdowy.
Podobnie jak w analizie w punkcie 2, wymianę informacji odnoszono do 

dóbr trwałego użytku. Zawsze ma ona miejsce w 81,8% gospodarstwach domo-
wych małżonków z dziećmi na różnych poziomach kształcenia, w dalszej kolej-
ności wśród 80% małżonków bez dzieci i małżonków z dziećmi studiującymi 
oraz 79,2% małżonków z dziećmi szkolnymi i 71,7% z małymi dziećmi (tabe-
la 3). Czasami ma miejsce wymiana tych informacji wśród 27,3% gospodarstw 
domowych – najczęściej wśród samotnych rodziców z dziećmi (22,7%) następnie 
wśród partnerów żyjących w wolnym związku (22,7%) oraz małżeństw mieszka-
jących z dziećmi dorosłymi wspólnie (22,5%).

4. Komunikacja wewnętrzna w gospodarstwach domowych 
w różnych fazach cyklu życia rodziny  

w świetle badań jakościowych

W celu dokładnego zbadania przebiegu procesów komunikacji w gospodar-
stwie domowym w 2011 r. zrealizowano II etap badań w ramach grantu MNiSW 
N N112 092636, opartego na wywiadach grupowych zogniskowanych realizo-
wanych w Białymstoku, Poznaniu, Szczecinie, Wrocławiu i Warszawie wśród 
respondentów zamieszkałych w tych miastach oraz wsiach i miasteczkach w po-
bliżu tych miast. Metodologię badań jakościowych zastosowano, aby poznać mo-
tywy wchodzenia w relacje komunikacyjne członków gospodarstw domowych, 
a także w celu zidentyfikowania konkretnych informacji, jakie są wymieniane 
między nimi. Ze względu na wskazane wcześniej uzależnienia zmian relacji we-
wnętrznych od faz życia rodziny analizę transkrypcji z wywiadów fokusowych 
przeprowadzono w kontekście faz życia rodziny w poszczególnych grupach dys-
kusyjnych. 

W pierwszej fazie cyklu życia rodziny występowały gospodarstwa domowe 
składające się z młodych partnerów żyjących w wolnych związkach hetero- bądź 
homoseksualnych, osób wspólnie wynajmujących mieszkania (pracujących bądź 
studiujących), singli oraz typu LAT (mieszkających razem, ale żyjących osobno). 
Wymiana informacji w tych gospodarstwach domowych następuje na forach in-
ternetowych, a także poprzez opinie zamieszczane przez użytkowników produk-
tu, marki (rysunek 1).
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Maciek, Szczecin: „Ja mam takiego kolegę, 
który mówi, że nie kupi nic, co jest reklamo-
wane w radiu, telewizji, Internecie, bo rekla-
muje się tylko to, co nie chce się sprzedać, 
dlatego on wchodzi na różne fora interneto-
we i czyta, co tam jest napisane, dlatego ja 
też stawiam na Internet […]”.

Ewelina, Szczecin: no u nas ostatnio też 
Internet jest głównym źródłem informacji, 
bo każdy może się wypowiedzieć na temat 
produktu, na temat marki i tak jak koleżan-
ka mówiła, możemy sobie jakoś te informa-
cje wypośrodkować i znaleźć ten margines 
błędu […]”.

Rysunek 1. Wypowiedzi uczestników młodszej grupy dyskusyjnej ze Szczecina

Źródło: badania własne grant badawczy MNiSW N N112 092636.

Relacje w tych gospodarstwach domowych kształtowane są przede wszyst-
kim poprzez formy komunikacji pośredniej (rysunek 2). Informacje wymieniane 
są nie tylko za pośrednictwem Internetu, ale także jako elementy komunikacji 
niewerbalnej dotyczące emocji.

Nina, Szczecin: „do tej pory mnie się zdarza, jak na przykład mój narzeczony i ja pracujemy 
sobie na komputerach, to zdarza się nam przesłać albo jakieś śmieszne słówko albo buziaczka 
[…] ostatnio słyszałam, jak dziewczyny na uczelni umawiały się na Facebooku. Dawniej było 
tak, że ludzie korzystali z Internetu, żeby umówić się w Realu, a teraz w Realu umawiają się na 
rozmowy w Internecie […]”.

Nina, Szczecin: „ja mam konto na Faceboo- 
ku i uważam, że to jest rewelacyjny sposób 
komunikacji z osobami, z którymi spotykam 
się na co dzień; jest większe prawdopodo-
bieństwo, że ktoś szybciej odpisze mi na 
Facebooku niż odbierze telefon ode mnie, bo 
oni częściej sprawdzają konto na Facebooku 
i częściej tam siedzą niż odbierają telefony. Ja 
uważam, że rewelacyjny jest Facebook jeśli 
chodzi o komunikację międzyludzką i dzię-
kuję temu, co go wymyślił [...]”.

Maciek 2, Szczecin: „no, można napisać, 
szukam pracy, to koleżanka pisze przyjedź 
do Anglii to coś znajdziemy. Takie porta-
le przypominają nam też o datach urodzin 
członków rodziny czy znajomych, to jest 
duże ułatwienie i później można uniknąć 
niepotrzebnej kłótni […]”.

Ewa, Wrocław: „tak, Facebook i gadu-ga-
du. Mnie można znaleźć w Internecie, raz 
się wylogowałam i byłam zaskoczona, ile 
mnie jest w różnych archiwach typu gazety 
sportowe, szkoły itp., więc jest mnie dużo 
w sieci, co nie jest zależne ode mnie. A tak 
z mojej zależności, to spędzam cały dzień 
na komputerze, na Facebooku. Przeglądam 
różne nowinki techniczne [...]”.

Mariusz, Wrocław: „w zasadzie mam 
konta na wszystkich portalach społeczno-
ściowych typu Facebook, NK, gadu-gadu, 
z tym że nie można mnie od tak znaleźć, 
zmieniłem swoje dane. Jeżeli ktoś będzie 
chciał, to mnie znajdzie […]”.

Rysunek 2. Wypowiedzi uczestników młodszych grup dyskusyjnych ze Szczecina i Wrocławia

Źródło: badania własne, grant badawczy MNiSW N N112 092636.
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Rozmowy dotyczące pracy należą do najważniejszych w tych gospodarstwach 
domowych. Wymianie podlegają informacje dotyczące korzyści, jakie może ona 
przynieść w rozwoju indywidualnym, wysokości dochodów służących zaspakaja-
niu konkretnych potrzeb.

Krzysztof, Warszawa: „jeżeli już jest jakieś zajęcia, czy to na dłuższączy na krótszą metę, jakie 
przyniesie korzyści w sensie rozwoju osobistego, czy te pieniądze są nam potrzebne na konkret-
ny cel. Jeżeli to ma być stałe zajęcie czy te dochody, które będą wpływały do gospodarstwa 
z tego zajęcia będą wystarczające na realizację tych rzeczy, które żeśmy sobie w najbliższym 
czasie zaplanowali […]”.

Wymiana informacji na temat zakupów w tych gospodarstwach domowych 
nie dotyczy produktów spożywczych. Natomiast często rozmawia się na temat 
produktów elektronicznych, np. telefonów komórkowych.

Paweł, Wrocław: „jak jest pusto w lodówce, to się jedzie w danym dniu i kupuje [...]. Natomiast 
inne artykuły, np. ze współlokatorami rozmawiamy dużo o telefonach. Jak któryś z nas chce 
sobie kupić, to rozmawiamy i dzielimy się wiedzą na ten temat oraz jakby ktoś chciałby sobie 
kupić inne rzeczy elektroniczne […]”.

W zakresie artykułów pierwszej potrzeby wymieniane są czasami informacje 
dotyczące promocji cenowych, np. w gospodarstwie typu LAT.

Mariusz, Wrocław: „sprawa jest trochę skomplikowana, bo co prawda mieszkam z jakąś osobą, 
ale to są dwa różne gospodarstwa, dwa osobne budżety. Tak że nie robię większych zakupów, to 
są z reguły na dzień, dwa, jakieś podstawowe artykuły spożywcze, sam sobie gotuję. Co prawda 
jest jakaś wymiana informacji, mój znajomy zobaczył gdzieś jakąś przecenę na jakieś produkty, 
które przyciągają uwagę, ja mu też czasami udzielam takich informacji […]”.

W gospodarstwach domowych znajdujących się w drugiej fazie życia (mał-
żonkowie bez dzieci) podobnie w zakresie artykułów codziennego użytku wymia-
nie podlegają krótkie informacje dotyczące ceny, promocji, natomiast w zakresie 
artykułów trwałego użytku (RTV czy AGD) mają miejsce rozmowy dotyczące 
planowania tych wydatków, kalkulacji ceny, kosztów eksploatacji itp.

Marcin, Wrocław: „u mnie z żoną, ponieważ mamy wspólny budżet, to przed ważniejszymi 
zakupami, to raczej wymieniamy się informacjami, no nie w zakresie zakupu batona czy bułki, 
ale zakupów trzycyfrowych. […] chyba że gdzie jest jakaś promocja. Słuchaj, żono, mężu, tu 
widziałam tańsze masło, mięso. A takie większe zakupy typu RTV, AGD to już obowiązkowo, 
zaplanowane, obmyślone, obliczone. Energia, prąd, wygląd, obowiązkowo. Zresztą jeśli chodzi 
o odzież, to też pytam, chciałbym się podobać swojej żonie, też zapytam się jej o zdanie i naw-
zajem […]”.

Rozmowy w gospodarstwach domowych składających się z par małżeństw 
bezdzietnych, czasami ze zwierzakiem (psem, kotem), dotyczą wymiany informa-
cji w zakresie większych i droższych zakupów – rozważa się potrzebę ich zakupu, 
opłacalność, termin zakupu ze względu na możliwość spadku ceny, a także zasto-
sowanych technologii w danym produkcie trwałego użytku (rysunek 3).
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Agnieszka, Wrocław: „u mnie raz w tygo-
dniu jedziemy razem na zakupy samocho-
dem, a w tygodniu jest różnie –  raz mąż, 
raz ja ustalamy, co trzeba kupić następnego 
dnia […] w przypadku droższych zakupów 
to jest też rozmowa, mówienie, czy się to 
opłaca, czy jest to teraz potrzebne. Czy 
później nie będzie taniej […]”.

Krzysztof, Warszawa: „to znaczy infor-
macje na temat tego, co kupiliśmy, na te-
mat użyteczności danej rzeczy, to w moim 
przypadku najbardziej typowe rozmowy 
i są rozmowy na przykład na temat zasto-
sowanych technologii w danym sprzęcie. 
Polecenie, czy warto się zastanowić, czy 
nie warto, czy wydaje się pieniądze, czy za 
chwilę się to rozwali albo jest nieużyteczne 
tak naprawdę, że można się bez tego obejść 
i też jest funkcjonalnie […]”.

Rysunek 3. Wypowiedzi uczestników młodszych grup dyskusyjnych z Wrocławia i Warszawy

Źródło: badania własne, grant badawczy MNiSW N N112 092636.

W gospodarstwach domowych znajdujących się w III fazie (małżeństwo/part-
nerzy i małe dzieci) wymiana informacji dotyczy zakupów dla dziecka i porad 
z tymi zakupami związanych.

Krzysztof, Warszawa: „ja znów jak kupuję dla dziecka, to wolę z partnerką, bo doradzi. Kupić 
to żadna sztuka, ale jak się nie spodoba, bo ona zawsze wie lepiej, co dziecko chce, i mi pod-
powie […]”.

W gospodarstwach domowych ze starszymi dziećmi w wieku szkolnym na-
stępuje dość istotna zmiana relacji wewnętrznych, bowiem wzrasta liczba sieci 
w komunikacji interpersonalnej w linii rodzice – dzieci. Zasięg współczesnych 
zmian powoduje, że normy i wzorce zachowań ludzi starszych, a nawet ludzi 
w średnim wieku nie są adekwatne do nowych sytuacji, w których przyszło żyć 
tym pokoleniom. Doświadczenia wyrastania w pewnym systemie społeczno-kul-
turowym są niewystarczające, aby przewyższyć młodych ludzi swoją wiedzą7.

Czesław, Szczecin; „mam syna w takim wieku, że jeżeli chodzi o oprogramowanie do tele-
fonów, MP3 i tego wszystkiego, pytam jego. Jeżeli on nie wie, to pyta kolegów albo wręcz 
wykorzystuje kolegów; jak przychodzą do niego, to mówi masz komórkę i zrób mi coś  
tam […]”.

W gospodarstwach tych dominuje komunikacja bezpośrednia i przywiązuje 
się duże znaczenie do kontaktów face to face.

Szymon, Szczecin: „u mnie na każdym piętrze są komputery i moglibyśmy pisać e-maile, ale 
nie, wolimy bezpośredni kontakt. Wprawdzie mamy dwóch chłopców, ale staramy się z nimi 
utrzymać ciepły kontakt, np. robimy seanse filmowe gdy wypożyczymy jakiś film, to oglądamy 
go wspólnie. U nas nie ma, że każdy żyje swoim życiem. Żyjemy tutaj razem i pewne rzeczy 
chcemy robić razem […]”.

7 W. Patrzałek, Kulturowe uwarunkowania…, s. 166.



216 Wanda Patrzałek

Z analizy wypowiedzi uczestników starszych grup fokusowych, znajdu-
jących się w V fazie cyklu życia z dorosłymi dziećmi mieszkającymi wspólnie 
wynika, że również wśród tych grup istnieją wykształcone formy komunika-
cji, będące najczęściej wynikiem specjalizacji w zakresie określonych funkcji 
w gospodarstwie, wynikających z różnic płci.

Marek, Poznań: „powiem tak, jeżeli ja zaczynam tłumaczyć w sprawach technicznych, to 
można powiedzieć, że moja małżonka będzie mniej rozumiała i od razu ustalamy pewną linię, 
że ja mam się zająć techniką, jej tym głowy nie zawracać, a ona zajmie się innymi aspektami, 
czyli wystrojem, estetyką, funkcjonalnością. Jest wtedy cały obraz tego i nie ma zakłóceń, gdyż 
jesteśmy już długo ze sobą i wiemy, co możemy […]”.

W gospodarstwach tych wymiana informacji dotyczy ważnych problemów 
związanych z pracą małżonków i ich dorosłych dzieci.

Krzysztof, Wrocław: „ja mam podobną sytuację, żona zarabia, a ja nie. Zarabiam w sposób 
nieregularny, w związku z tym sytuacja jest taka, że mamy swój stały poziom wydatków, to na 
szczęście żona zapewnia. […] córka po wielu latach studiowania i to chyba następna bolączka 
rodzinna, to znaczy dzieci są coraz bardziej wykształcone, a potem nikt ich nie chce przyjąć do 
pracy, bo są za mądre […]”.

Do drażliwych tematów w tych gospodarstwach domowych obok pracy na-
leżą dochody i często pojawiające się na tym tle problemy, skąd wziąć środki na 
utrzymanie.

Czesław, Wrocław: „bardzo wrażliwy temat. Ja pracowałem na etatach również i było różnie, 
raz lepiej, raz gorzej. W związku z tym tematy, skąd wziąć środki na przeżycie, bywają raczej 
drażliwe i często te tematy skąd wziąć środki poruszamy, no i wtedy musimy policzyć, skąd 
wziąć środki na coś tam lub na zakupy. Nie lubimy kredytów, dlatego staramy się z nich nie 
korzystać, ale jak mamy coś poważniejszego, to musimy policzyć, czy nas na to stać. Czasami 
musimy posiłkować się kredytem, ale z racji tego, że pracuję na umowę zlecenie bądź dzieło, 
jak mi się uda coś znaleźć, to mówię, że przez miesiąc ja was będę utrzymywał [...]”.

W gospodarstwach domowych znajdujących się w fazie VI – pustego gniaz-
da – małżonkowie, najczęściej na emeryturze, mają wykształcone i sprawdzone 
przez wieloletnie doświadczenie formy komunikacji, a ich relacje wewnętrzne są 
oparte na więzi i wzajemnym zaufaniu. 

Ewa, Poznań: „z uwagi na to, że jesteśmy małżeństwem z wieloletnim stażem i mamy do siebie 
zaufanie, mamy wspólne konto, wspólnie decydujemy i dlatego nie ma u nas większych prob-
lemów z komunikacją […]”.

Zakończenie

W badanych gospodarstwach domowych duże znaczenie ma wzajemna 
współzależność, wynikająca najczęściej z realizowanych celów, zależnych od 
fazy cyklu życia gospodarstwa domowego. Owa współzależność wpływa na wy-
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mianę informacji dotyczącą w gospodarstwach domowych będących w pierwszej 
fazie cyklu pracy i sposobów uzyskiwania dochodów. W drugiej fazie koncentrują 
się na problemach zapewnienia opieki nad dziećmi i wyposażania gospodarstw 
domowych w artykuły trwałego użytku. W starszych cyklach życia gospodarstwa 
domowego pojawiają się kwestie zapewnienia przyszłości dorastającym dzieciom 
oraz miejsc zatrudnienia na trudnym dla ludzi młodych rynku pracy.

