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Wyzwania architektoniczne w tworzeniu aplikacji 

na okulary Rzeczywistości Rozszerzonej 

1. Wstęp  

Tworzenie oprogramowania na okulary Rzeczywistości Rozszerzonej (systemu 

łączącego świat rzeczywisty z generowanym komputerowo [1]) wymaga podejmo-

wania decyzji w zakresie lokalizacji komponentów w kontekście nietypowych 

możliwości technicznych tego rodzaju urządzeń. W artykule dokonano identyfikacji 

wytycznych w zakresie tworzenia odpowiedniej architektury aplikacyjnej [1] ze 

szczególnym podkreśleniem roli złożoności sterowania, złożoności przetwarzania  

i zakresu wykorzystywanych czujników. Przedstawiono klasyfikację okularów AR 

oraz zaproponowano reguły podejmowania decyzji projektowych prowadzące do 

właściwej alokacji komponentów aplikacyjnych zlokalizowanych w różnych 

elementach architektur sprzętowych. 

2. Klasyfikacja okularów Rzeczywistości Rozszerzonej 

Poniżej przedstawiono autorską klasyfikację urządzeń posiadających możliwość 

wyświetlania obrazów w niewielkiej odległości od oczu użytkowników. Bazuje ona na 

różnicach w zakresie: możliwości mocy przetwarzania danych jako niezależnych 

komputerów, posiadanie funkcji analizującej położenie okularów w przestrzeni 

(SLAM [4-7]) i wynikającego z tego zdolności do wyświetlania i pozycjonowania 

obiektów 3D w przestrzeni, posiadania lub niewłasnego komputera.  

Pozwoliło to sformułować 4 główne grupy urządzeń:  

1. Naoczne wyświetlacze strumieni danych: Wyświetlacze AR (AR Displays). 

2. Naoczne komputery Rzeczywistości Rozszerzonej: Okulary AR (AR Glasses). 

3. Naoczne komputery Rzeczywistości Mieszanej: Okulary MR (Mixed Reality 

Glasses). 

4. Naoczne wyświetlacze Rzeczywistości Mieszanej: Wyświetlacze MR (Mixed 

Reality Displays). 

Poniżej przedstawiono opis podanych klas urządzeń. 

2.1. Naoczne wyświetlacze strumieni danych: Wyświetlacze AR (AR Displays)  

Urządzenia należące do tej grupy mają funkcjonalność wyświetlania obrazów przed 
oczami użytkownika nie posiadając przy tym własnego komputera z systemem 
operacyjnym – odbierają pakiety danych z zewnętrznych urządzeń. Modelowe okulary 
tego typu to Epson BT-35E [9]. Urządzenie to podpina się przez port HDMI/USB do 
strumieni danych video. Wyświetlacze prezentują dwuoczny czysty obraz w relatywnie 
dużej rozdzielczości. Nie jest możliwe sterowanie tym obrazem w rozumieniu jego 
wyłączania lub modyfikacji. Okulary mogą posiadać IMU po to, by np. obracać się  

                                                                   
1 ernest.syska@veo.glass, VEO Sp. z o.o., https://veo.glass.  

mailto:ernest.syska@veo.glass
https://veo.glass/
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w filmie sferycznym. Wyświetlacz tego typu nie może wykonywać operacji innych niż 
tylko pasywne wyświetlanie.  

Wyświetlacze strumieni danych mogą znaleźć zastosowanie zawsze tam, gdzie 
potrzebne jest przekazanie przed oczy użytkownika strumienia video z kamer, ekranów 
komputera, danych z systemów monitoringu. Posiadają bardzo skromne możliwości 
sterowania oraz podstawowy zestaw czujników.  

2.2. Naoczne komputery Rzeczywistości Rozszerzonej: Okulary AR  

(AR Glasses)  

Modelowe okulary Rzeczywistości Rozszerzonej spełniać powinny następujące 
wymagania: 
1. Własny komputer z systemem operacyjny. 
2. Wyświetlacz przykrywający co najmniej 14 stopni pola widzenia. 
3. 9-osiowe IMU (akcelerometr, kompas, żyroskop). 
4. Zestaw czujników: natężenie otaczającego światła, czujnik ciśnienia, inne. 
5. Kamera wizyjna. 
6. Zdolność do komunikowania się przez Bluetooth, wifi, port USB. 
7. Mikrofon. 
8. Głośniki wbudowane. 

Zakłada się, że okular należący do tej grupy prawidłowo wyświetli piktogramy, 
napisy, obrazki, video, ale nie jest on przeznaczony do generowania i animowania 
złożonych obiektów 3D. Pola widzenia okularów Rzeczywistości Rozszerzonej to 
zakres 9 do 23 stopni a dominującą rozdzielczością jest 480px. Niemal wszystkie 
okulary typu AR są jednooczne. Wynika to najprawdopodobniej z konieczności 
zapewnienia efektywności energetycznej przy ogólnie akceptowalnym dla człowieka 
użyciu jednego oka.  

Okulary te mają podstawowe możliwości sterowania bazujące zwykle na taczpadzie 
w samym okularze lub urządzeniach zewnętrznych: taczpad przypięty na kablu, 
joystick Bluetooth. Niektóre z nich dysponują rozpoznawaniem prostych komend 
głosowych. Istotnym elementem ich działania jest aplikacja „kompanion” instalowana 
na smartfonie, z której można zarządzać swoim okularem lub korzystać z niej jako 
wirtualnego taczpadu (Vuzix Blade). Aplikacją „kompanion” przyjęto nazywać każdą 
aplikację, która wspomaga komponent aplikacyjny działający na okularach – nie musi 
to być wyłącznie aplikacja wspomagająca sterowanie samym okularem.  

Okulary AR te nie posiadają funkcji SLAM Simultaneous Localisation and 
Mapping – analiza komputerowego tworzenia mapy nieznanego otoczenia wraz 
z zapisem lokalizacji użytkownika [4-7]. Urządzenia te orientują się w przestrzeni za 
pomocą IMU: akcelerometr, żyroskop, kompas + GPS. W grupie podstawowych 
urządzeń tego typu umieszczono: Vuzix Blade [8], North Focals [14], Epson Moverio 
BT300 i BT350 [9], Google Glass 2.0 [13], Madgaze X5[11].  

Istnieje podgrupa okularów AR o wysokich parametrach obliczeniowych medyko-
wana do przemysłu. Zaliczono do niej modele Vuzix M300XL [8], Vuzix M400 [8], 
VuzixM4000[8] i RealWare HMT1 [17]. W przypadku tych okularów AR architektura 
aplikacyjna bazuje głównie na przetwarzaniu na samym okularze, bez konieczności 
dodatkowego przetwarzania na smartfonie lub serwerze. Tego typu okular AR staje się 
urządzeniem mobilnym, od którego oczekuje się przetwarzania jak na wydajnym 
tablecie.  
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2.3. Naoczne komputery Rzeczywistości Mieszanej: Okulary MR (Mixed 

Reality Glasses)  

Okulary Mixed Reality to grupa urządzeń „świadomych” swojego otoczenia, a więc 

szybkich komputerów analizujących w czasie rzeczywistym miejsce, w którym znalazł 

się użytkownik (SLAM [4-7]).  

Okulary MR mają wszystkie cechy mocnego obliczeniowo okularów AR oraz 

dodatkowo posiadają: 

1. SLAM (zestaw czujników i oprogramowania pozwalający na mapowanie 

bliskiego otoczenia). 

2. Dodatkowe kamery i czujniki (np. lidar, czujnik temperatury, czujniki mierzące 

pozycję gałek ocznych). 