Relacje wewnętrzne w gospodarstwach domowych kształtują się w zależ-
ności od zmiany ich faz cyklu życia. W pierwszej dominują pojedyncze relacje 
intrapersonalne (gospodarstwa singli) bądź interpersonalne między partnerami/ 
małżonkami. Wraz z pojawianiem się dzieci w kolejnych fazach cyklu gospo-
darstwa domowego wzrasta sieć powiązań interpersonalnych. W schyłkowych 
fazach gospodarstwa domowego liczba relacji interpersonalnych ponownie zo-
staje zredukowana do pojedynczych powiązań interpersonalnych (gospodarstwa 
emerytów) bądź intrapersonalnych dotyczących osób samotnych (owdowiałych 
emerytów).

W zakresie form komunikacji w pierwszych fazach cyklu życia gospodarstw 
domowych dominują formy pośrednie komunikacji, w gospodarstwach domo-
wych małżeństw/partnerów z dziećmi na różnych szczeblach kształcenia miesza-
ne formy komunikacji bezpośredniej i pośredniej, zaś w gospodarstwach z dzieć-
mi samodzielnymi – formy komunikacji bezpośredniej.

Podsumowując rozważania dotyczące specyfiki przebiegu relacji wewnętrz-
nych i form komunikacji w gospodarstwie domowym, należy stwierdzić, że za-
leżą one od fazy cyklu jego życia, a sama dynamika tych zmian uzależniona jest 
od współzależności kontekstu procesów odbywających się poza gospodarstwem 
domowym.
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Internal communication in different types of households

Summary. The article presents the communication processes in the household. It has analysed 
specific internal relations arising from the interdependence in small groups on the background of the 
common objectives and behaviours resulting from situations of everyday life and the need of making 
important decisions in life. Due to the structure of internal relations a typology of households was 
prepared. In the light of quantitative research carried out under the Higher Education research grant 
0926/B/H03/2009/36 obtained by the Wrocław School of Banking an analysis of the exchange of 
information was made within the household depending on the type of household. However, based on 
the qualitative results of the second stage of the investigation, forms of communication depending 
on the phase of the life cycle of the household were presented.

Key words: communication processes, information exchange, the family life cycle, types of 
households, Qualitative Research, focused group interviews
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Wstęp

Prawidłowo funkcjonująca komunikacja umożliwia ludziom wymianę myśli 
i poglądów, sprawne współdziałanie, wspólne realizowanie planów i zamierzeń, 
unikanie nieporozumień i konfliktów. Analogiczna sytuacja występuje na gruncie 
przedsiębiorstwa, gdzie od sprawności systemu komunikacji wewnętrznej zależy 
prawidłowe funkcjonowanie całej firmy – począwszy od etapu rekrutowania i se-
lekcjonowania personelu, poprzez bieżące zarządzanie nim, aż po etap wyjścia 
pracownika z organizacji. Celem artykułu jest przedstawienie istoty, zadań, form 
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i narzędzi komunikacji wewnętrznej przedsiębiorstw z perspektywy jej funkcjo-
nowania jako elementu marketingu personalnego. Treści teoretyczne artykułu po-
szerzone zostały o prezentację i analizę wyników badań dotyczących komunikacji 
wewnętrznej w Polsce w latach 2010-2011. Niniejsze opracowanie ma odpowie-
dzieć na następujące pytania badawcze: 

1. Jakie miejsce zajmuje komunikacja wewnętrzna w ramach marketingu 
personalnego?

2. Jakie cele są stawiane przed komunikacją wewnętrzną w przedsiębior-
stwach i jakie pełni w nich funkcje?

3. Jakie rodzaje komunikacji wewnętrznej można wyróżnić w przedsiębior-
stwach i na czym polega ich specyfika?

4. Jakimi narzędziami komunikacji wewnętrznej mogą się posługiwać 
przedsiębiorstwa?

5. Jakie zjawiska były charakterystyczne dla komunikacji wewnętrznej 
w przedsiębiorstwach polskich w latach 2010-2011?

Poszczególne części artykułu będą poświęcone poszukiwaniu odpowiedzi na 
postawione powyżej pytania.

1. Komunikacja wewnętrzna  
jako element marketingu personalnego

Współczesne przedsiębiorstwa należy postrzegać jako swoiste systemy zło-
żone z zasobów rzeczowych, finansowych, informacyjnych oraz ludzkich. Ten 
ostatni zasób – personel – stanowi unikalny i niezwykle cenny kapitał każdej or-
ganizacji, bowiem to właśnie pracownicy biorą bezpośredni udział w kreowaniu 
i dostarczaniu wartości dla klienta, są odpowiedzialni za jakość obsługi i w związ-
ku z tym mają istotny wpływ na kształtowanie satysfakcji klienta, stanowiąc ogni-
wo łączące go z firmą. Z perspektywy nabywcy pracownicy uosabiają przedsię-
biorstwo, co oznacza, że m.in. kształtują jego wizerunek. Stąd też niezwykłej 
wagi nabiera kwestia pozyskania i utrzymania wykwalifikowanej kadry, zdolnej 
zapewnić pożądany poziom obsługi klienta i zaangażowanej w budowanie warto-
ści oferty. Koncepcją, która pozwala na zapewnienie pracownikom odpowiedniej 
pozycji w przedsiębiorstwie, jest marketing personalny. Pod pojęciem marketin-
gu personalnego rozumieć należy

całokształt działań wewnętrznych i zewnętrznych firmy związanych z zarządzaniem społecz-
nym potencjałem organizacji, kształtowaniem jego wielkości i struktury oraz doskonaleniem 
dzięki tworzeniu korzystnych warunków dla angażowania się pracowników w działalności 
przedsiębiorstwa i podnoszenie jego efektywności rynkowej oraz pozyskiwaniu właściwych 
pracowników z rynku pracy1.

1 J. Penc, Leksykon biznesu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997, s. 239.



 221Komunikacja wewnętrzna – istotny element marketingu personalnego

W przytoczonej definicji zauważyć można dwa obszary działań marketingo-
wych: wewnętrzne, kierowane do osób aktualnie zatrudnionych, oraz zewnętrzne, 
których adresatami są potencjalni pracownicy. Głównym założeniem marketingu 
personalnego jest stworzenie wizerunku firmy jako atrakcyjnego, uczciwego i god-
nego zaufania pracodawcy, zarówno w grupie osób już zatrudnionych, jak i wśród 
przyszłych pracowników. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na traktowanie mar-
ketingu personalnego jako określonego systemu – działania podejmowane w jego 
ramach nie powinny mieć charakteru doraźnego i wyrywkowego, lecz powinny two-
rzyć spójny system. System ten składa się z dwóch podstawowych podsystemów2:

– wewnętrzny marketing personalny, obejmujący: system wewnętrznej 
komunikacji pomiędzy kierownictwem i pracownikami oraz między poszczegól-
nymi pracownikami; system motywacyjny; system szkoleniowy; system kreowa-
nia i utrwalania wizerunku firmy jako pracodawcy w ramach działań z zakresu 
wewnętrznej propagandy marketingowej, zwłaszcza public relations; system we-
wnętrznej rekrutacji i selekcji,

– zewnętrzny marketing personalny, obejmujący: system zewnętrznej ko-
munikacji pomiędzy przedsiębiorstwem i potencjalnymi pracownikami; system 
zewnętrznej rekrutacji; system kreowania i utrwalania wizerunku firmy jako pra-
codawcy w ramach działań z zakresu zewnętrznej propagandy marketingowej, 
zwłaszcza public relations, których odbiorcami są potencjalni pracownicy.

Powodzenie marketingu personalnego w dużej mierze zależy od należącej do we-
wnętrznego marketingu personalnego prawidłowo funkcjonującej komunikacji we-
wnętrznej w organizacji. Na poziomie przedsiębiorstwa wyróżnić należy dwa rodzaje 
komunikacji – komunikację zewnętrzną, która odbywa się pomiędzy organizacją a jej 
otoczeniem, oraz komunikację wewnętrzną, przebiegającą między członkami przed-
siębiorstwa. Sprawny system komunikacji wewnętrznej umożliwia pracownikom 
wzajemne udostępnianie i przekazywanie informacji niezbędnych do właściwego 
wykonywania zadań; sprawia, że pracownicy bardziej angażują się w życie organiza-
cji, ponieważ rozumieją, jakie cele chce ona zrealizować i jakie korzyści przyniesie 
to pracownikom, a także wpływa na budowanie zaufania we wzajemnych relacjach. 

W literaturze przedmiotu można wyróżnić dwa podejścia w definiowaniu ko-
munikacji:

– podejście techniczne, mówiące, iż komunikacja jest procesem transmi-
towania (przesyłania) zakodowanych informacji (wiadomości, komunikatu) od 
nadawcy do odbiorcy, przy czym odbiorca, po uzyskaniu i odkodowaniu (prze-
tworzeniu) informacji, sam automatycznie staje się nadawcą3,

2 Szerzej: A.I. Baruk, Marketing personalny jako instrument kreowania wizerunku firmy, Difin, 
Warszawa 2006, s. 14-16.

3 Zarządzanie kadrami, red. T. Listwan, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 382, za: I. Beard-
well, L. Holden, Human Resource Management. A Contemporary Perspective, Pitman Publishing, 
London 1997, s. 617.
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– definiowanie komunikacji jako procesu, w którym ludzie ulegają wza-
jemnym wpływom. Ma ona charakter intencyjny, co oznacza, że jest ukierun-
kowana na osiągnięcie jakiegoś celu, a ludzie komunikują się ze sobą, aby ten 
cel osiągnąć4.

Proces komunikowania się można przedstawić w postaci modelu widocznego 
na rysunku 1. Komunikowanie odbywa się pomiędzy nadawcą a odbiorcą, a po-
szczególne jego elementy tworzą: narzędzia komunikacji – przekaz i media, funk-
cje komunikacji – kodowanie, dekodowanie, reakcja i informacja zwrotna oraz 
element ostatni – szumy (zakłócenia) w systemie. 

Rysunek 1. Elementy procesu komunikacji

Źródło: P. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong, Marketing. Podręcznik europejski, PWE, 
Warszawa 2002, s. 828.

Prawidłowo funkcjonujący proces komunikacji wymaga od nadawcy wie-
dzy o tym, do jakich odbiorców chce dotrzeć i jakiej oczekuje odpowiedzi. 
Nadawca musi także umieć kodować przekaz w taki sposób, który uwzględ-
nia sposób dekodowania go przez odbiorcę, przesłać komunikat przez środki 
przekazu, które dotrą do zamierzonego odbiorcy, i stworzyć kanały przesyłania 
informacji zwrotnej, aby móc ocenić reakcję odbiorców na przekaz5. Przeka-
zywanie zakodowanej informacji jest narażone na pewne zakłócenia (szumy), 
mogące utrudniać jej dotarcie do odbiorcy lub powodować jej zniekształcenie. 

4 Zarządzanie kadrami…, op. cit., s. 617, za: J.A. Anderson, Communication Research. Issues 
and Methods, New York 1987, s. 432.

5 Szerzej: P. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong, Marketing. Podręcznik europejski, 
PWE, Warszawa 2002, s. 828.
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Można wyróżnić kilka kategorii zakłóceń: zakłócenia zewnętrzne, wynikające 
z panujących warunków (np. czynniki rozpraszające uwagę odbiorcy, takie jak 
dzwoniący telefon, niesprzyjające warunki atmosferyczne, równoległe wystę-
powanie innych bodźców), zakłócenia wewnętrzne (np. funkcjonujące w świa-
domości odbiorcy stereotypy, silne stany emocjonalne zaburzające odbiór infor-
macji, zmęczenie czy odczuwanie bólu) oraz zakłócenia semantyczne, związane 
np. ze stosowaniem niezrozumiałego słownictwa6. Informacja po dotarciu do 
odbiorcy jest przez niego dekodowana, tzn. odbiorca przypisuje jej określone 
znaczenie i dokonuje jej interpretacji. Ze względu na to, że każdy uczestnik 
procesu komunikacyjnego ma własne, indywidualne odczucia, doświadczenia, 
zasób wiedzy, emocje i uczucia, przez pryzmat których odczytuje odbierane 
komunikaty, można przyjąć, że informacja wysłana nigdy nie jest identyczna 
z informacją odebraną. W związku z tym dla nadawcy niezwykle istotne jest 
sprzężenie zwrotne, czyli reakcja odbiorcy na komunikat, która potwierdza do-
tarcie informacji i jej prawidłowe odkodowanie. W przypadku komunikacji we-
wnętrznej w organizacji należy doprecyzować, co jest jej przedmiotem. W przy-
padku kierownictwa i menedżerów przekazywane są pracownikom informacje 
dotyczące warunków zatrudnienia, oczekiwań kierownictwa wobec podwład-
nych, możliwości uczenia się i rozwoju, celów strategii, polityki oraz osiągnięć 
przedsiębiorstwa, a także wszelkich proponowanych zmian warunków zatrud-
nienia, organizacji pracy, wymagań oraz przeobrażeń w strukturze i polityce 
organizacji7. Pracownicy chcą natomiast mieć możliwość wyrażania swoich 
opinii na temat: propozycji kierownictwa i ich wpływu na sytuację personelu, 
płacy i innych warunków zatrudnienia, równowagi między pracą a życiem oso-
bistym, bezpieczeństwa zatrudnienia, bezpieczeństwa i higieny pracy, równych 
szans oraz programów uczenia się i rozwoju8.

2. Cele i funkcje komunikacji wewnętrznej

Podstawowym celem komunikacji wewnętrznej każdej organizacji jest prze-
pływ i wymiana informacji pomiędzy jej członkami. Ponadto wśród głównych 
celów i zadań komunikacji wewnętrznej wskazać należy9:

– zwiększenie efektywności przedsiębiorstwa dzięki swobodnemu przepły-
wowi komunikatów,

– przekazywanie informacji o strategii firmy i planowanych działaniach,
6 Zarządzanie kadrami…, op. cit., s. 383.
7 M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 

2011, s. 825.
8 Ibidem.
9 M. Rzemieniak, K. Kamińska, Wewnętrzne public relations w sytuacjach kryzysowych, Poli-

technika Lubelska, Lublin 2012, s. 13.
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– identyfikację pracowników z przedsiębiorstwem,
– motywowanie do podejmowania określonych działań, zwiększanie wydaj-

ności i efektywności czasu pracy,
– tworzenie pozytywnego nastawienia pracowników do podejmowanych za-

dań, zawodu, firmy czy branży,
– niwelowanie negatywnych postaw wobec kierownictwa przedsiębiorstwa,
– sprzyjanie samorealizacji pracowników,
– przeciwdziałanie dezinformacji i zapobieganie powstawaniu nieporozu-

mień,
– budowanie poparcia dla wdrażanych w firmie zmian,
– uświadamianie pracownikom ich wpływu na sukcesy i porażki przedsię-

biorstwa,
– wzrost innowacyjności firmy,
– tworzenie pozytywnego wewnętrznego i zewnętrznego wizerunku firmy 

dbającej o pracownika,
– zapobieganie konfliktom wewnętrznym w przypadku zaistnienia sytuacji 

kryzysowych.

Tabela 1. Funkcje komunikacji w organizacji

Funkcja Opis

Informacyjna Dostarcza informacje konieczne do podejmowania decyzji i koordynowania 
działań.

Instruktażowa Służy przekazywaniu poleceń i objaśnianiu, jakie działania, kto i kiedy musi 
podjąć, aby osiągnąć określone cele.

Integracyjna Odpowiada łączeniu wszystkich jednostek w jedną całość organizacyjną przez 
odpowiednią synchronizację wybranych działań. Istotne znaczenie mają tu pro-
cesy socjalizacji społecznej oraz asymilacji zawodowej.

Kontrolna Klaryfikowanie (jasne określanie) zadań, władzy, odpowiedzialności, które 
umożliwia przeprowadzanie kontroli. Może ona służyć np. ocenie wykonanej 
pracy i przekazaniu informacji zwrotnej dotyczącej wyników tej oceny oraz 
wprowadzenia stosownej korekty.

Motywacyjna Służy wzbudzaniu zaangażowania w dążeniu do celów organizacyjnych, czyli 
odpowiada działaniom motywacyjnym podejmowanym przez kierownictwo 
firmy.

Emocyjna Jest swoistym łącznikiem wymienionej wyżej funkcji. Umożliwia wyrażanie 
własnych opinii i uczuć, takich jak obawy, niezadowolenie czy frustracja, dzię-
ki czemu staje się tzw. wentylem bezpieczeństwa w interakcjach międzyludz-
kich.

Źródło: Zarządzanie kadrami, red. T. Listwan, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 385.
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Nie sposób prawidłowo zarządzać kadrami w przedsiębiorstwie bez sprawnie 
działającego systemu komunikacji wewnętrznej. Jej znaczenie widoczne jest już 
w fazie zbierania informacji na temat potrzeb kadrowych oraz sposobu ich reali-
zacji, a następnie w fazie realizacji związanej z wejściem, przejściem i wyjściem 
z organizacji oraz w fazie kontrolnej. Funkcje pełnione przez komunikację we-
wnętrzną w organizacji prezentuje tabela 1.

3. Rodzaje komunikacji wewnętrznej

Komunikacja wewnętrzna występująca w przedsiębiorstwie może być klasy-
fikowana na wiele sposobów w zależności od kierunku sieci przepływu informa-
cji, zastosowanych narzędzi, czasu, przestrzeni itp. Ze względu na sposób komu-
nikowania się można wyróżnić dwie formy komunikacji10:

– werbalną – w której środkiem przekazu informacji jest język pisany i mó-
wiony, czyli tzw. komunikację pisemną i ustną,

– niewerbalną – związaną z informacją przekazywaną za pomocą tzw. mowy 
ciała (mimiki, gestykulacji, spojrzenia), cech wokalnych głosu (tonu, barwy, gło-
śności, modulacji, intonacji), wyglądu fizycznego (ubioru, fryzury, biżuterii), do-
tyku (obejmowania, głaskania, uścisku dłoni) itp.

Ze względu na wpływ firmy na przekaz komunikację wewnętrzną można po-
dzielić na formalną i nieformalną. Komunikacja formalna odbywa się zgodnie 
z przyjętymi przez organizację procedurami i przez stworzone w tym celu kana-
ły11. Wśród warunków budowy spójnego systemu komunikacji formalnej należy 
wymienić12:

– określenie potrzeb informacyjnych każdego stanowiska oraz informacji, ja-
kimi pracownik zajmujący to stanowisko dysponuje,

– określenie źródła informacji oraz jej adresatów,
– wskazanie najodpowiedniejszej formy komunikacji pomiędzy zaintereso-

wanymi pracownikami,
– określenie częstotliwości przekazywania informacji.
W ramach komunikacji formalnej wyróżnić można: komunikację pionową 

w górę, komunikację pionową w dół, komunikację poziomą oraz sieci komuni-
kacyjne. Komunikacja pionowa przebiega między jednostkami wzdłuż struk-
tury organizacyjnej, przechodząc przez poszczególne szczeble uporządkowane 
hierarchicznie. Komunikacja pionowa w górę obejmuje komunikaty przekazy-
wane przez podwładnych do ich przełożonych, a następnie do kierownictwa 
firmy (dotyczy to np. przekazywania informacji o wykonaniu przydzielonego 

10 Zarządzanie kadrami…, op. cit., s. 383.
11 Kultura organizacyjna w zarządzaniu, red. G. Aniszewska, PWE, Warszawa 2007, s. 91.
12 Zarządzanie relacjami w usługach, red. K. Rogoziński, Difin, Warszawa 2006, s. 87.
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zadania czy osobistych problemach pracowników)13. Komunikacja pionowa 
w dół występuje, gdy informacja jest przekazywana po szczeblach struktu-
ry organizacyjnej od przełożonych do podwładnych. Zazwyczaj stosuje się ją 
m.in. w celu dostarczenia instrukcji dotyczących wykonania przydzielonych 
zadań, informowania o zmianach organizacyjnych, przekazywania raportów 
i ocen14.

Komunikacja pozioma (komunikacja o kierunku horyzontalnym) dotyczy 
osób zatrudnionych na równorzędnych stanowiskach – pracowników tej samej 
komórki organizacyjnej, pracowników z różnych komórek organizacyjnych i me-
nedżerów tego samego szczebla zarządzania15. Komunikacja pozioma ułatwia 
koordynację niezależnych jednostek organizacyjnych i integrację pracowników. 
Umożliwia także wspólne rozwiązywanie problemów przez pracowników tej sa-
mej lub różnych komórek organizacyjnych (czego przykładem mogą być koła 
jakości lub burze mózgów).

Sieci komunikacyjne to wzorce, w jakie układają się przebiegi komunikatów 
pomiędzy różnymi członkami grupy, przy czym wyróżnić tu można pięć pod-
stawowych typów różniących się przepływem komunikatów, pozycją przywódcy 
i skutecznością w wypełnianiu zadań16:

a) koło wozu (gwiazda) – cały proces komunikowania się płynie przez osobę 
zajmującą centralną pozycję, która prawdopodobnie jest przywódcą grupy. Jest 
to przykład najsilniej scentralizowanej sieci (jedna osoba otrzymuje i przekazuje 
całość informacji),

b) wzorzec litery Y – w modelu tym występują dwie osoby zbliżone do cen-
trum i odgrywające rolę informatora (nieco mniejsza centralizacja),

c) łańcuch – w tym modelu wiadomość przekazywana jest pomiędzy człon-
kami zespołu, ale pracownicy na obu końcach łańcucha komunikują się tylko 
z jednym członkiem grupy. Zapewnia on bardziej wyrównany przepływ informa-
cji pomiędzy członkami grupy,

d) okrąg – sieć zdecentralizowana, w której droga przebiegu komunikatu jest 
zamknięta,

e) „każdy za każdym” – sieć najbardziej zdecentralizowana. Wszyscy człon-
kowie grupy w równym stopniu uczestniczą w procesie komunikacji, a jeśli jest 
przywódca, to nie ma on wyeksponowanej pozycji i nadmiernej władzy.

Komunikacja nieformalna, w odróżnieniu od formalnej, powstaje wówczas, 
gdy pracownicy kontaktują się ze sobą poza dostępnymi w organizacji formalnymi 
kanałami komunikacyjnymi, wykorzystując np. rozmowy podczas nieformalnych 

13 M. Rzemieniak, K. Kamińska, op. cit., s. 15.
14 Ibidem.
15 A. Potocki, Komunikacja wewnętrzna w przedsiębiorstwie, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 

2001, s. 23.
16 Ibidem, s. 23-24.
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spotkań i wysyłanie e-maili. Wiadomości są wówczas przekazywane w różnych 
kierunkach, niezależnie od zajmowanego stanowiska. Do przyczyn powstawania 
nieformalnych sieci komunikacyjnych zaliczyć można17:

– ograniczony dostęp do informacji,
– nieprzywiązywanie wagi do jakości komunikacji formalnej przez mene-

dżerów,
– brak znajomości celów strategicznych, misji i wizji firmy,
– niepodejmowanie działań mających na celu tworzenie klimatu i kultury or-

ganizacyjnej,
– wystąpienie sytuacji kryzysowej w przedsiębiorstwie,
– brak zaufania pracowników wobec przełożonych,
– chęć zaspokojenia własnych potrzeb,
– wprowadzenie zmian wewnątrz organizacji,
– dążenie jednostki do maksymalizacji korzyści.
Identyfikacja wszystkich form komunikacji w obszarze komunikacji formal-

nej i nieformalnej pozwala na ich odpowiednią selekcję i wykorzystanie w zależ-
ności od potrzeb firmy. Należy przy tym zwrócić uwagę na fakt, że na szybkość 
i efektywność działań komunikacyjnych istotny wpływ wywiera standaryzacja 
podstawowych elementów komunikacji, obejmująca m.in. ujednolicenie adre-
sów mailowych pracowników, ujednolicenie zasad komunikacji telefonicznej, 
wykorzystanie kolorów w celu oznaczenia charakteru informacji. Skuteczność 
komunikacji zależy również od tego, czy jest ona jasna, zrozumiała i zwięzła. 
Informacje powinny być przekazywane systematycznie i regularnie, powinny być 
istotne i aktualne. Należy też pamiętać, że strategia komunikowania wewnętrz-
nego powinna umożliwiać komunikację skierowaną ku górze za pośrednictwem 
np. komitetów konsultacyjnych, zespołów spotkań, programów wyrażania opinii 
czy intranetu.

4. Metody i narzędzia komunikacji wewnętrznej

Osiąganie celów określonych przez menedżerów w ramach marketingu per-
sonalnego w dużej mierze jest uzależnione od prawidłowo funkcjonującej komu-
nikacji wewnętrznej, a w szczególności od prawidłowego doboru i wykorzystania 
właściwych narzędzi komunikacji. Narzędzia komunikacji wewnętrznej możliwe 
do stosowania zarówno w obszarze komunikacji formalnej, jak i nieformalnej za-
prezentowano w tabeli 2.

17 M. Rzemieniak, K. Kamińska, op. cit., s. 17, za: A. Olsztyńska, Marketing wewnętrzny 
w przedsiębiorstwie. Koncepcja i narzędzia wspomagające integrację działań wewnętrznych orga-
nizacji, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2005, s. 46-47.
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Tabela 2. Narzędzia komunikacji wewnętrznej

Narzędzia komunikacji formalnej Narzędzia 
komunikacji 
nieformalnejKomunikacja „w dół” Komunikacja „w górę” Komunikacja horyzontalna

Memoranda
Gazety firmowe
Biuletyny
Raporty
Tablice ogłoszeń
Podręczniki pracow-
nika
Zebrania

Otwarte drzwi
Skrzynki pomysłów i za-
żaleń
Badanie opinii i postaw 
pracowników
Publikacje związków za-
wodowych

Zespoły interdyscyplinarne
Imprezy integracyjne Plotki i po-

głoski (rów-
nież kontro-
lowane)
Nieoficjalne 
spotkania

Radio zakładowe, infolinie wewnętrzne, intranet, poczta elektroniczna

Źródło: A. Olsztyńska, Marketing wewnętrzny jako narzędzie integracji w firmie, „Marketing i Rynek”, 
sierpień 2002, s. 5.

Wśród wybranych metod i narzędzi komunikacji wewnętrznej jako szczegól-
nie przydatne wskazać należy:

– spotkania informacyjne w zespołach – ich celem jest pokonanie pro-
blemu ograniczonej możliwości komunikacji indywidualnej oraz umożliwienie 
wszystkim pracownikom uczestnictwa w bezpośrednich spotkaniach, na których 
będą mogli przedstawić, otrzymać i przedyskutować informacje18,

– spotkania z zarządem – nie mają na celu informowania czy edukowania 
personelu, ale umożliwienie osobom oddalonym na co dzień od centrali kontaktu 
i dialogu z przedstawicielami kadry zarządzającej. Mają charakter na wpół for-
malny i są dobrowolne. Narzędzie to może zwiększać motywację pracowników 
oraz wytwarzać poczucie wspólnoty i przynależności do grupy19,

– ankiety/badania opinii pracowniczej – narzędzie to umożliwia poznanie 
opinii pracowników na dowolne tematy, pozwala personelowi wyrażać własne 
zdanie, dzięki czemu menedżerowie są w stanie z wyprzedzeniem zidentyfikować 
powstające problemy i zagrożenia, a także prawidłowo wykorzystywać potencjał 
kompetencyjny pracowników20,

– tablice informacyjne – narzędzie tradycyjne i powszechne, wymaga jed-
nak częstej kontroli materiałów na nich umieszczanych i bieżącego usuwania 
informacji nieaktualnych lub umieszczanych nieprawnie, aby uniknąć ich wy-
pełniania treściami nieprzydatnymi. Rola tablic informacyjnych rośnie w orga-
nizacjach, w których pracownicy mają ograniczony dostęp do komputera. Pełnią 
funkcje informacyjne, edukacyjne i wizerunkowe,

18 M. Armstrong, op. cit., s. 826.
19 M. Kozłowski, Employer branding. Budowanie wizerunku pracodawcy krok po kroku, Ofi-

cyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2012, s. 55.
20 T. Rostkowski, Ł. Sienkiewicz, Badanie opinii pracowniczych, w: Narzędzia i praktyka za-

rządzania zasobami ludzkimi, red. M. Juchnowicz, Poltext, Warszawa 2003.
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– intranet – wewnętrzna, elektroniczna sieć komunikacyjna w przedsiębior-
stwie. Jej zaletą jest duża szybkość w docieraniu do każdego pracownika mają-
cego dostęp do komputera i połączenie z siecią. W intranecie może być zamiesz-
czany np. biuletyn z informacjami o firmie i branży, forum służące wymianie 
poglądów przez pracowników, informacje o wakatach czy kryteriach rekrutacji. 
Intranet może znacznie odciążyć niektóre działy wspomagające, o ile pracodawca 
zapewnia wszystkim pracownikom szkolenie z obsługi tego narzędzia21,

– magazyny, gazetki firmowe, biuletyny, ulotki, newslettery – pisma kie-
rowane do pracowników mają nie tylko ich informować o istotnych wydarzeniach 
w firmie, ale również zmniejszać dystans pomiędzy różnymi działami przedsiębior-
stwa. Magazyny (wydawane na dobrym jakościowo, błyszczącym papierze) mogą 
służyć informowaniu pracowników o działaniach i osiągnięciach przedsiębiorstwa. 
Ukazujące się częściej gazetki i biuletyny mogą prezentować bardziej interesujące 
dla pracowników treści i stanowić swoisty dodatek do magazynów. W celu inte-
growania załogi warto w nich zamieszczać wywiady z pracownikami na temat ich 
prywatnego życia, relacje z imprez integracyjnych, a nawet rubrykę poświęconą 
ważnym prywatnym wydarzeniom, takim jak narodziny dzieci czy śluby. Czasopi-
sma mogą mieć charakter elektroniczny w postaci newsletterów, wysyłanych drogą 
elektroniczną do wszystkich pracowników lub zainteresowanych grup22,

– forum dyskusyjne, czat, blog – nowoczesne narzędzia komunikacji umoż-
liwiające anonimowe rozmowy personelu. Menedżerowie podczas śledzenia roz-
mów mają możliwość spojrzenia na pojawiające się problemy z perspektywy pra-
cownika i znalezienia pomysłu na ich rozwiązanie23.

5. Komunikacja wewnętrzna w Polsce w latach 2010-2011

Począwszy od 1997 r., firma GFMP Management Consultants prowadzi cy-
kliczne badanie trendów i wyzwań dla komunikacji wewnętrznej w Polsce24. Ba-
dania koncentrują się m.in. na rozpoznaniu, jakie działania w zakresie komunikacji 
wewnętrznej firmy realizują i planują wdrożyć, na czym koncentrują się w ramach 
komunikacji wewnętrznej, a także jakie przełożenie ma rewolucja w mediach spo-
łecznościowych na komunikację z pracownikami. Na potrzeby artykułu przeana-

21 M. Kozłowski, op. cit., s. 55.
22 M. Rzemieniak, K. Kamińska, op. cit., s. 21.
23 Ibidem.
24 Dane prezentowane w dalszej części artykułu pochodzą z raportów: Komunikacja wewnętrz-

na w Polsce w 2010  oraz Komunikacja wewnętrzna w Polsce 2011, GFMP Management Consultants. 
Raporty dostępne na stronach internetowych: www.gfmp.com.pl/servlet/upload?path=Baza_wie-
dzy/GFMP_BW_R_Komunikacja_wewnetrzna_w_Polsce_2010.pdf [14.01.2013] oraz www.proto.
pl/raport_proto/info?itemId=104010&rob=Komunikacja_wewnetrzna_w_Polsce_2011-2012_-_ra-
port_GFMP_i_PRoto.pl [14.01.2013].
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lizowane zostały dane z lat 2010-2011. W roku 2010 w badaniu wzięło udział 
119 firm, natomiast w 2011 – 154 firmy. W obu latach firmy były zróżnicowane 
pod względem liczby zatrudnionych pracowników, sektora oraz branży. Pierw-
sza kwestia uwzględniona w badaniu dotyczyła wskazania aktualnych trendów 
w komunikacji wewnętrznej na podstawie projektów, na których osoby odpowie-
dzialne za komunikację wewnętrzną koncentrowały się w badanym okresie, oraz 
na podstawie działań zaplanowanych na najbliższy czas. Projekty zrealizowane 
w badanych przedsiębiorstwach w latach 2010-2011 prezentuje tabela 3.

Tabela 3. Projekty, na których badane firmy koncentrowały się w ciągu badanego roku 
w zakresie komunikacji z pracownikami (%)

Realizowany projekt 2010 2011
Komunikowanie zmian w firmie 66,4 71
Organizowanie imprez i spotkań firmowych 63,9 63
Komunikowanie określonego projektu 63,0 69
Doskonalenie istniejących narzędzi komunikacji 63,0 68
Komunikowanie strategii/wizji/wartości/marki 41,2 60
Realizowanie projektów ukierunkowanych na integrowanie pracowników 39,5 36
Doskonalenie komunikacji góra – dół 39,5 48
Wprowadzenie nowych narzędzi komunikacji 39,5 40
Komunikacja kryzysowa (związana z konkretnym kryzysem w firmie) 29,4 28
Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych menedżerów 29,4 31
Doskonalenie komunikacji dół – góra 29,4 31
Badanie (audyt) komunikacji wewnętrznej/opinii pracowników 27,7 38
Rozwijanie działu komunikacji wewnętrznej 26,9 30
Doskonalenie komunikacji poziomej (operacyjnej) 26,1 31
Realizowanie projektów budowania zaangażowania pracowników 21,8 34
Komunikacja związana z kryzysem gospodarczym 20,2 15
Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych pracowników 20,2 21
Realizowanie projektów zarządzania wiedzą 19,3 21

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Komunikacja wewnętrzna w Polsce 2010. Raport z badania, www.
gfmp.com.pl/servlet/upload?path=Baza_wiedzy/GFMP_BW_R_Komunikacja_wewnetrzna_w_Polsce_2010.pdf 
[14.01.2013] oraz Komunikacja wewnętrzna w Polsce 2011. Raport z badania, www.proto.pl/raport_proto/info?i-
temId=104010&rob=Komunikacja_wewnetrzna_w_Polsce_2011-2012_-_raport_GFMP_i_PRoto.pl [14.01.2013].