3. Dodatkowe metody sterowania (gesty, ruchy głowy, ruchy gałek ocznych). 

W grupie tej znalazły się trzy modele: Microsoft Hololens 2 [10] o wadze 566 

gramów, MagicLeap 1 i 2 oraz stosunkowo lekkie, bo ważące 180 gramów Thirdeye 

X2 MR [12]. Okulary MR stawiają sobie za cel intensywne wzbogacenie rzeczy-

wistości, dlatego też mają szerokie pola widzenia, sterowanie oparte o gesty, wyraźne 

i kolorowe obiekty 3D w swoich wyświetlaczach. Microsoft Hololens 2 dysponuje 

najbogatszymi na rynku zdolnościami analizy otoczenia, potrafi śledzić ruchy gałek 

ocznych użytkownika, rozpoznaje gesty, dźwięki. Jest to urządzenie przeznaczone dla 

bardzo wymagających aplikacji.  

Urządzenia Hololens i Thirdeye posiadają swoje jednostki centralne wbudowane 

w bryłę główną okularów. MagicLeap wyprowadza swoją jednostkę centralną kablem, 

aby umieścić ją w kieszeni (jest zbyt duża, aby zamocować ją na głowie). Część 

optyczna MagicLeap nie ma jednak możliwości podpinania się do smartfonów.  

2.4. Naoczne wyświetlacze Rzeczywistości Mieszanej – Mixed Reality Displays  

Intensywne prace badawczo-rozwojowe dwóch wielkich firm tj. MagicLeap 

i Microsoft dały inspiracje innym firmom do stworzenia zaskakująco efektywnych 

rozwiązań MR w innej architekturze sprzętowej. Podobnie jak w przypadku wspom-

nianych firm celem było osiągnięcie dużego wzmocnionego pola widzenia gotowego 

do obsługi złożonych obiektów 3D. Aby umieszczać w tym polu obiekty i animacje 3D 

konieczne jest posiadanie funkcji SLAM. Urządzenia te zwykle ją posiadają. 

Projektanci wyświetlaczy MR rozwiązali lokalizację komputera inaczej – wynosząc go 

z bryły okulara na zewnątrz – w postaci własnej jednostki obliczeniowej lub 

niezależnego smartfonu podpiętego przez kabel USB. Powstała nowa gałąź okularów, 

które nie posiadają własnego komputera, konsumując obliczenia wykonywane przez 

inne jednostki.  

W urządzeniach tych zastosowano mechanizm strumieniowania w orientacji 

pionowej, za pomocą układu optycznego OLED, soczewka, lusterko. Uzyskano dzięki 

temu pole widzenia (FOV) rzędu 42-52 stopnie przy rozdzielczościach 720 x 1080 

pikseli co jest bardzo dobrym wynikiem. Nie odbyło się to bez kompromisów. Optyka 

tych okularów ma charakterystycznie przesłonięte górne części pól widzenia, co 

sprawia, że użytkownik musi nienaturalnie unosić głowę, chcąc dostrzec obiekty 

zlokalizowane nad nim. Wyświetlacz MR jest relatywnie lekki, ale odstaje od głowy. 

Nie udało się ostatecznie schować pokaźnych rozmiarów układu optycznego. Kom-
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puter pochodzi albo ze smartfona, albo z dedykowanego urządzenia komputerowego, 

dokładnie tak jak rozwiązał to Epson w modelach Moverio BT300, BT350 [9]. 

W przypadku gdy urządzeniem komputerowym jest telefon konieczne jest zapewnienie 

integracji poprzez oprogramowanie działające na tym telefonie. Okulary czerpią 

wówczas z telefonu energię oraz komunikują się z systemem operacyjnym tego 

urządzenia.  

Rozdzielnie przetwarzania na dwa urządzenia jest krokiem, który być może okaże 

się kluczowym z punktu widzenia niskiej masy takich okularów. Trzymanie przy sobie 

silnego komputera przenośnego (z baterią) lub smartfona nie jest dla wielu użytkow-

ników problematyczne. Przykładami urządzeń tego typu są Nreal [15], Madgaze Glow 

[11] oraz 0Glasses Real-X [16].  