W obu badanych latach działania większości firm w zakresie komunikacji 
wewnętrznej skupiały się na komunikowaniu zmian i określonych projektów, 
doskonaleniu istniejących w firmie narzędzi komunikacji oraz organizacji im-
prez i spotkań firmowych. Wszystkie te zadania zebrały powyżej 60% wska-
zań. W roku 2011 (w porównaniu z poprzednim) widoczna jest zdecydowana 
tendencja wzrostowa w zakresie komunikowania strategii/wizji/wartości/marki. 
Również w przypadku doskonalenia komunikacji góra – dół w roku 2011 więcej 
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firm wskazało na prowadzenie działań w tym zakresie (39,5% w 2010 r. i 48% 
w 2011 r.). Podobną sytuację zaobserwować można w przypadku badania komu-
nikacji wewnętrznej/opinii pracowników (wzrost z 27,7 do 38%). Doskonalenie 
komunikacji dół – góra zostało wymienione odpowiednio przez 29,4% w 2010 r. 
oraz 31% w 2011 r. Jeszcze rzadziej realizowanym projektem było doskonalenie 
komunikacji operacyjnej, czyli przepływu informacji pomiędzy działami w firmie 
– w tym obszarze również widać nieznaczny wzrost (26,1% i 31%).

Plany firm w obszarze komunikacji wewnętrznej na lata 2010 i 2011 widocz-
ne są w tabeli 4. Zarówno w roku 2010, jak i 2011 lista planowanych działań 
znacząco różniła się od listy projektów realizowanych w danym roku. W roku 
2010 pojawiło się na niej mniej działań bieżących, a więcej działań rozwijających 
i strategicznie ukierunkowujących komunikację wewnętrzną: przeprowadzenie 
audytu komunikacyjnego, wprowadzenie nowych narzędzi komunikacji, rozwi-
janie umiejętności komunikacyjnych menedżerów i pracowników25. W roku 2011 
firmy planowały na rok następny przede wszystkim wdrażanie nowych rozwiązań 
komunikacyjnych, realizowanie projektów budowania zaangażowania pracowni-
ków, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych kadry kierowniczej oraz dosko-
nalenie komunikacji dół – góra.

Tabela 4. Planowane działania w obszarze komunikacji wewnętrznej (lata 2010 i 2011, w %)

Projekty planowane do realizacji 2010 2011
Badanie (audyt) komunikacji wewnętrznej/opinii pracowników 31,1 34
Wprowadzenie nowych narzędzi komunikacji 30,3 41
Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych menedżerów 28,6 37
Realizowanie projektów budowania zaangażowania pracowników 27,7 40
Doskonalenie komunikacji poziomej (operacyjnej) 26,9 31
Komunikowanie strategii/wizji/wartości/marki 26,1 35
Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych pracowników 24,4 31
Doskonalenie komunikacji dół – góra 24,4 36
Realizowanie projektów zarządzania wiedzą 21,0 29
Doskonalenie komunikacji góra – dół 19,3 31
Realizowanie projektów ukierunkowanych na integrowanie pracowników 15,1 30
Doskonalenie istniejących narzędzi komunikacji 15,1 34
Rozwijanie działu komunikacji wewnętrznej 13,4 19
Organizowanie imprez i spotkań firmowych 12,6 34
Komunikowanie określonego projektu   9,2 30
Komunikacja kryzysowa (związana z konkretnym kryzysem w firmie)   8,4 10
Komunikowanie zmian w firmie   7,6 27
Komunikacja związana z kryzysem gospodarczym   6,7 14

Źródło: jak przy tab. 4.

25 Komunikacja wewnętrzna w Polsce 2010…
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O zmieniającym się modelu komunikacji wewnętrznej może świadczyć to, że 
w roku 2010 prawie co czwarta firma planowała zrealizować działania usprawnia-
jące przepływ informacji dół – góra (od pracowników do kadry zarządczej), a rok 
później tendencja ta stała się jeszcze bardziej widoczna (działania takie planowało 
już 36% badanych przedsiębiorstw). Warto zwrócić uwagę na to, że w obu anali-
zowanych okresach w zakresie działań wdrożonych firmy bardziej koncentrowały 
się na doskonaleniu komunikacji góra – dół, tzn. na lepszym docieraniu z infor-
macjami do pracowników, zaś mniej wysiłku wkładały w doskonalenie komuni-
kacji dół – góra. Uwzględnienie tego obszaru w planach w większym niż dotych-
czas stopniu świadczyć może o rosnącym zainteresowaniu rozwijaniem dialogu 
w przedsiębiorstwach.

We wcześniejszej części artykułu zaprezentowane zostały narzędzia, z któ-
rych przedsiębiorstwa mogą korzystać w komunikacji wewnętrznej. Warto zasta-
nowić się, z jakich instrumentów faktycznie korzystały w ostatnim okresie polskie 
przedsiębiorstwa. Ukazuje to tabela 5. 

Tabela 5. Narzędzia komunikacji wewnętrznej stosowane przez polskie przedsiębiorstwa w roku 2010

Stosowane narzędzia komunikacji wewnętrznej % wskazań
Eventy i imprezy integracyjne 73,1
Spotkania i prezentacje dla dużych grup pracowników 72,3
Tablice informacyjne 68,9
Intranet 67,2
Spotkania i prezentacje kierowników dla zespołów 66,4
Wydawnictwo wewnętrzne 66,4
Elektroniczne newslettery 58,8
Plakaty 58,8
Broszury wydawane okazjonalnie 47,9
Wizyty prezesa w poszczególnych lokalizacjach 42,9
Filmy wideo 30,3
Forum dyskusyjne 14,3
Czat 12,6
Portal społecznościowy 11,8
Wiki 10,1
RSS   9,2
Radiowęzeł/radio firmowe   8,4
Blog   7,6
Telewizja firmowa   6,7
Podcasting/Videocasting   5,0
Mikroblog (Twitter)   4,2

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Komunikacja wewnętrzna w Polsce 2010. Raport z bada-
nia, www.gfmp.com.pl/servlet/upload?path=Baza_wiedzy/GFMP_BW_R_Komunikacja_wewnetrzna_w_Pol-
sce_2010.pdf [14.01.2013].
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Dane zaprezentowane w tabeli 5 pokazują, że polskie firmy korzystają za-
równo z narzędzi tradycyjnych, takich jak tablice ogłoszeń, spotkania z pracow-
nikami, wydawnictwa wewnętrzne, plakaty i broszury, jak również z narzędzi 
nowoczesnych, bazujących na współczesnych technologiach – intranetu, forów 
dyskusyjnych, czatów, portali społecznościowych itp. Należy jednak zauważyć, 
że druga z wymienionych grup narzędzi stosowana jest w zdecydowanie mniej-
szym zakresie. Najczęściej wykorzystywane przez badane firmy narzędzia to in-
strumenty komunikacji bezpośredniej kierowane do dużych grup (eventy i spo-
tkania w dużych grupach) oraz spotkania w zespołach i tradycyjne drukowane 
narzędzia. Z narzędzi elektronicznych najpowszechniej stosowane były intra-
net i newslettery. Instrumenty zaliczane do grupy mediów społecznościowych 
(fora dyskusyjne, czaty, blogi, wiki) nie są jeszcze w firmach standardowymi 
rozwiązaniami w zakresie komunikacji wewnętrznej. W roku 2011 na pytanie 
„Czy w Państwa firmie są stosowane media społecznościowe w komunikacji 
wewnętrznej?” 59% badanych odpowiedziało „nie”. Wśród przedsiębiorstw ko-
rzystających z mediów społecznościowych 65% korzystało z forum dyskusyj-
nego dla pracowników, 63% z możliwości komentowania artykułów w intrane-
cie, 50% z czatu, 27% z wewnętrznego portalu społecznosciowego, 27% z wiki, 
20% z blogów pracowników, a 17% z blogu prezesa. Firmy decydują się na 
wdrażanie mediów społecznościowych, bo dostrzegają wiele korzyści z tego 
płynących, takich jak: budowanie wizerunku nowoczesnej organizacji, inte-
growanie pracowników, szybsze docieranie z informacjami do pracowników, 
umożliwianie wymiany wiedzy i doświadczeń między pracownikami, stwa-
rzanie atrakcyjnego miejsca pracy, zwiększanie zaangażowania pracowników, 
przebijanie się z komunikatem do pracowników w sytuacji, gdy inne narzędzia 
tego nie zapewniają, monitorowanie nastroju pracowników26. Obok widocznych 
korzyści z korzystania z mediów społecznościowych firmy dostrzegają jednak 
również pewne problemy, zniechęcające je do wdrażania takich narzędzi. Firmy 
nie stosujące w 2011 r. mediów społecznościowych jako główne przyczyny tego 
stanu rzeczy wskazywały: obawy, że może to być przez pracowników wykorzy-
stywane w niewłaściwy sposób, brak przekonania, że może to dać coś firmie, 
brak poparcia dla tego typu rozwiązań w zarządzie, brak dostępu większości 
pracowników do komputera, brak odpowiednich możliwości technologicznych 
i trudność ich pozyskania oraz brak zainteresowania pracowników przy po-
przedniej próbie wdrożenia27.

26 Szerzej na ten temat: Komunikacja wewnętrzna w Polsce 2011…
27 Ibidem.
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Zakończenie

Odpowiednia dbałość o jeden z najcenniejszych zasobów firm – personel – skła-
nia przedsiębiorstwa do wdrażania marketingu personalnego, traktującego pracowni-
ka jak klienta wewnętrznego, którego potrzeby powinny być przedsiębiorstwu znane 
i odpowiednio przez nie zaspokajane za pomocą produktu, jakim jest praca. Jednym 
z elementów wewnętrznego marketingu personalnego jest system wewnętrznej komu-
nikacji pomiędzy kierownictwem i pracownikami oraz między poszczególnymi pra-
cownikami. Dzięki sprawnie funkcjonującemu systemowi komunikacji wewnętrznej 
pracownicy mogą wzajemnie udostępniać i przekazywać sobie informacje potrzebne 
do prawidłowego wykonywania zadań. System ten sprawia, że pracownicy są bardziej 
zaangażowani w życie organizacji, ponieważ rozumieją, jakie cele chce ona zreali-
zować i jakie korzyści im to przyniesie. Pełni on w przedsiębiorstwie szereg funkcji, 
począwszy od informacyjnej, przez instruktażową, integracyjną, kontrolną, motywa-
cyjną, a na emocyjnej skończywszy. Komunikacja wewnętrzna w przedsiębiorstwie 
może być klasyfikowana na wiele sposobów. Jednym z ważniejszych jest podział na 
komunikację pionową (w górę i w dół) oraz komunikację poziomą (horyzontalną). 
Polskie przedsiębiorstwa w latach 2010-2011 koncentrowały się głównie na dosko-
naleniu komunikacji pionowej góra – dół, a najmniejszą wagę przywiązywały do 
ulepszania komunikacji poziomej. Śledząc planowane przez nie działania w zakresie 
komunikacji wewnętrznej, widać tendencję do zmiany tego modelu – coraz więcej 
przedsiębiorstw w badanym okresie planowało doskonalenie komunikacji dół – góra, 
dążąc do poprawienia dialogu w firmie. Osiąganiu celów stawianych przed komuni-
kacją wewnętrzną ma sprzyjać dobór i wykorzystanie właściwych narzędzi. Należą 
do nich: spotkania informacyjne w zespołach, spotkania z zarządem, badania opinii 
pracowniczej, tablice informacyjne, intranet, wydawnictwa wewnętrzne, newslettery, 
fora dyskusyjne, czaty, blogi itd. W realiach polskich, w badanym okresie, firmy korzy-
stały zarówno z narzędzi tradycyjnych, jak również nowoczesnych, elektronicznych 
(media społecznościowe). Do najczęściej stosowanych narzędzi należały instrumenty 
komunikacji bezpośredniej kierowane do dużych grup (eventy i spotkania w dużych 
grupach) oraz spotkania w zespołach i tradycyjne drukowane narzędzia. Z narzędzi 
elektronicznych najpowszechniej stosowane były intranet i newslettery. Z mediów 
społecznościowych korzystało jedynie 41% badanych przedsiębiorstw. Jako trzy 
główne powody niekorzystania z tego narzędzia w komunikacji wewnętrznej podawa-
ły one: obawy, że może to być przez pracowników wykorzystywane w niewłaściwy 
sposób, brak przekonania, że może to dać coś firmie, oraz brak poparcia dla tego typu 
rozwiązań w zarządzie. Istotną trudność dla wdrażania mediów społecznościowych 
stanowi kultura organizacyjna i styl zarządzania, które mogą ograniczać gotowość 
firm do stosowania tych narzędzi wewnątrz organizacji lub gotowość pracowników 
do korzystania z udostępnianych rozwiązań, jeżeli one istnieją28.

28 Ibidem.



 235Komunikacja wewnętrzna – istotny element marketingu personalnego

Literatura

Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
Baruk A.I., Marketing personalny jako instrument kreowania wizerunku firmy, Difin, Warszawa 

2006.
Komunikacja wewnętrzna w Polsce w 2010, www.gfmp.com.pl/servlet/upload?path=Baza_wiedzy/

GFMP_BW_R_Komunikacja_wewnetrzna_w_Polsce_2010.pdf [14.01.2013]
Komunikacja wewnętrzna w Polsce w 2011, w: www.proto.pl/raport_proto/info?itemId=104010& 

rob=Komunikacja_wewnetrzna_w_Polsce_2011-2012_-_raport_GFMP_i_PRoto.pl [14.01.2013].
Kotler P., Armstrong G., Saunders J., Wong V., Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 

2002.
Kozłowski M., Employer branding. Budowanie wizerunku pracodawcy krok po kroku, Oficyna Wol-

ters Kluwer business, Warszawa 2012.
Kultura organizacyjna w zarządzaniu, red. G. Aniszewska, PWE, Warszawa 2007.
Penc J., Leksykon biznesu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997.
Potocki A., Komunikacja wewnętrzna w przedsiębiorstwie, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2001.
Rostkowski T., Sienkiewicz Ł., Badanie opinii pracowniczych, w: Narzędzia i praktyka zarządzania 

zasobami ludzkimi, red. M. Juchnowicz, Poltext, Warszawa 2003.
Rzemieniak M., Kamińska K., Wewnętrzne public relations w sytuacjach kryzysowych, Politechnika 

Lubelska, Lublin 2012.
Zarządzanie kadrami, red. T. Listwan, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010.
Zarządzanie relacjami w usługach, red. K. Rogoziński, Difin, Warszawa 2006.

Internal communication –  
an essential element of personal marketing

Abstract. Among all the resources at companies disposal nowadays, the staff is the one that is 
most difficult to imitate and reconstruction. The concept that allows to provide workers proper posi-
tion in the company is personal marketing. One of the key areas of personal marketing is the system 
of internal communication between management and employees, and among employees. The main 
goal of this article is to present the essence, tasks, forms and tools of companies internal communi-
cation from the perspective of its operations as a part of personal marketing. Theoretical content of 
the article is extended by the presentation and analysis of test results on internal communication in 
Polish companies in the years 2010-2011.

Key words: personal marketing, internal communication, functions of internal communication, 
types of internal communication, tools of internal communication
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Społeczne zaangażowanie biznesu w kontekście 
partnerstwa przedsiębiorstw  

i organizacji społecznych

Streszczenie. W artykule przedstawiono cechy koncepcji społecznej odpowiedzialności biz-
nesu realizowanej w ramach partnerstwa przedsiębiorstw z organizacjami pozarządowymi. Wzrost 
świadomości społecznej i oczekiwań klientów wymusiły na firmach zmianę orientacji w zarzą-
dzaniu. Punktem wyjścia decyzji gospodarczych stały się potrzeby klienta i wymogi środowiska 
społecznego i naturalnego. Przedsiębiorstwa, by wyróżnić swoje oferty wśród konkurentów, a jed-
nocześnie odpowiedzieć na nowe oczekiwania klientów, kreują nowe wartości swych produktów, 
wyposażając je w wartości dodane odpowiadające na zapotrzebowanie rynku i środowiska. Jed-
nym ze sposobów o cechach innowacji społecznych jest wypełnianie społecznej odpowiedzialności 
biznesu w partnerskim związku przedsiębiorstwa z organizacjami pozarządowymi. Przedstawio-
ne w artykule matryce zagrożeń oraz korzyści jako skutków współpracy dwóch niezależnych go-
spodarczo od siebie organizacji stanowiły podstawę do wskazania głównych warunków i założeń 
współpracy przedsiębiorstw z organizacjami pozarządowymi w realizacji strategii społecznej odpo-
wiedzialności biznesu (CSR).