Autor przewiduje, że w niedalekiej przyszłości kierunek rozwoju okularów AR/MR 

polegać będzie na dalszej redukcji przetwarzania w bryle urządzenia na rzecz obliczeń 

w chmurze i komunikacji 5G. Prawdopodobnie okulary AR i MR w roku 2025 będą 

przede wszystkim naocznymi wyświetlaczami uzbrojonymi w IMU, SLAM z modu-

łami łączności 5G. Obniży to wymagania energetyczne i rozmiar urządzeń zapewniając 

jednocześnie praktycznie nieograniczone możliwości obliczeniowe.  

3. Kluczowe wymagania w projektowaniu rozwiązań na okulary AR 

W ramach prac badawczych autora sformułowano tezę, że poprawna architektura 

komponentów aplikacyjnych systemów tworzonych na okulary AR różnić się będzie  

w zależności od siły oddziaływania 3 kluczowych wymagań: złożoności przetwarzania 

wyświetlanych informacji, złożoności sterowania, zakresu wykorzystania czujników  

w okularach. 

Złożoność przetwarzania wyświetlanych informacji. Najprostszym obrazem będzie 

tekst, najbardziej złożonym będzie skomplikowana animacja 3D (np. bijące serce 

człowieka). 

Im bardziej złożone jest przetwarzanie wyświetlanego obrazu, tym bardziej rosną 

wymagania na procesor i pamięć. Lokalizacja tego przetwarzania musi być umiesz-

czona na urządzeniu o odpowiedniej mocy obliczeniowej. Niskie i średnie wymagania 

obliczeniowe obsłuży sam okular, wyższe telefon, bardzo wysokie wymagania obsłużą 

komputery i serwery. Lokalizacja przetwarzania determinuje wszystkie integracje 

i opóźnienia komunikatów w działaniu systemu.  

Opracowano uproszczone skalowanie złożoności przetwarzania wyświetlanych 

informacji: 

0 – wyświetlanie tekstów 

1 – wyświetlanie obiektów 2D bez kontekstu przestrzeni (statyczne) 

2 – wyświetlanie obiektów 2D lokalizowanych w przestrzeni 

3 – wyświetlanie obiektów 3D bez kontekstu przestrzeni (statyczne) 

4 – wyświetlanie obiektów 3D zlokalizowanych w przestrzeni 

5 – wyświetlanie animacji 3D w przestrzeni 

Zakres wykorzystania czujników okularu. Najmniej wymagające aplikacje nie 

korzystają z IMU. Najbardziej wymagające korzystają z wszystkich dostępnych 

czujników SLAM, IMU, kamera i inne.  

Im szersze jest wykorzystanie czujników okularowych, tym silniejsza jest potrzeba 

wykonywania aplikacji na samym okularze AR (ze względu na opóźnienia i ewen-
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tualne niespójności wskazań czujników, jeśli są one odczytywane np. z telefonu, 

prowadząc do dezorientacji użytkownika). 

Opracowano skalowanie zakresu wykorzystania czujników: 

0 – brak  

1 – jeden prosty czujnik 

2 – złożony czujnik np. kamera video użyta do analizy obrazów 

3 – IMU i dodatkowe czujniki np. kamery lidar 

4 – SLAM  

5 – SLAM, IMU, dodatkowe czujniki 

Złożoność sterowania aplikacjami: od braku interakcji do złożonych interakcji typu 

edycja tekstu, obrazu, edycja filmu i dźwięku. 

Opracowano skalowanie złożoności sterowania: 

0 – uruchamianie aplikacji, bez sterowania 

1 – akceptacje, przewijanie, cofnięcia 

2 – jak w 1 + edycja tekstu 

3 – jak w 2 + wskazywanie pozycji  

4 – jak w 3 + edycja mediów i złożona edycja tekstów 

5 – jak w 4 + złożone wyszukiwanie i wybieranie danych 

Wyróżniono następujące metody sterowania w architekturach opartych o okulary 

AR/MR: 

 wprowadzanie tekstu przez taczpad; 

 w okularze; 

 w aplikacji kompanion w telefonie/tablecie; 

 poprzez klawiaturę bluetooth podpiętą do okulara; 

 wprowadzanie tekstu poprzez głos; 

 wskazywanie pozycji wskaźnika;  

 w okularze poprzez taczpad; 

 w aplikacji kompanion poprzez wirtualny taczpad; 

 poprzez myszkę bluetooth; 

 poprzez pozycję głowy (kontrola spojrzeniem, ang. gaze control); 

 przyciski w bryle okulara: next/back, accept/go up itd.; 

 komendy głosowe typu: open, close, next, back, accept; 

 mruganie powiekami mające znaczenie: open, close, next, back, akcept. 