Słowa kluczowe: partnerstwo, CSR, odpowiedzialność społeczna, filantropia korporacyjna

Wstęp

Współcześnie istotnym kierunkiem rozwoju społecznej odpowiedzialności 
biznesu jest zarządzanie przedsiębiorstwem z zachowaniem norm etycznych, 
ekologicznych, w sposób nie zagrażający środowisku naturalnemu człowieka, 
oraz uwzględnianie zmian w świadomości klientów, którzy oczekują od pro-
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ducentów zaangażowania w sprawy społeczne. W tym kontekście realizowa-
ne przez przedsiębiorstwa zadania obejmują wypełnianie nie tylko celów go-
spodarczych, lecz również powiązanych z nimi przedsięwzięć społecznych 
służących zrównoważonemu rozwojowi. Przykładem jest wytwarzanie ekolo-
gicznych produktów w warunkach nie zagrażających środowisku naturalnemu 
człowieka, a także filantropia lub sponsoring, przyczyniające się do realizacji 
ważnych zadań społecznych.

Doświadczenia firm realizujących strategie CSR wskazują, że efektem przyję-
cia tej koncepcji zarządzania są korzyści ekonomiczne dla firm w postaci wzmoc-
nienia ich pozycji rynkowej, zwiększenia sprzedaży i korzystnego pozycjonowa-
nia wizerunku ich marki jako społecznie odpowiedzialnej. 

Znaczenie efektów adaptacji koncepcji CSR zarówno dla przedsiębiorstw, jak 
i dla społeczeństwa było przyczyną poszukiwania nowych innowacyjnych form 
uzewnętrzniających społeczną orientację firm. Przejawem tego jest obserwowany 
obecnie rozwój współpracy przedsiębiorstw z organizacjami społecznymi w re-
alizacji wspólnych projektów na rzecz społeczeństwa. Na tym tle celem artykułu 
jest przedstawienie cech i form takiej współpracy, której efektem jest rozwiązanie 
pilnych problemów społecznych w powiązaniu z dążeniem do zrównoważonego 
rozwoju.

1. Innowacje społeczne – niekonwencjonalne sposoby 
rozwiązywania problemów społecznych

W XXI w. rozwój koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) 
ukierunkowany jest na kreowanie innowacji społecznych, których znaczenie 
w osiąganiu zrównoważonego rozwoju jest szczególne. Potrzebę rozwoju in-
nowacyjności społecznej wyeksponowano w dokumentach strategicznych Unii 
Europejskiej (Europa 2020), a także w ramach inicjatywy Komisji Europejskiej 
„Europa Innowacji Społecznej” (Social Innovation Europe – SIE)1.

W procesie tworzenia społecznych innowacji uczestniczą zarówno przed-
siębiorstwa, jak i organizacje społeczne, publiczne i społeczeństwo2. Powoduje 
to, że innowacja społeczna uwzględnia potrzeby i oczekiwania wszystkich in-
teresariuszy, a ponadto wywołuje zmiany w prowadzeniu biznesu, postawach 
społecznych, przy zachowaniu zyskowności w efekcie jej wprowadzenia. Inno-
wacje społeczne dotyczą zmian w zakresie poprawy warunków ekonomicznych 

1 www.socialinnovationeurope.eu [10.02.2013].
2 Por. Strategic CSR Innovation. Serving Societal and Individual Needs, red. A. Midttun, BI Nor-

vegian School of Management, „Research Report” 2009, nr 2, http://web.bi.no/forskning/papers.ns
f/0/2893041b91f4e4fcc12575690042d6d9/$FILE/2009-02-midttun.pdf#page=1&zoom=auto,0,849 
[10.02.2013].
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Rynek
(przedsiębiorstwo)

Sektor 
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Gospodarstwo 
domowe

Trzeci 
sektor

Rysunek 1. Współpraca międzysektorowa jako źródło innowacji społecznych

Źródło: Study on Social Innovation by ActionGood pn sept 17/2011. European Union/The Young Founda-
tion 2010, s. 19, www.slideshare.net/goodpaper/study-on-social-innovation [10.02.2013].

i jakości życia określonych grup społecznych3. W szerszym ujęciu innowacje 
społeczne definiuje się jako tworzenie i wdrażanie nowych idei organizowa-
nia relacji interpersonalnych oraz społecznych interakcji służących osiąganiu 
wspólnych celów4. Społeczne innowacje mogą więc przyjmować formy pro-
duktów, procesów produkcyjnych, technologii wytwarzania oraz idei, regulacji 
prawnych, zmian społecznych i partnerstwa międzysektorowego5. Osiągnięcie 
efektywności innowacji społecznej jest skutkiem jednoczesnego uwzględniania 
w działaniach firm dobra społeczeństwa i środowiska oraz potrzeb indywidual-
nych konsumentów6. Oznacza to, że źródłem innowacji społecznych są relacje 
między (por. rysunek 1)7:

– rynkiem (przedsiębiorstwa komercyjne) (np. podmioty komercyjne realizu-
jące strategie CSR i nowe modele współpracy międzysektorowej),

– sektorem publicznym (np. nowe uregulowania prawne, systemy świadcze-
nia usług społecznych i publicznych)

– trzecim sektorem (np. organizacje pozarządowe rozwiązujące nowe aktu-
alnie pojawiające się problemy społeczne z zastosowaniem nowych form finan-
sowania i świadczenia, oferujące nowe usługi, działające jako przedsiębiorstwa 

3 E. Bogacz-Wojtanowska, D. Hoikins, Innowacyjne i tradycyjne usługi publiczne jako wynik 
współpracy organizacji pozarządowych i publicznych, „Trzeci Sektor” 2012, nr 26, s. 61.

4 M.D. Mumford, Social innovation: Ten cases from Benjamin Franklin, „Creativity Research 
Journal” 2002, t. 14, s. 253 i nn.

5 Zob. Study on Social Innovation by ActionGood pn sept 17/2011. European Union/ The 
Young Foundation 2010, www.slideshare.net/goodpaper/study-on-social-innovation, s. 11 i nn. 
[10.02.2013].

6 Por. N. Ćwik, Społeczna odpowiedzialność biznesu i innowacje, w: Usługi społeczne odpo-
wiedzialnego biznesu, red. M. Bonikowska, M. Grewiński, WSP TWP w Warszawie, Warszawa 
2011, s. 241 i nn.

7 Study on Social Innovation…, op. cit., s. 19.
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społeczne, prowadzące dialog społeczny, współpracujące z przedsiębiorstwami 
w realizacji zadań społecznych),

– gospodarstwami domowymi (ujawnianie nowych potrzeb społecznych, ak-
tywność społeczna, ruchy konsumenckie).

Wskazane na rysunku 1 relacje współpracy międzysektorowej jako źródło 
kreowania innowacji społecznych akcentują, że te powiązania są warunkiem 
identyfikacji problemów i koniecznych zmian społecznych, ale też sposobów 
ich rozwiązywania. Innowacje społeczne, których głównym celem jest do-
prowadzenie do zmian społecznych oraz upowszechnienie ich jako „dobrych 
praktyk”, wymagają aktywności i współdziałania społeczeństwa, organizacji 
pozarządowych, przedsiębiorstw i administracji publicznej. Zasady współpra-
cy organizacji publicznych z organizacjami pozarządowymi i społeczeństwem 
są w Polsce uregulowane prawem i odnoszą się do realizacji ustrojowej zasa-
dy partycypacji społecznej. W regulacjach zawartych w ustawie o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie”8 wskazane są formy współpracy mię-
dzy administracją i organizacjami społecznymi. Z kolei zasady współpracy  
między administracją i przedsiębiorstwami mogą przyjmować formy part-
nerstwa publiczno-prywatnego (PPP) i regulowane są ustawą o partnerstwie 
publiczno-prywatnym9. 

Natomiast budowanie współpracy między społeczeństwem (reprezentowa-
nym przez organizacje pozarządowe) i przedsiębiorstwami działającymi na rynku 
ma swobodny wymiar, który regulują jedynie ogólne przepisy dotyczące prowa-
dzenia działalności gospodarczej i zasady współżycia społecznego. Można więc 
założyć, że jest to ważna płaszczyzna poszukiwania nowych form rozwiązywa-
nia problemów społecznych, służąca jednocześnie wzmocnieniu ekonomicznemu 
i konkurencyjnemu przedsiębiorstw i gospodarki, co jest zgodne z zasadą zrów-
noważonego rozwoju. Cechą zrównoważonego rozwoju jest bowiem budowanie 
pozytywnych (harmonijnych) relacji między społeczeństwem, środowiskiem 
i gospodarką, w taki sposób, by obecny wzrost nie zagrażał możliwościom wzro-
stu przyszłych pokoleń10. Przyjmowanie przez przedsiębiorstwa koncepcji zarzą-
dzania ukierunkowanej na problemy środowiska i społeczeństwa sprzyja nie tyl-
ko realizacji zasad zrównoważonego rozwoju, ale także pobudza innowacyjność 
społeczną. Wskazują na to różnice między tradycyjnym i innowacyjnym prowa-
dzeniem biznesu zgodnie z zasadami CSR i zrównoważonego rozwoju zaprezen-
towane w tabeli 1.

8 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
Dz.U. nr 96, poz. 873, art. 5.

9 Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, Dz.U. z 2009 r., 
nr 19, poz. 100 z późn. zm.

10 Zob. http://europa.eu/legislation_summaries/environment/sustainable_development/index_
pl.htm [10.02.2014].
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Tabela 1. Wybrane różnice między tradycyjnym podejściem do prowadzenia biznesu 
a biznesem opartym na zasadach CSR i zrównoważonego rozwoju

Podejście tradycyjne (business as usual) Innowacja wynikająca z koncepcji społecznej odpowie-
dzialności biznesu/zrównoważonego rozwoju

Koncentracja na wartości finansowej 
przedsiębiorstwa (na kapitale finanso-
wym)

Postrzeganie wartości przedsiębiorstwa z perspektywy 
finansowej i pozafinansowej (rola kapitału intelektual-
nego oraz kapitału społecznego i zaufania)

Koncentracja na maksymalizacji warto-
ści dla akcjonariuszy

Tworzenie wartości dla wszystkich interesariuszy (pra-
cowników, klientów, organizacji, społeczeństwa obywa-
telskiego, środowiska itp.)

Koncentracja na krótkofalowych celach 
przedsiębiorstwa

Uwzględnianie zarówno perspektywy krótkofalowej, jak 
i długoterminowych celów i skutków działania

Nieuwzględnianie kosztów społecz-
nych i środowiskowych lub nieinfor-
mowanie o wywieranym wpływie na 
środowisko naturalne i społeczne

Mierzenie oddziaływania firmy na otoczenie (środowi-
sko) oraz systematyczne raportowanie wyników

Komunikacja firmy z otoczeniem jed-
nokierunkowa (asymetryczna)

Komunikacja firmy z otoczeniem dwukierunkowa (sy-
metryczna, przejrzysta) – interaktywna

Prowadzenie działalności gospodarczej 
w granicach wyznaczonych przez prawo 

Przyjmowanie dobrowolnych, ponadprawnych zobo-
wiązań w postaci kodeksów etycznych czy zasad postę-
powania uwzględniających interesy społeczne i ochronę 
środowiska

Źródło:  N. Ćwik, Wspólna odpowiedzialność. Rola innowacji, w: Wspólna odpowiedzialność, red. 
N. Ćwik, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2013 s. 7, http://odpowiedzialnybiznes.pl/public/
files/FOB%20rola%20innowacji%20176x250%202013-03-05%20calosc%20pojedyncze%20strony.pdf 
[10.02.2013].

Wskazane cechy innowacyjnego podejścia przedsiębiorstw w realizacji zasad 
wynikających z koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu oznaczają, że 
mogą być one wykorzystane w realizacji przedsięwzięć społecznych we współ-
pracy z organizacjami pozarządowymi, tj. zgodnie z zasadami zrównoważonego 
rozwoju. Bowiem współdziałanie przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych 
w wypełnianiu celów społecznych może prowadzić do rozwiązania problemu 
społecznego poprzez tworzenie innowacji w zakresie m.in. świadczenia nowych 
usług, form gromadzenia funduszy (fundraising), sposobów promowania idei czy 
angażowania pracowników w działania społeczne poprzez wolontariat pracow-
niczy. Należy dodać, że innowacyjnych cech działania można dopatrywać się 
w budowaniu związków organizacji pozarządowych z przedsiębiorstwami i iden-
tyfikowaniu problemów społecznych pilnych do rozwiązania. W tym ujęciu inno-
wacje społeczne można traktować jako instrumenty osiągania zrównoważonego 
rozwoju.
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2. Zaangażowanie społeczne przedsiębiorstw – 
główne cechy i przejawy

Społeczna aktywność przedsiębiorstw jest rezultatem przyjmowania koncepcji 
społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) i ma współcześnie wymiar innowacji 
społecznej. Przykładem może być filantropia korporacyjna, która dawniej utożsamiana 
była z udziałem firm w jednorazowych akcjach społecznych i reaktywnym odpowiada-
niem na prośby o wsparcie. Obecnie firmy, świadome potrzeby budowania prospołecz-
nych relacji i wizerunku, traktują udzielanie pomocy społeczeństwu jako inwestycje 
społeczne (ang. Corporate Community Investment – CCI), polegające na „budowa-
niu długoterminowej strategii zaangażowania społecznego opartego na partnerstwie 
z wybranymi organizacjami, z którymi wspólnie rozwiązują problemy społeczne”11. 
Różnice między tradycyjnym modelem zaangażowania społecznego przedsiębiorstw 
a pomocą społeczeństwu traktowaną jako inwestycje społeczne prezentuje tabela 2.

Tabela 2. Modele zaangażowania społecznego firm

Tradycyjny model zaangażowania 
społecznego przedsiębiorstw

Nowy model zaangażowania społecznego 
przedsiębiorstw w formie inwestycji społecznych

–– wsparcie finansowe, często jedno-
razowe
–– organizowanie pomocy na prośbę 
zainteresowanych
–– organizacja pozarządowa jest głów-
nym odbiorcą działań
–– aktywność społeczna jest skoncen-
trowana na kraju będącym siedzibą 
firmy
–– sponsoring i darowizny nie są zwią-
zane ze strategią firmy

–– aranżowanie przez przedsiębiorstwa z własnej inicja-
tywy różnych form pomocy na rzecz społeczeństwa 
(często długofalowej)
–– podejmowanie przez przedsiębiorstwa współpracy 
z organizacjami non profit w celu realizacji wspólnych 
projektów społecznych
–– działania prospołeczne przedsiębiorstw wpisane są 
w strategię firmy, co służy integracji i zaangażowaniu 
społecznemu pracowników i przysparza korzyści ko-
mercyjnych i wizerunkowych przedsiębiorstwu
–– działania prospołeczne firm we współpracy z organiza-
cjami non profit mają wymiar od lokalnych do globalnych

Źródło: opracowano na podstawie: Wymiary użyteczności społecznej. Biznes, administracja publiczna 
i organizacje pozarządowe, a społeczeństwo obywatelskie, red. G. Makowski, M. Koziarek, Instytut Spraw 
Publicznych, Warszawa 2009, s. 43.

Cechy modelu zaangażowania społecznego firm, rozumianego jako „inwestycje 
społeczne”, w którym eksponowana jest współpraca przedsiębiorstw i organizacji 
non profit12 w realizacji zadań społecznych, wskazują, że warunkiem skuteczności 

11 Wymiary użyteczności społecznej. Biznes, administracja publiczna i organizacje pozarzą-
dowe, a społeczeństwo obywatelskie, red. G. Makowski, M. Koziarek, Instytut Spraw Publicznych, 
Warszawa 2009, s. 43.

12 Współpraca to kooperacja co najmniej dwóch partnerów w celu osiągnięcia wspólnego celu. Efek-
ty współpracy mogą być różne dla partnerów (na podstawie: B.B. Frey, J.H. Lohmeier, S.W. Lee, N. Tollef-
son, Measuring Collaboration Among Grant Partners, „American Journal of Evaluation” 2006, nr 27(3)).
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wspólnych działań dla przedsiębiorstwa jest zgodność realizowanych celów spo-
łecznych z celami biznesowymi wpisanymi w strategię firmy. Służy to integracji 
i zaangażowaniu społecznemu pracowników i przysparza korzyści komercyjnych 
i wizerunkowych przedsiębiorstwu oraz jest zgodne z zasadami zrównoważone-
go rozwoju. W relacjach tych dochodzi bowiem do kreowania czterech kapitałów 
(4K)13: ludzkiego, społecznego, materialnego i ekologicznego (por. tabela 3).