 gesty dłońmi w polu widzenia kamery okulara mające znaczenie zbliżone do 

komend głosowych oraz wskazywanie punktu myszką. 

W tabeli 1 przedstawiono metody sterowania używane w architekturach AR pod 

kątem czasu ich obsługi oraz bezbłędności (zakłada się, że błąd we wskazaniu danej 

metody wymaga jej ponowienia). Posortowano je od metod najbardziej precyzyjnych 

do najbardziej błędogennych. Użytkownicy systemów AR/MR będą po pewnym czasie 

preferować metody szybkie i bezbłędne. Wpływa to bardzo istotnie na liczbę urządzeń 

w architekturze rozwiązania.  
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Tabela 1. Pomiary efektywności metod sterowania (badania autorskie) 

Metoda sterowania okularem 

Przybliżony czas poświęcany przez 

użytkownika na przekazanie jednej 

informacji sterującej: znaku, 

fonemu, wskazania, kliknięcia 

w sekundach 

Bezbłędność (% 

poprawnych wskazań) 

i konieczność powtórki 

przy błędzie 

Wprowadzanie tekstu przez 

taczpad w aplikacji kompanion 0,2 99% 

Wprowadzanie tekstu poprzez 

klawiaturę bluetooth 0,2 99% 

Wskazywanie pozycji 

wskaźnika przez myszkę 

bluetooth 0,2 99% 

Wskazywanie pozycji 

wskaźnika poprzez taczpad 

w aplikacji kompanion 

(wirtualny taczpad) 0,5 90% 

Wskazywanie pozycji 

wskaźnika poprzez pozycję 

głowy 1-2 90% 

Przyciski w bryle okularu: 

next/back, accept/go up itd. 0,2 90% 

Mruganie powiekami jako 

komendy: open, close, next, 

back, accept 0,2 90% 

Komendy głosowe typu: open, 

close, next, back, accept 0,5 80% 

Gesty dłońmi w polu widzenia 

okularów 2-5 80% 

Wskazywanie pozycji 

wskaźnika poprzez taczpad 

w okularze 2-5 70% 

Wprowadzanie wolnego tekstu 

przez taczpad w okularze 5 60% 

Wprowadzanie dowolnego 

tekstu poprzez głos 0,2 60% 

 

Okular zwykle nie posiada metod złożonego, precyzyjnego i szybkiego sterowania. 

Dlatego im bardziej złożona jest aplikacja od strony sterowania tym silniej dąży się do 

obsługi na urządzeniach innych niż sam okular AR. Użytkownicy z czasem wybierają 

najszybsze i najbardziej bezbłędne metody – korzystając z listy metod dostępnych  

w danym urządzeniu (lub zestawie urządzeń). 

Poniżej przedstawiono wykres natężenia występowania podanych wymagań 

kluczowych dla wybranych, popularnych aplikacji.  
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Rysunek 1. Ocena kluczowych wymagań w popularnych aplikacjach 

Rysunek 1 obrazuje typowe zależności w aplikacjach uruchamianych na okularach. 