Tabela 3. Cztery kapitały jako efekt realizacji strategii CSR

Kapitał Zadania społeczne
Ludzki Rozwój wolontariatu pracowniczego, kształtowanie wśród pracowników postaw spo-

łecznych i społecznie odpowiedzialnych
Społeczny Nawiązywanie współpracy przedsiębiorstw z organizacjami pozarządowymi, wspiera-

nie projektów społecznych i organizacji pozarządowych
Materialny Podejmowanie wspólnych akcji społecznych w formie cause marketingu, które przy-

czyniają się do promocji sprzedaży produktów i gromadzenia funduszy na realizację 
zadań społecznych przez organizacje pozarządowe

Ekologiczny Wprowadzanie w procesie wytwórczym i handlu technologii nie zagrażających środo-
wisku naturalnemu człowieka, prowadzenie działań edukacyjnych (proekologicznych) 
wśród pracowników i konsumentów 

Źródło: na podstawie: A. Stafiej-Bartosik, P. Łukasik, Metoda 4K czyli społeczna odpowiedzialność 
biznesu w Polsce – podejście praktyczne z perspektywy czterech kapitałów, „Trzeci Sektor” zima 2007, s. 38 i nn.

Z przedstawionego w tabeli 3 zestawienia wynika, że realizacja strategii spo-
łecznej odpowiedzialności biznesu kreuje wartości dla społeczeństwa w postaci 
wymienionych kapitałów przez budowanie zaangażowania społecznego wśród pra-
cowników (wolontariat pracowniczy), nawiązywanie współpracy przedsiębiorstw 
z organizacjami pozarządowymi dla realizacji zadań społecznych oraz proekologicz-
nej edukacji pracowników, konsumentów i społeczeństwa. W każdym z tych obsza-
rów duże znaczenie ma wartość partnerstwa i solidarności oraz odpowiedzialności 
społecznej. Warunkują one osiąganie zrównoważonego rozwoju w gospodarce.

3. Partnerstwo przedsiębiorstw i organizacji non profit 
w realizacji celów społecznych

Partnerstwo14 między przedsiębiorstwami i organizacjami społecznymi wy-
maga, by partnerzy współpracowali w sposób: 

– przejrzysty – z uznaniem cech otwartości i szczerości, by budować atmos-
ferę wzajemnego zaufania,

13 A. Stafiej-Bartosik, P. Łukasik, Metoda 4K czyli społeczna odpowiedzialność biznesu w Pol-
sce – podejście praktyczne z perspektywy czterech kapitałów, „Trzeci Sektor” zima 2007, s. 38 i nn.

14 A. Rudnicka, J. Reichel, Jak przygotować program współpracy organizacji pozarządowej 
z przedsiębiorstwami?, Centrum Strategii i Rozwoju Impact, Łódź 2011, s. 2 i nn.



244 Mateusz Rak

– sprawiedliwy – z zachowaniem równorzędności pozycji i wkładu, bez wzglę-
du na to, czy ma on postać materialną, finansową czy niematerialną (np. ideę),

– wzajemnie korzystny – z podkreślaniem obopólnych korzyści dla partne-
rów (win-win) w realizacji wspólnego celu partnerstwa.

Cechą takich układów partnerskich jest także zgoda partnerów co do angażo-
wania swoich zasobów, a także dzielenie się ryzykiem i korzyściami powstający-
mi w trakcie współpracy. Partnerzy, współdziałając, zachowują swoje własne cele 
i motywy postępowania. Tabela 4 zawiera przykładowe zadania przedsiębiorstw 
i organizacji społecznych w realizacji celów społecznych.

Tabela 4. Zadania przedsiębiorstw i organizacji społecznych w realizacji celów społecznych

Zadania przedsiębiorstw Zadania organizacji non profit
(w tym fundacji korporacyjnych)

–– reprezentowanie interesów właścicieli i akcjo-
nariuszy
–– dążenie do osiągnięcia celów gospodarczych na 
rynku i przewagi konkurencyjnej
–– kreowanie wartości i użyteczności ofert, zgodnie 
z oczekiwaniami klientów
–– kształtowanie wizerunku firmy i marki
–– podejmowanie działań społecznych i filantro-
pijnych na rzecz całego społeczeństwa (indywi-
dualnie, w ramach cause marketingu lub przez 
tworzenie fundacji korporacyjnych)

–– reprezentowanie interesów obywateli, rzecznic-
two i lobbing, inicjatywy ustawodawcze
–– identyfikowanie i ujawnianie pilnych potrzeb 
i problemów społecznych
–– kontrolowanie wykonywania zadań publicznych 
przez agendy rządowe i samorządowe
–– świadczenie usług publicznych
–– gromadzenie funduszy zewnętrznych przezna-
czanych na finansowanie realizacji zadań spo-
łecznych
–– współdziałanie z administracją publiczną, przed-
siębiorstwami, innymi organizacjami społeczny-
mi, mediami, grupami nacisku w wypełnianiu 
misji i celów społecznych

Źródło: opracowanie własne na podstawie: W. Glanville, Partnering For Sustainability: The Collaboration 
Imperative, Hyogo 2002, www.iges.or.jp/en/phase2/be/pdf/activity5/kicho_e.pdf, s. 2 [10.02.2013].

Zaprezentowane w tabeli 4 przykłady zadań realizowanych przez przedsię-
biorstwa i organizacje non profit ukazują różnice, ale też podobieństwo zadań, 
co ma wpływ na konieczność kreowania konsensusu między nimi o cechach 
win-win, ukierunkowanego na wypełnienie celów społecznych. Przy czym dla 
przedsiębiorstwa prymatem jest wykreowanie prospołecznego wizerunku, który 
wzmacnia wartość ofert, a dla organizacji społecznych – rozwiązanie problemu 
społecznego i zdobycie poparcia finansowego. 

Zadania zaprezentowane w tabeli 4 mogą być realizowane na różnych etapach 
współpracy15 organizacji, ponieważ partnerstwo to nie tylko relacje, ale także pro-
ces nawiązywania i zacieśniania więzi zaufania, pomocy, dzielenia informacji, 
przyjmowania ról, angażowania zasobów. Można wyróżnić 5 stopni nasilenia 
współpracy: od bardzo luźnej (komunikacji) do połączenia (unifikacji). Każdy 

15 B.B. Frey, J.H. Lohmeier, S.W. Lee, N. Tollefson, op. cit.; R. Gajda, Utilizing collaboration 
theory to evaluate strategic alliances, „American Journal of Evaluation” 2004, nr 25(1), s. 65-77.
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z etapów współpracy różni się zaangażowaniem stron i realizowanymi celami. 
Zaangażowanie stron zostało także zaprezentowane za pomocą stopni w skali 
szkolnej, gdzie 1 oznacza bardzo słabe zaangażowanie, a 5 – bardzo mocne i duże 
zaangażowanie.

Tabela 5. Etapy oraz stopnie współpracy

Nazwa Nazwa po 
angielsku

Stopień 
współpracy Opis

Komunikacja networking 1 Organizacje wiedzą o swoim istnieniu

Kooperacja cooperation 2 Organizacje nawiązują współpracę, przekazując sobie 
niektóre informacje dotyczące wspólnego celu

Koordynacja partnering, 
coordination

3 Partnerzy udostępniają sobie zasoby oraz informacje 
dotyczące realizacji wspólnego celu

Koalicja merging, 
coalition

4 Partnerzy dzielą się pomysłami, udostępniają sobie za-
soby, nie tylko związane ze wspólnym celem

Połączenie\
alians

unifying, 
collaboration

5 Współpracujące organizacje stają się wewnętrznie 
spójne w realizacji wspólnie określonego celu projek-
tu czy strategii

Źródło: opracowanie własne na podstawie: B.B. Frey, J.H. Lohmeier, S.W. Lee, N. Tollefson, Measuring 
Collaboration Among Grant Partners, „American Journal of Evaluation” 2006, nr 27(3); R. Gajda, Utilizing 
collaboration theory to evaluate strategic alliances, „American Journal of Evaluation” 2004, nr 25(1), s. 65-77.

Na tle przedstawionych powyżej etapów współpracy można wyróżnić sześć 
dominujących rodzajów zaangażowania przedsiębiorstw w rozwój i pomoc or-
ganizacjom pozarządowym. Badanie16 przeprowadzone przez Rosa Tennysona, 
Toma Harrisona i Mika Wisheara w 2008 r. ukazało także, jak różne role może 
przyjąć przedsiębiorstwo lub organizacja pozarządowa tworząca współpracę. 
Trzy rodzaje zaangażowania są następstwem działań przedsiębiorstw jako organi-
zacji mającej bardziej widoczny wkład we współpracę:

– typ sponsorski – brak zaangażowania firmy poza wsparciem materialnym,
– typ marketingowy – przedsiębiorstwo prowadzi marketing zaangażowany 

społecznie (cause-related marketing),
– typ budowania potencjału społecznego – zaangażowanie pracowników 

jako wolontariuszy na potrzeby realizacji projektu społecznego nastawionego na 
zmiany zachowań pracowników oraz społeczeństwa.

Organizacje pozarządowe także mogą odegrać przewodnią rolę w tworzonych 
związkach z przedsiębiorstwami:

– typ pośredniczący – organizacje pozarządowe skupiają wiele przedsię-
biorstw; organizują lokalne akcje społeczne na obszarach, gdzie firmy mają swoje 
siedziby,

16 R. Tennyson, T. Harrison, M. Wisheart, Emerging opportunities for NGO-business partner-
ships, 2008, http://thepartneringinitiative.org/w/wp-content/uploads/2012/04/Emerging-opportuni-
ties-for-NGO-business-partnerships.pdf [10.02.2013].
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Tabela 6. Postawy prospołeczne firm. Zadania i cele

Postawa społeczna 
przedsiębiorstwa Zadania i cele

Sponsorska Materialne i finansowe wspieranie potrzebujących i przedsięwzięć prospo-
łecznych

Marketingowa 
 

Wdrożenie marketingu zaangażowanego społecznie (cause-related marke-
ting), ukierunkowanie działań społecznych służących kreowaniu wizerunku 
i marki firmy

Twórcy potencjału 
społecznego 

Wprowadzanie nowych zadań społecznych i angażowanie pracowników jako 
wolontariuszy na potrzeby realizacji projektu społecznego nastawionego na 
zmiany zachowań pracowników oraz społeczeństwa

Pośrednicząca 
 

Zacieśnienie współpracy przedsiębiorstwa z organizacjami non profit i bu-
dowanie pozycji firmy jako pośrednika między biznesem i sferą społeczną, 
lidera społecznego dla innych przedsiębiorstw 

Orędownictwa 
 

Strategiczne partnerstwa przedsiębiorstw i organizacji non profit wpływające 
na zmianę dotychczasowych (nie zawsze prospołecznych) praktyk przedsię-
biorstwa

Biznesowa 
 

Partnerstwo przedsiębiorstw i organizacji społecznych w realizacji zadań spo-
łecznych kreują postawy biznesowe także po stronie organizacji, które akcep-
tują, że firmy działają dla zysku i, pomagają im go osiągać. Przykładem może 
fundacja korporacyjna współtworząca biznes firmy, która ją powołała.

Źródło: na podstawie: R. Tennyson, T. Harrison, M. Wisheart, Emerging opportunities for NGO-business 
partnerships, 2008, http://thepartneringinitiative.org/w/wp-content/uploads/2012/04/Emerging-opportunities-
for-NGO-business-partnerships.pdf [10.08.2012].

– typ orędownictwa – strategiczne partnerstwa mające za zadanie zmianę 
praktyk przedsiębiorstwa,

– typ biznesowy – zadaniem organizacji niedochodowej są usługi doradcze 
w celu poprawy praktyk biznesowych, rozwój produktów alternatywnych. Orga-
nizacje akceptują, że firmy działają dla zysku, i pomagają im go osiągać.

Z przedstawionych przykładów ról, jakie mogą podejmować przedsiębiorstwa 
oraz organizacje pozarządowe w tworzeniu współpracy lub partnerstwa, a tak-
że z wymienionych powyżej stopni współpracy można utworzyć bardzo wiele 
różnych rodzajów połączeń. Przy czym niektórych typów współpracy nie można 
tworzyć z niskimi stopniami zaangażowania (np. typu biznesowego lub typu bu-
dowania potencjału społecznego nie można utworzyć, gdy występuje pomiędzy 
organizacjami tylko 1 stopień współpracy (komunikacja).

Inny sposób przedstawienia ewolucji orientacji przedsiębiorstwa w realizacji 
celów społecznych przedstawiła A. Czubala17, wskazując trzy etapy tj.:

– odpowiedzialnej postawy, 

17 A. Czubała, Formy współpracy przedsiębiorstw i organizacji non profit w realizacji CSR, 
w:  Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo w marketingu, red. G. Rosa, 
A. Smalec, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009. s. 436.
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– wykorzystania okazji (podejmowanie współpracy z organizacjami pozarzą-
dowymi w realizacji wspólnych zadań społecznych),

– współtworzenia biznesu jako wiązanie działań komercyjnych i społecz-
nych firmy przez tworzenie fundacji korporacyjnych.

Podobny, lecz rozbudowany układ zmienności postaw prospołecznych firm 
jako podstawy budowy partnerstwa w realizacji celów społecznych przedstawili 
R. Tennyson, T. Harrison i M. Wisheart18 (zob. tabela 6).

Wskazane wcześniej przykłady ewolucji relacji przedsiębiorstw z organiza-
cjami społecznymi o cechach partnerstwa ukazują tendencję do zacieśniania się 
tych związków, aż do powstania struktury organizacyjnej, w której przedsiębior-
stwo tworzy własną fundację korporacyjną, by wraz z nią realizować wspólne 
cele gospodarcze i społeczne. Warto więc przedstawić korzyści i koszty partner-
stwa przedsiębiorstw i organizacji społecznych, które mogą być szansą, ale też 
zagrożeniem we wspólnym dążeniu do zrównoważonego rozwoju gospodarki.

4. Korzyści i koszty partnerstwa przedsiębiorstw  
i organizacji non profit w realizacji celów społecznych

Zarówno przedsiębiorstwa, jak i organizacje społeczne dążą do współpracy 
w realizacji zadań społecznych, gdyż widzą w tym korzyści, pomimo własnego 
zaangażowania, które można określić jako wkład do partnerstwa lub jego koszty. 
Tabela 7 prezentuje opracowany przez Ph. Kotlera i N. Lee19 zestaw efektów oma-
wianego rodzaju partnerstwa.

Współpraca partnerska przedsiębiorstw i organizacji społecznych w wypeł-
nianiu zadań społecznych jest więc korzystna dla obu zaangażowanych stron, 
tworzy warunki do rozwiązania problemu społecznego i jednocześnie kreuje 
korzyści w postaci pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa i organizacji spo-
łecznej, lojalności i integracji pracowników z zarządem i celami przedsiębior-
stwa oraz finansowanie i wewnętrzną spójność organizacji społecznej20. Tabela 7 
potwierdza, że główne korzyści dla przedsiębiorstw pojawiające się jako efekt 
współpracy z organizacjami społecznymi to:

– uzyskanie lojalności pracowników względem przedsiębiorstwa jako firmy 
dbającej o sprawy społeczne,

– wykreowanie prospołecznego wizerunku firmy jako „dobrego obywatela”,
– integracja pracowników wokół realizacji celów gospodarczych i społecz-

nych przedsiębiorstwa.
18 R. Tennyson, T. Harrison, M. Wisheart, op. cit.
19 Ph. Kotler, N. Lee, Marketing w sektorze publicznym, Mapa drogowa wyższej efektywności, 

Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 226.
20 W. Glanville, Partnering for Sustainability: The Collaboration Imperative Hyogo 2002, 

www.iges.or.jp/en/phase2/be/pdf/activity5/kicho_e.pdf, s. 2 [10.02.2013].
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Tabela 7. Korzyści i wkład w partnerskich związkach przedsiębiorstw i organizacji społecznych

Partnerzy Wnoszą do partnerstwa Uzyskują z partnerstwa
Przedsiębiorstwa 
 
 
 
 
 
 
 

–– gotówkę
–– świadczenia w naturze
–– dostęp do kanałów dystrybucji
–– dostęp do klientów
–– większą widoczność komunikacji
–– poparcie
–– wolontariuszy

–– wiedzę techniczną
–– zwiększoną preferencję dla marki
–– zwiększoną sprzedaż
–– uznanie miejscowej społeczności
–– wpływy społeczne
–– większą atrakcyjność dla pracow-
ników
–– możliwość ich zachowania i zado-
wolenie

Organizacje spo-
łeczne (pozarzą-
dowe) 
 
 
 

–– wiedzę techniczną
–– talenty ludzi
–– lokalne sieci
–– wolontariuszy
–– wiarygodność
–– dostęp do kanałów dystrybucji
–– poparcie

–– większe zasoby
–– większą widoczność
–– wiedzę techniczną
–– dostęp do ogólnokrajowej sieci i ko-
ntaktów instytucji publicznych
–– wsparcie misji i celów

Źródło: Ph. Kotler, N. Lee, Marketing w sektorze publicznym, Mapa drogowa wyższej efektywności, Wyd. 
Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 226.

Natomiast organizacje społeczne dzięki partnerstwu z przedsiębiorstwami 
mogą:

– uzyskać wsparcie finansowe jako pomoc w realizacji programów społecz-
nych,

– zbudować „monolit organizacyjny” przez tworzenie wewnętrznego part-
nerstwa członków organizacji i wolontariuszy z pracownikami przedsiębiorstw, 
którzy bezpośrednio udzielają pomocy organizacji. 

Wskazując korzyści partnerstwa przedsiębiorstw i organizacji społecznych, 
należy ukazać także czynniki ryzyka nawiązywania relacji między przedsiębior-
stwami i organizacjami pozarządowymi. 

Dla przedsiębiorstw czynniki ryzyka współpracy z organizacjami społeczny-
mi mogą dotyczyć21: 

– złego wyboru partnera społecznego – wybór organizacji do współpra-
cy często ma charakter emocjonalny, co może nie służyć oczekiwanym efektom 
współpracy,

– odpowiedzialności prawnej – brak możliwości przerzucenia lub egzekwo-
wania odpowiedzialności prawnej od organizacji społecznej w sytuacjach niepo-
myślnych skutków wspólnych działań,

– straty czasu – trudno określić efektywność nakładów biznesu na współpra-
cę z organizacjami społecznymi,

21 B. Schiller, Ethical Corporation Report Business-NGO Partnerships 2005, s. 12 i nn.,  
www.ethicalcorp.com/londonpartnership/FINAL_REPORT_Jan_10.pdf [10.02.2013].
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– wycieku informacji – wspólne działania społeczne mają z reguły duży 
rozgłos, a w niekorzystnej sytuacji partnerstwa mogą pojawić się upublicznione 
negatywne informacje o firmie,

– obniżenia przychodów i zysków – partnerstwo może być kosztowne lub 
zmniejszać przewagę konkurencyjną firmy. Zwiększające się nakłady firmy na 
działania społeczne niekiedy nie są rekompensowane wzrostem sprzedaży,

– utraty reputacji i pozytywnego wizerunku firmy – informacje o nie-
etycznych działaniach organizacji pozarządowej i utrata przez nią wiarygodności 
może rozciągnąć się na wizerunek firmy i zniszczyć go.

Natomiast dla organizacji pozarządowych mogą to być22: 
– dodatkowa praca/koszty – partnerstwo może być przyczyną obniżenia przy-

chodów organizacji, wycofania się dotychczasowych fundatorów i wolontariuszy, 
– wspólne zasady – nie zawsze wyznawane wartości reprezentowane przez 

organizację społeczną i przedsiębiorstwo są wspólne. Utrata reputacji firmy może 
pogrążyć pozytywny wizerunek organizacji,

– dzielenie, związane ze „sprzedajnością” – brak etycznych postaw w part-
nerstwie może doprowadzić do podziałów i konfliktów między działaczami orga-
nizacji lub między grupami zajmującymi się tymi samymi problemami,

– spełnienie roli jako narzędzia CSR – w krajach rozwijających się wize-
runek i marka organizacji pozarządowych są często używane przez biznes jako 
przykrywka ich działań nie zawsze społecznie odpowiedzialnych. Prawdziwe mo-
tywy współpracy mogą ujawnić się w długim czasie,

– organizacja – partnerstwo może powodować wzrost biurokracji, formal-
ności, a nawet powstrzymanie się od działań w oczekiwaniu na reakcję partnera 
biznesowego.

Przedstawione zestawy przykładowych korzyści i ryzyka podejmowania part-
nerstwa przedsiębiorstw i organizacji społecznych nie są trwałe, a zależą głównie 
od postaw etycznych partnerów. Tworząc partnerstwa, firmy i organizacje po-
zarządowe mogą współpracować ze sobą, by minimalizować ryzyko, a maksy-
malizować korzyści. Przykładem takiego partnerstwa jest współpraca przedsię-
biorstwa z utworzoną przez siebie fundacją korporacyjną. W tym układzie cele 
fundacji wpisane są w strategię CSR przedsiębiorstwa, co gwarantuje zachowanie 
równowagi w procesach realizacji celów gospodarczych, społecznych i środowi-
skowych, co eksponuje realizację zasady zrównoważonego rozwoju. 

Zakończenie

Przedsiębiorstwa, które, chcąc zwiększyć przewagę konkurencyjną, działają 
zgodnie ze strategią biznesu odpowiedzialnego społecznie (CSR), dążą do zrów-

22 B. Schiller, op. cit., s. 10 i nn.
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noważonego rozwoju całego społeczeństwa i gospodarki. W artykule przedsta-
wiono możliwości zwiększenia siły społecznego oddziaływania przedsiębiorstw 
na społeczeństwo przez podejmowanie współpracy partnerskiej z organizacjami 
społecznymi. Bezpośrednim celem takiej współpracy jest realizacja wspólnych 
projektów społecznych, które można traktować jako innowacje społeczne. W ar-
tykule zostały przedstawione formy, ale też korzyści i koszty współpracy przed-
siębiorstw i organizacji społecznych, z których uwidaczniają się szczególne cechy 
i zasady takiej współpracy. 

Podporządkowanie działań przedsiębiorstw i organizacji społecznych dąże-
niu do zrównoważonego rozwoju jest źródłem kreowania innowacji społecznych, 
których przykładem jest tworzenie fundacji korporacyjnych w strukturach przed-
siębiorstwa. Powołanie fundacji korporacyjnej łagodzi ryzyko podejmowania 
współpracy przedsiębiorstw z dowolną organizacją społeczną, natomiast wzmac-
nia realizację strategii społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w kierunku 
osiągania zrównoważonego rozwoju przez integrację zadań społecznych, gospo-
darczych i środowiskowych. W związku z tym zasadne jest postawienie pytań, 
jakie czynniki decydują o powołaniu fundacji korporacyjnej, a także czy dzięki 
takiej formie współpracy można podnieść poziom życia wszystkich grup intere-
sariuszy w sposób efektywniejszy i szybszy niż współpracując na innych pozio-
mach zaufania.
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Corporate Social Responsibility in the context of a partnership 
of businesses and community organizations

Summary. The article presents the characteristics of the concept of corporate social responsibil-
ity implemented by companies in partnership with non-governmental organizations. The increase of 
social awareness and expectations of customers has forced companies to change the orientation of 
management. The customer’s needs and the requirements of social and natural environment became 
a starting point for economic decisions. In order to differentiate their offers from competitors and re-
spond to new customer expectations enterprises create new values for their products giving them added 
value corresponding to the market and the environment demand. One of the ways of the characteristics 
of social innovation is the fulfilment of corporate social responsibility in partner relations between 
companies and NGOs. Matrices of risks and benefits presented in the article with regard to effects of 
cooperation of two economically independent organizations formed the basis for the indication of the 
main conditions and assumptions of cooperation between enterprises and non-governmental organiza-
tions in the implementation of the strategy of corporate social responsibility (CSR).

Key words: partnership, CSR, corporate philanthropy
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Celebrity endorsement jako narzędzie  
komunikacji marketingowej 

Streszczenie. Rozwój Internetu, ale także technologii sprawił, że ewolucji zaczęła ulegać 
klasyczna komunikacja marketingowa. Tradycyjne media przestały nadążać za dokonującymi się 
zmianami. Ponadto nie tylko nadawca zaczął odpowiadać za przekaz, ale także coraz częściej od-
biorca, który zaczął go kształtować, komentować czy wpływać na jego ostateczne postrzeganie. 
Tradycyjne media okazały się niewystarczające jak na potrzeby globalnego świata, dlatego zaczęto 
poszukiwać nośników, które dostarczać będą także emocji w odbiorze. Jednym z takich działań 
komunikacyjnych jest wykorzystanie znanych osobistości (celebrytów) do wspierania przez firmy 
swoich produktów lub usług. Zdarza się jednak, że celebryta może swoim postępowaniem wpływać 
na postrzeganie marki nie zawsze w sposób, jakiego oczekuje zleceniodawca. Celem artykułu jest 
zaprezentowanie ewolucji komunikacji marketingowej, jaka nastąpiła w ostatnich latach. Omówio-
ne w nim zostało zjawisko wykorzystania znanych osób do promocji produktów i usług. Podano  
przykłady, kiedy to zachowanie celebryty wpłynęło na postrzeganie marki promowanego produktu.

Słowa kluczowe: komunikacja marketingowa, celebryta, celebrity endorsment

Wstęp

Pozycjonowanie to proces pozwalający na wykreowanie w świadomości od-
biorcy, klienta określonego obrazu marki czy też produktu. Pozycjonowanie na 
podstawie takich atrybutów, jak cena czy jakość, nie jest już niczym wyróżniają-
cym na rynku. Firmy sięgają po coraz to nowsze pomysły, które mają odróżnić ich 
produkt lub usługę od oferty konkurencji. Często wyróżnik ten z czasem przestaje 
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być czymś wyjątkowym (np. poduszka powietrzna jako element pozycjonujący 
dany model samochodu) i staje się standardem. W poszukiwaniu wyróżnika firmy 
coraz chętniej sięgają po znane osoby, które będą ambasadorami marki czy pro-
duktu. Wykorzystanie znanej osoby ma zagwarantować pewną niekopiowalność 
pomysłu, ale także przenoszenie sympatii ze znanej osoby na markę. Bywa jed-
nak, że wizerunek znanej osoby (określanej coraz częściej mianem „celebryta”) 
nie zawsze zgodny jest z pożądanym wizerunkiem promowanej marki. Zdarza się, 
że celebryci swoim zachowaniem wpływają negatywnie na promowany produkt. 
Dlatego coraz częściej w kontraktach firmy zastrzegają, jakie działania uważają 
za niedopuszczalne lub godzące w ich dobre imię.

Rozwój Internetu, ale także technologii sprawił, że ewolucji zaczęła ulegać 
klasyczna komunikacja marketingowa. Tradycyjne media przestały nadążać  
za dokonującymi się zmianami. Ponadto nie tylko nadawca zaczął odpowiadać za 
przekaz, ale także coraz częściej odbiorca, który zaczął go kształtować, komen-
tować czy wpływać na jego ostateczne postrzeganie. Tradycyjne media okazały 
się niewystarczające jak na potrzeby globalnego świata, dlatego zaczęto poszu-
kiwać nośników, które dostarczać będą także emocji w odbiorze. Nowe media 
wykreowały bardzo wielu celebrytów, którzy nie do końca potrafią poradzić sobie 
z popularnością. Rozwój środków masowego przekazu (rosnąca w ostatnich la-
tach siła tabloidów czy prasy plotkarskiej), a w szczególności rozwój Internetu 
sprawił, że wszelkie działania celebrytów nagłaśniane są niemal natychmiast, zaś 
informacja nie zna barier geograficznych czy językowych.

Celem artykułu jest zaprezentowanie ewolucji komunikacji marketingowej, 
jaka nastąpiła w ostatnich latach. Opisano zjawisko wykorzystania znanych osób 
do promocji produktów i usług, a także podano przykłady, kiedy to zachowanie 
celebryty wpłynęło na postrzeganie marki promowanego produktu.

1. Ewolucja komunikacji marketingowej

Komunikacja marketingowa to proces, który ma miejsce pomiędzy nadawcą 
i odbiorcą komunikatu. W rzeczywistości, w której jest natłok komunikatów, czę-
sto nie treść komunikatu, ale jego forma decyduje o tym, czy zostanie on odebra-
ny. Tym samym twórcy komunikatów, informacji sięgają po różne techniki mające 
uatrakcyjnić przekaz i pobudzić zainteresowanie nim. Pamiętać przy tym należy, że 
komunikowanie jest procesem celowym1, zarówno z punktu widzenia nadawcy ko-
munikatu (np. poinformowanie o produkcie, wskazanie cechy usługi itp.), jak i od-
biorcy (np. poszukiwanie informacji o marce, redukcja dysonansu pozakupowego). 

Wykorzystanie celebryty w procesie komunikacji marketingowej postrzega-
ne jest jako forma uatrakcyjnienia przekazu. Istotne jest, aby odbiorca przekazu 

1 Media, komunikacja, biznes elektroniczny, red. B. Jung, Difin, Warszawa 2011, s. 17.
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rozpoznał celebrytę i wizerunek, a także wartości, które reprezentuje. Dla procesu 
komunikacji niezwykle istotny jest też kanał, którym nadawany jest przekaz. Są 
to najczęściej mass media2, w których coraz większą rolę odgrywają media elek-
troniczne.

świadomość – uwaga – wiedza –
zrozumienie

Wymiar poznawczy  
Myślenie

↓ ↓
zainteresowanie – pragnienie – 

upodobanie – przekonanie
Wymiar emocjonalny  

Odczuwanie

↓ ↓
działania – próba – przyjęcie Wymiar behawioralny  

Działanie

Rysunek 1. Hierarchia efektów komunikacji marketingowej

Źródło: M. Kowalska, Zyskać przewagę – zintegrowana komunikacja w nowoczesnym marketingu. Między 
teorią a praktyką, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2007, s. 78.

Uważa się, że skuteczność przekazu zależy od wykorzystania elementów emocjo-
nalnych (sfera afektywna), przesłanek racjonalnych (sfera poznawcza) oraz pragnień 
i oczekiwań (sfera behawioralna). Przyjmuje się, że na emocje składają się takie ele-
menty, jak humor, wykorzystanie w przekazie dzieci i zwierząt, ale także odwołania 
do symboli. Przesłanki racjonalne przekazu zbudowane są poprzez wykorzystanie 
m.in. ekspertów lub autorytetów w danej dziedzinie. Pragnienia i oczekiwania kre-
owane są najczęściej poprzez rekomendacje osób znanych i popularnych3.

Z obserwacji rynku wnioskować można, że coraz częściej ma miejsce prze-
chodzenie w komunikacji marketingowej od elementów racjonalnych do elemen-
tów emocjonalnych. Dotyczy to także tych dóbr i usług, które tradycyjnie wybie-
rane były racjonalnie. Przykładem może być tu kampania marketingowa marki 
TP z wykorzystaniem postaci Serca i Rozumu. Usługa telekomunikacyjna jest 
z definicji usługą skomplikowaną, wymagającą podpisania umowy, a jej efekt 
może być trudny do pomiaru czy oceny przez nabywcę. To oznacza, że głównymi 
przesłankami w tego typu usługach są te o charakterze racjonalnym. Wspomniana 
kampania pokazuje jednak, że nie racjonalne elementy przekazu ze wspomniany-
mi bohaterami zbudowały siłę marki (choć niewątpliwie postać Rozumu do takich 
się odwołuje), ale emocjonalne (a nawet humorystyczne).

2 C. Erfgen, Impact of celebrity endorsement on brand image: a communication process per-
spective on 30 years of empirical research, „Research Papers in Marketing and Retailing University 
of Hamburg” 2011, nr 40, s. 4.

3 M. Kowalska, Zyskać przewagę – zintegrowana komunikacja w nowoczesnym marketingu. 
Między teorią a praktyką, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2007, s. 98-99.
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W komunikacji marketingowej istotną rolę odgrywa także perswazja i mani-
pulacja. To te dwa czynniki decydują często o pożądaniu i pragnieniu posiadania 
dobra lub usługi. Perswazja to nakłanianie do określonych zachowań, które wy-
korzystuje argumenty zarówno racjonalne, jak i emocjonalne, manipulacja zaś 
to specyficzny sposób oddziaływania na zachowania i postawy4. Siła perswazji 
może wynikać także z wykorzystania w komunikacie znanej osoby (ambasado-
ra marki). Istnieje przekonanie, że im lepsze dopasowanie celebryty do promo-
wanego produktu, tym większa siła wpływu na jego postrzeganie. Dlatego do 
promocji proszków do prania wystarczą gospodynie domowe (produkt szybko 
zbywalny, który ma działać), zaś „twarzami” perfum są zawsze osoby rozpozna-
walne, których wizerunek musi współgrać z wizerunkiem marki. Efektem mani-
pulacji może być natomiast podświadome przenoszenie przez odbiorcę pewnych 
cech (znaczeń kulturowych) celebryty promującego produkt na promowane do-
bro (np. godna zaufania osoba promuje konto bankowe, co oznacza, że jest ono 
bezpieczne dla posiadacza). Modelowe ujęcie tego zjawiska dostrzeżono już na 
początku lat 80.

KULTURA ENDORSEMENT KONSUMPCJA

ROLA 1

obiekty

osoby

konteksty
→   celebrity celebrity → produkt produkt →  konsument

Rysunek 2. Transfer znaczeń kulturowych

Źródło: G. McCracken, Who is the Celebrity Endorser? Cultural Fundations of the Endorsement Process, 
„Journal od Consumer Research” 1989, nr 16.

Oczywiście zdarzają się przykłady nietrafnego doboru. W takiej sytuacji 
następuje efekt odwrotny – zaangażowany celebryta nie ma siły nakłonienia do 
określonych zachowań. Za takie nietrafione kampanie uważa się wybranie Adama 
Małysza do reklamy herbaty Teekanne czy też kampanię piekarnika Amica z te-
nisistką Agnieszką Radwańską. Przykłady takiego niedopasowania celebryty do 
promowanej marki przedstawia tabela 1.