Aplikacje strumieniowe: Youtube, Neflix, Zoom mają bardzo małe wymagania na 

przetwarzanie w okularach, sterowanie i czujniki, ponieważ większość ich przetwa-

rzania wykonują serwery a po stronie użytkownika zostaje uruchamianie i odbieranie/ 

nadawanie strumieni danych. Aplikacje edycyjne: Word, Excel, Statistica oraz 

Facebook i Messenger wymagają bardzo złożonych metod wprowadzania, edycji, 

wyszukiwania informacji co skutkuje koniecznością zapewnienia dodatkowych 

narzędzi sterowania typu wirtualny taczpad lub klawiatura bluetooth. Aplikacje 

AR/MR typu: holograficzna konferencja, gra MR, wizualizacja animacji bijącego 

serca, mają duży zakres wykorzystywanych czujników, korelujący istotnie ze 

złożonością przetwarzania. Jeśli posiadają przy tym duże wymagania na sterowanie to 

zwykle wykonują je gestami w polu widzenia kamer okulara. Możliwe jest stwier-

dzenie, że po pewnym czasie sterowanie za pomocą gestów zostanie zredukowane do 

przewijania elementów i otwierania (akceptowania), podczas gdy np. wprowadzanie 

danych tekstowych będzie musiało oprzeć się o dodatkową klawiaturę.  

Opracowanie aplikacji wymagającej dużej mocy obliczeniowej, korzystającej ze 

wszystkich czujników, wymagającej złożonego wprowadzania danych (czyli  

w naszym skalowaniu posiadającej oceny 5,5,5) wymagałoby oparcia jej na najbardziej 

wydajnych okularach MR albo rozdzielenia przetwarzania na większą liczbę 

komputerów (i opracowania adekwatnych integracji). W zakresie sterowania nie do 

uniknięcia jest dodanie urządzeń sterowania typu myszka i klawiatura bluetooth.  

4. Reguły decyzyjne w zakresie alokacji komponentów oprogramowania 

w rozwiązaniach AR 

Przedstawioną w poprzednim rozdziale klasyfikacja aplikacji wg wymagań 

kluczowych, zestawiono z możliwościami technicznych poszczególnych okularów AR. 

Pozwoliło to zdefiniować następujące reguły architektoniczne: 
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 Jeżeli złożoność sterowania jest większa niż 3 oznacza to, że wskazane jest 

zastosowanie w rozwiązaniu dodatkowego sterowania opartego o aplikację 

kompanion lub klawiaturę i myszkę. Złożoność sterowania mniejsza niż 3 nie 

wymaga dodatków sprzętowych. 

 Jeżeli złożoność sterowania jest równa 5 oznacza to, że aplikacja nie powinna być 

uruchamiana w środowisku AR. Korzystanie z niej jest mniej efektywne niż 

w klasycznych środowiskach opartych o komputer stacjonarny. Jeśli jednak inne 

cechy tej aplikacji (np. intensywne korzystanie z czujników) wymuszają 

korzystanie z niej w środowisku AR, to konieczne jest zapewnienie klawiatury 

i myszki.  

 Jeżeli złożoność przetwarzania jest większa niż 3 oznacza to, że prawdopodobnie 

zabraknie mocy obliczeniowej i konieczne będzie rozdzielenie komponentów 

systemu na okular i telefon lub należy wybrać taki okular AR, który dysponuje 

dużą mocą obliczeniową.  

 Jeśli wykorzystanie czujników przekracza wartość 3 oznacza to, że konieczne jest 

zainstalowanie aplikacji na samym okularze. Ewentualne wspierane się 

czujnikami  

z zewnętrznych urządzeń nie może opóźniać przetwarzania aplikacji ani 

wprowadzać dezorientacji u użytkownika.  

Przykładowe konfiguracje wymagań, dobór sprzętu oraz architektury aplikacyjnej 

uzyskane dzięki stosowaniu opisanych reguł: 

 

Sterowanie = 2, Przetwarzanie = 1, Czujniki = 5. 

Rekomendacja: optymalny rodzaj urządzenia AR: Okular AR. Aplikacja 

wykonywana lokalnie na okularze w dowolnej technologii, z opcją na komunikację 

poprzez usługi sieciowe. 

 

Sterowanie = 2, Przetwarzanie = 4, Czujniki = 5. 

Rekomendacja: optymalny rodzaj urządzenia AR: Okular MR. Aplikacja 

wykonywana lokalnie na okularze w technologiach grupy Unity, Vuforia, z opcją na 

komunikację poprzez usługi sieciowe. 

 

Sterowanie = 1, Przetwarzanie = 4, Czujniki = 1.  

Rekomendacja: optymalny rodzaj urządzenia AR: Wyświetlacz AR. Aplikacja 

wykonywana na telefonie lub komputerze stacjonarnym przesyłająca strumień danych 

na wyświetlacz AR.  

 

Sterowanie = 4, Przetwarzanie = 4, Czujniki = 4.  

Rekomendacja: optymalny rodzaj urządzenia AR: Okular MR. Aplikacja 

wykonywana okularze MR. Wymagane dodatkowe urządzenia sterujące, np. 

klawiatura i myszka bluetooth albo aplikacja kompanion wykonująca jednocześnie 

przetwarzanie zewnętrzne. 
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Sterowanie = 4, Przetwarzanie = 4, Czujniki = 1. 

Rekomendacja: optymalny rodzaj urządzenia AR: Wyświetlacz MR. Aplikacja 

wykonywana na telefonie lub komputerze stacjonarnym przesyłająca strumień danych 

na wyświetlacz MR. Wymagane dodatkowe urządzenia sterujące, np. klawiatura  

i myszka bluetooth albo aplikacja kompanion wykonująca jednocześnie przetwarzanie 

zewnętrzne. 

W autorskiej aplikacji VEO Navigation tj. systemu nawigacyjnego na okulary AR, 

konfiguracja kluczowych wymagań była następująca: Sterowanie = 4, Przetwarzanie  

= 2, Czujniki = 3. Aplikacja wymaga edycji tekstów przy podawaniu adresów, selekcji 

pozycji geograficznych, ustawiania waypointów na mapie, przybliżania i oddalania 

tras, selekcji tras. Ocena złożoności sterowania jest zatem wysoka. Komponent 

aplikacji działający w okularze AR przetwarza obiekty 2D i pozycjonuje je w sferze  

w czasie rzeczywistym (ocena 2). W zakresie czujników wykorzystuje IMU okulara 

oraz GPS otrzymane z telefonu komórkowego. Telefon ze względu na dużo wyższą 

jakość pomiaru lokalizacji GPS w porównaniu do GPS okularowego stał się 

dodatkowym czujnikiem z punktu widzenia okularów AR. Na telefonie funkcjonuje 

aplikacja kompanion, która jest głównym systemem przetwarzania i edycji danych. 

Podsumowując, architektura tego systemu to:  

 Około 20 usług API serwerów własnych i publicznych, z których korzysta 

aplikacja kompanion; 

 Aplikacja kompanion (moduł główny); 

 Rest API modułu głównego przeznaczone do wysyłania danych do okularów 

(komunikacja poprzez Bluetooth); 

 Aplikacja okularowa czytająca API i wyświetlające te dane w kontekście IMU; 

 System jest w ostatniej fazie testów. Założenia architektoniczne zostały już 

potwierdzone jako prawidłowe. 

5. Podsumowanie 

Prawidłowa alokacja komponentów aplikacji między dostępne urządzenia to 

podstawa tworzonych architektur oprogramowania. Determinuje ona liczbę integracji  

a te stanowią zwykle miejsca problematyczne i kosztowne w rozwoju każdego 

oprogramowania. Po zatwierdzeniu alokacji decydują już wybory technologiczne,  

a więc rodzaj języka programowania, komponenty możliwe do reużycia, komponenty 

własne do napisania. Decyzje te odbywają się w kontekście szczegółowych wymagań 

co do funkcjonalności produktu. Lokalizacja poszczególnych komponentów  

w architekturze sprzętowej wpływa na doświadczenia użytkownika tj. czas działania 

operacji w systemie, satysfakcję z funkcjonalności, synchronizacji danych w kompo-

nentach, awaryjność rozwiązania.  