4 J. Wiktor, Komunikacja marketingowa – perswazja czy manipulacja? W stronę reguły 30-70, 
w: Komunikacja rynkowa – strategie i instrumenty, red. B. Pilarczyk, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 
2011, s. 13-14.
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Tabela 1. Przykłady nieudanego wykorzystania celebrytów w reklamach 
(top 10 według miesięcznika Press)

Lp. Celebryta Promowany produkt
1 Adam Małysz herbata Teekanne
2 Agnieszka Radwańska piekarnik Amica
3 Maciej Maleńczuk Meritum Bank
4 Michał Wiśniewski sklepy Avans
5 Magda Gessler preparat Ulgix Wzdęcia Max
6 Tomasz Karolak samochody Hyundai
7 Wojciech Mann, Krzysztof Materna Kredyt Bank
8 Olaf Lubaszenko papierosy elektroniczne Cigger
9 Krzysztof Ibisz szampon przeciwłupieżowy Head&Shoulders

10 Jolanta Kwaśniewska tabletki Rutinacea Max

Źródło: Antyranking celebrytów w reklamach, „Press” 2013, nr 2, s. 58-60.

Przedstawiony w tabeli 1 ranking niedopasowania celebrytów do reklamo-
wanego produktu najczęściej wskazuje na rozbieżność wizerunku znanej osoby, 
jej postrzeganie przez rynek, z wizerunkiem produktu, który promuje. Mówiąc 
wprost – są oni niedopasowani do marek, które promują. 

Wykorzystanie celebrytów w komunikacji marketingowej nie dotyczy tylko 
produktów drogich o charakterze luksusowym, ale coraz częściej dotyczy róż-
nych kategorii dóbr (także tych szybko zbywalnych), gdzie jeszcze do niedaw-
na wystarczał tzw. przeciętny użytkownik. Inna sprawa, że kategoria celebryty 
w ostatnich latach poszerzyła się i wśród osób promujących różne marki są już nie 
tylko utytułowane gwiazdy filmu lub sportu, ale również topmodelki czy aktorzy 
serialowi, a także prezenterzy programów telewizji śniadaniowej. Wykorzystanie 
celebryty widoczne jest jednak wciąż przy produktach (markach) promowanych 
w wymiarze krajowym lub światowym, raczej niespotykane przy promowaniu 
produktów lokalnych lub o charakterze niszowym5 (ze względów kosztowych, ale 
też często wizerunkowych).

Jak zatem rozwijać się będzie komunikacja marketingowa w najbliższym cza-
sie? Uważa się, że znaczenia nabierać będą takie dwie jej formy, jak:

– wykorzystanie mediów społecznościowych – popularne fanpage, które 
nie przekładają się na wyniki sprzedażowe, ale większość firm nie umie sobie 
wyobrazić funkcjonowania bez obecność choćby w jednym portalu społeczno-
ściowym. Większość nie dostarcza jednak wartości dodanej użytkownikom, jest 

5 N. Okorie, T. Oyedepo, G. Akhidenor,  The Dysfunctional and Functional Effect of Celebrity 
Endorsement on Brand Patronage, „Online Journal of Communication and Media Technologies” 
2.04.2012, t. 2, s. 142.
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trochę jakby powieleniem serwisu internetowego firmy lub produktu, co jednak 
nie oznacza, że moda na tego typu narzędzia przeminie,

– wykorzystanie technologii mobilnych w marketingu – coraz więcej prze-
kazów klient będzie odbierać za pomocą telefonu komórkowego lub innych urzą-
dzeń przenośnych, zaś tradycyjne media, takie jak telewizja, wypierane będą 
przez usługi VOD czy treści dostarczane przez portale typu YouTube. To oznacza, 
że niszowe przekazy, dostępne tylko wąskiej grupie docelowej, będą docierać do 
nowych grup, co w konsekwencji będzie skutkować pojawianiem się nowej kate-
gorii celebrytów (ktoś znany z Internetu).

Czy zatem jest jeszcze miejsce na tradycyjnie rozumianego ambasadora 
marki, który promować będzie w tradycyjnym przekazie zalety danego dobra? 
Wydaje się, że ten model komunikacji jest już przestarzały, na znaczeniu zyski-
wać będzie zaś zintegrowana komunikacja marketingowa, która korzystać będzie 
z siły i potencjału celebrytów, ale wykorzystując do tego wiele kanałów dotarcia, 
wyszukując osoby znane nie z tradycyjnych mediów, ale właśnie z Internetu. Wy-
daje się, że większą wagę będzie się przykładać do dopasowania kształu przekazu, 
kanału dotarcia do grupy docelowej.

Pamiętać jednak należy o zasadzie, że gdy wszyscy reklamodawcy stosują te 
same chwyty, to przestają być one skuteczne. Przykładem może być polska bran-
ża bankowa, która w 2011 r. chętnie sięgała po celebrytów promujących zalety 
usług bankowych. Wywiązał się swoisty wyścig wśród reklamodawców odnośnie 
do pozyskania do własnej kampanii jak „najlepszego” celebryty. Jeden z banków 
ominął te działania w ten sposób, iż informował, że nie finansuje gwiazdorów 
i dlatego może oferować darmowe konto dla klientów.

2. Celebrity endorsement

Rosnąca świadomość odbiorców w zakresie mechanizmów wykorzystywa-
nych w działaniach marketingowych, coraz silniej zauważana zasada ograniczo-
nego zaufania do informacji płynącej wprost od sprzedającego i natłok informacji 
spowodowały konieczność szukania atrakcyjnych i wiarygodnych nośników ko-
munikatów marketingowych.

Istotą celebrity endorsement, narzędzia chętnie i często wykorzystywanego 
we współczesnej komunikacji marketingowej, jest celebryta, czyli osoba, która 
jest znana z tego, że jest powszechnie znana6.

Definicja celebryty jest szeroka i obejmuje każdą osobę wzbudzającą zainte-
resowanie określonej grupy odbiorców, bez względu na pełniony przez nią samą 
zawód (polityk, naukowiec, filantrop, aktor, piosenkarz, dziennikarz, sportowiec, 
restauratorka, tancerz czy fanka piłki nożnej). W ten sposób używane pojęcie 

6 D. Boorstin, The Image, Vintage Books, New York 1961.
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„sławy” zaciera granice między dobrymi aktorami, zdolnymi wokalistami a oso-
bami promowanymi przez mass media nie ze względu na ich dorobek zawodowy, 
a jedynie dzięki hałaśliwemu stylowi życia, który chętnie publicznie obnażają.

Gwiazdy wywołują silne emocje. Dla wielu konsumentów to właśnie ich ży-
cie stanowi idealny i uniwersalny wzór do naśladowania nie tylko w wymiarze 
konsumpcji, ale i jakości życia. 

Kobiety wykazują większe zainteresowanie gwiazdami i ich życiem niż męż-
czyźni, zaś pod względem wieku konsumenci w przedziale 25-34 lat. Polacy są 
sceptyczni co do tego, że celebryci generują zaufanie do produktów: jedynie 14% 
podpisuje się pod stwierdzeniem, że gwiazdy pomagają ufać, że produkt jest  na-
prawdę wartościowy. Jednak mimo głoszonego dystansu aż 25% badanych respon-
dentów z Polski przyznaje, że kupiło produkt, ponieważ był promowany przez 
celebrytę (dla porównania: średnia europejska to 11%). Prawie 55% wszystkich 
respondentów zgadza się ze stwierdzeniem, że znane osoby pozwalają wyróżnić się 
marce, a 52% Polaków twierdzi, że gwiazdy pomagają budować wizerunek marki7.

Prekursorem wykorzystania zjawiska potrzeby współdoświadczania prestiżu 
budowanego przez osobę znaną był brytyjski producent porcelany Wedgwood, 
który w XVIII w. dostrzegł ekonomiczne korzyści kojarzenia produktów z po-
tężną siłą oddziaływania nazwisk na nabywców. Przedsiębiorca wysłał na dwór 
carycy Katarzyny Wielkiej serwis stołowy i przeprowadził pierwszą w historii 
kampanię z wykorzystaniem ambasadora marki8.

Jednym z pierwszych, którzy przecierali szlaki, był prezydent Ronald Reagan, 
który promował papierosy. Marlin Monroe zachwalała walory smakowe coca-co-
li, a „twardziel” Paul Newman namawiał do konsumpcji sosów do sałatek.

W Polsce komunikaty marketingowe wykorzystujące autorytet gwiazd poja-
wiły się po 1989 r. Maryla Rodowicz jako pierwsza namawiała w reklamie skle-
pów Pewex: „Kochany! Kup mi rajstopy i perfumy”.

Jednym z najbardziej efektywnych udziałów gwiazdy w reklamie na polskim 
rynku była kampania wody Arctic z 2004 r., w której wystąpiła znana modelka 
Cindy Crawford. Woda dzięki obcojęzycznej nazwie, postaci amerykańskiej mo-
delki i reklamie w wielkim stylu zaczęła być postrzegana jako produkt zagranicz-
ny, w domyśle – bardziej ekskluzywny. Po przeprowadzeniu kampanii, według 
badań AC Nielsen, jej sprzedaż wzrosła o 62%, a znajomość marki z 10 do 51%. 
Udział w rynku zwiększył się natomiast z 4,8 do 6,6%. Wszystkie działania rekla-
mowe kosztowały Hoop ok. 10 mln zł.

Jednak decyzja o zatrudnieniu gwiazdy zapada często nie po to, by bezpośred-
nio zwiększyć sprzedaż, ale by w odpowiedni sposób potencjalny klient zaczął 
postrzegać markę, przydając jej cechy, jakie zostały przypisane celebrycie.

7 Polish Business Report, Wpływ celebrytów na wizerunek marki, Dom Mediowy MEC 2010.
8 N. McKendrick, „Josiah Wedgwood: osiemnastowieczny sprzedawca”, „Economic History 

Review, Second Series” 1960, nr 12(3).
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Łącząc gwiazdę z marką produktu czy usługi, należy przeanalizować podat-
ność grupy docelowej na zewnętrzne wpływy. Konsumenci o określonej wiedzy 
na temat produktu są mniej podatni na wpływ osobowości niż posiadający mniej-
szą wiedzę lub przejawiający neutralną postawę. Należy również prześwietlić 
samą gwiazdę, by uniknąć efektu nadmiernej ekspozycji, która ma miejsce, gdy 
osobowość medialna promuje jednocześnie zbyt dużą liczbę produktów, jak to 
miało miejsce, gdy Adam Małysz był u szczytu sławy (najlepszy polski skoczek 
narciarski pojawił się w reklamach Poczty Polskiej, okien Veka, napoju Red Bull, 
telefonii Idea, czekolady Goplana, herbaty Teekanne, dań błyskawicznych Winia-
ry, OFE Generali, Audi czy Lotto).

R. Niczewski i J. Potrzebowski zaproponowali klasyfikację ról, jakie mogą 
przybrać celebryci w komunikacji marketingowej. Według nich dobiera się znane 
postaci ze świata show-biznesu do kampanii reklamowych co najmniej na dzie-
sięć sposobów. Celebryta może występować jako twarz marki, ekspert, prezenter 
czy ambasador konkretnej marki9.

Silna marka celebryty może wspierać budowanie świadomości i wizerunku 
nowych marek lub pomóc w repozycjonowaniu istniejącego już na rynku bran-
du, tak jak to miało miejsce w przypadku duetu Szymon Majewski i PKO Bank 
Polski.

Celebryci pełnią także rolę rekomendacyjną. Znany i ceniony polski aktor 
Marek Kondrat „korzysta z usług” banku ING już od ponad 12 lat – stabilność 
przekazu skutkuje wpływem na potencjalnych klientów banku do wyboru oferty 
właśnie tej instytucji finansowej.

Przy wyborze celebryty należy uważać, by twarz idola tłumów nie przyćmiła 
produktu czy usługi, jak to miało miejsce w przypadku kampanii prowadzonej 
przez odzieżową markę Monnari, której twarzą została Claudia Schiffer – świa-
towej sławy modelka i muza Karla Lagerfelda. Modelka wzięła udział w pokazie 
mody, pokazała się w specjalnie uszytej dla niej kreacji, pozowała z właścicielem 
marki Monnari i podpisała kontrakt na pół roku. Billboardy z Claudią Schiffer po-
jawiły się w całej Polsce, jednak już w 2008 r. firma zanotowała 30 mln zł straty, 
a rok później zbankrutowała.

Lista błędnie prowadzonych kampanii marketingowych z gwiazdami w roli 
głównej jest długa. Michał Wiśniewski z zespołu Ich Troje na potrzeby reklamy 
telefonii komórkowej Sami Swoi przefarbował włosy na zielono, jednak akcja 
z kontrowersyjnym celebrytą nie przełożyła się na sukces rynkowy spółki. Po-
dobnie było w przypadku sieci sklepów Avans, która zapłaciła Wiśniewskiemu za 
„poniżanie cen”. Kolejnym przykładem może być kariera marki piwa EB, która 
zniknęła z polskiego runku tuż po tym, jak jej twarzą został Jean Reno. Równie 

9 R. Niczewski, J. Potrzebowski, Celebryci w ataku: celebrity effect jako skuteczne narzędzie 
komunikacji marketingowej, Agora, Warszawa 2010.
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nieautentyczna jak Leon Zawodowiec okazała się być Sophia Loren, która porzu-
ciła włoskie makarony na rzecz Malmy z Malborka (spółka wkrótce zbankruto-
wała). Nikt też nie uwierzył, że Pierce Brosnan, filmowy James Bond, naprawdę 
chodzi w garniturach Vistuli.

Zagrożenie dla marek posługujących się w komunikacji marketingowej znany-
mi osobowościami wynikają również z ograniczonej kontroli nad prywatnym ży-
ciem i zachowaniem znanych osób. Wystarczy przytoczyć kilka nazwisk, by opisać 
skalę problemu, z jakim borykają się marki, które utraciły wiarygodność w wyniku 
„wybryku” osoby, której życiem pasjonują się miliony. Koncern The Beef Industry 
Council długo tłumaczył się z oświadczenia reklamującej wołowinę aktorki Cybil 
Shephard, gdy ta przyznała, że od wielu lat jest wegetarianką, Tiger Woods naraził 
na utratę klientów korporacje AT&T, Gatorade i Gillette, Lance Armstrong podwa-
żył wiarygodność Nike, Tomasz Stockinger, twarz kampanii społecznej „Bezpieczny 
przejazd”, stracił uznanie po tym, jak spowodował wypadek pod wpływem alkoholu.

Rozwiązaniem problemu z nieprzewidywalnością gwiazdy może być wykorzy-
stanie w komunikacji celebryty nieżyjącego. Racjonalizując taką decyzję, przycho-
dzą na myśl same jej korzyści: niższe koszty, niebezpieczeństwo związane z moral-
nością gwiazdy ograniczone do minimum, legendarny wizerunek budzący szacunek 
i utrwalony w powszechnej świadomości jako pewien kanon (James Dean – bun-
townik, Marilyn Monroe – kobieta idealna). Taki wybór nie naraża dodatkowo mar-
ki na problem wiązania się z gwiazdą, która może za chwilę stać się niemodna. Po 
raz pierwszy tą drogą poszła w 1991 r. Coca-Cola, promując Diet Coke z udziałem 
Eltona Johna, Humphreya Bogarta, Louisa Armstronga oraz James Cagneya.

Zakończenie

W jakim celu wykorzystuje się zatem celebrity endorsement? Aby ugrunto-
wać lub poprawić wizerunek, zwiększyć świadomość marki, zwiększyć sprzedaż 
i wreszcie – by być zapamiętanym. 

Kult celebrytów jest wynikiem trzech współcześnie dostrzeżonych procesów:
– rozwoju społeczeństwa demokratycznego, w którym funkcjonujemy, 
– upadku religii i sekularyzacji społeczeństwa,
– „utowarowienia”, czyli zamiany wszystkiego na produkt, który można kre-

ować w dowolny sposób.
To uwielbienie dla medialnych autorytetów potwierdzają badania. Z rapor-

tu domu mediowego MEC wynika, że 75% polskich respondentów twierdzi, iż 
ludzie interesują się celebrytami (dla porównania: w Europie z taką opinią zga-
dza się 66% badanych). Prawie połowa najczęściej czyta wiadomości o celebry-
tach, 22% używa Internetu w celu szukania informacji o swoich ulubieńcach, 
podobnie 22% przyznaje, że odwiedza ich strony internetowe.
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Celebrity endorsement as a tool of marketing communication

Summary. The development of the Internet as well as the technology has caused the evolu-
tion of traditional marketing communication. The traditional media do not offer the interactivity. 
The content of the message nowadays seems to be the most important. Not only the sender is re-
sponsible for the context, but in the multimedia era, it is also the recipient who begins to shape the 
content. Also, the role of emotions in the communication seems to increase. Celebrity endorsement 
is an example of using well known persons (movie or sport stars) to create emotions in marketing 
communication. The main goal of the article is to presents the idea of marketing communication 
involved in celebrity endorsement. The article presents examples of celebrity endorsement and its 
influence on the brand image.
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