Okulary AR stanowią duże wyzwanie w projektowaniu architektury oprogra-

mowania ze względu na swoją unikalną cechę wyświetlania obiektów przed oczami 

użytkownika przy jednoczesnej skromności metod sterowania i niewielkiej mocy 

obliczeniowej. Przedstawione w artykule reguły decyzyjne pozwalają unikać trudnych 

do naprawienia błędów w architekturach opartych o okulary AR.  
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Wyzwania architektoniczne w tworzeniu aplikacji na okulary Rzeczywistości 

Rozszerzonej 

Streszczenie  
Artykuł omawia klasyfikację okularów Rzeczywistości Rozszerzonej oraz podejście do tworzenia archi-
tektury aplikacyjnej na te urządzenia. Opisano kluczowe wymagania determinujące alokację komponentów 
tych aplikacji: złożoność sterowania, złożoność przetwarzania wyświetlanych informacji, zakres 
wykorzystywanych czujników. Zaproponowano reguły decyzyjne korzystające z pomiaru skali tych 
wymagań i przedstawiono przykładowe architektury oparte na tym podejściu.  
Słowa kluczowe: AR, Augmented Reality, Rzeczywistość Rozszerzona, okulary AR, oprogramowanie 

Architectural challenges in creating applications for augmented reality glasses 

The article discusses the classification of augmented reality glasses and the approach to creating an 
application architecture for these devices. Key requirements determining the allocation of components of 
these applications were described: the complexity of control, the complexity of processing displayed 
information, the range of sensors used. Decision rules were proposed using the scale of these requirements 
and examples of architectures based on this approach were presented. 
Keywords: AR, Augmented Reality, Rzeczywistość Rozszerzona, AR glasses, software 
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Teoretyczne oraz praktyczne aspekty ewaluacji 

projektów międzynarodowych 

1. Wprowadzenie 

Przeprowadzanie efektywnych projektów jest jednym z kluczowych elementów 

sukcesu wielu firm i instytucji. Niestety zdarza się, że założenia projektowe, jak 

również cały plan wdrożeniowy, przed rozpoczęciem działań wydaje się idealny, 

a kończy całkowitym niepowodzeniem. Współcześnie jedną z części planu projektu 

jest element ewaluacyjny, moment, w którym realizator nabiera dystansu do działania 

i sprawdza poszczególne elementy projektu czy funkcjonują według założonych celów, 

a co więcej ma możliwość modyfikacji projektu w razie zidentyfikowania patologii. 

Proces ewaluacyjny w trakcie trwania projektu lub po jego zakończeniu daje 

możliwość uczenia się na błędach i stwarza możliwość odnoszenia sukcesu w większej 

częstotliwości. 

Zagadnienia ewaluacji były poruszane wielokrotnie w polskiej literaturze, jednak 

wydaje się, że teoria mocno różni się od praktyki. Czytając wartościowe pozycje 

naukowe można odnieść wrażanie, że wszystko jest już zbadane i zaplanowane. 

Niestety w przeprowadzonych projektach międzynarodowych można wskazać 

w studium przypadku, że wiele cennych rzeczy umyka ewaluatorom lub są one przez 

nich modyfikowane. Należy zadać sobie pytanie, dlaczego teoria tak mocno odbiega 

od działań praktycznych? Co wpływa na działania ewaluatorów, którzy modyfikują lub 

nawet manipulują wynikami? Dlaczego uczestnicy projektów nie mają świadomości 

istotności ewaluacji? Czy tak ważny element projektu jest niezbędny i co wpływa na 

jego wartość? 

Biorąc pod uwagę wiele czynników wpływających na proces ewaluacyjny podjęto 

próbę wskazania różnic lub determinantów wpływających na działania podczas 

ewaluacji w projektach międzynarodowych analizując teoretyczne i praktyczne 

aspekty. Badania były prowadzone podczas jednego z takich projektów, wykorzystane 

metody dały szereg danych, które dały odpowiedź na nurtujące zagadnienia. 

2. Teoria ewaluacji projektów i metodologia badań 

Publikacje o tematyce ewaluacji projektów kierowane są w dużej mierze do 

liderów, trenerów i organizatorów. Szerokość grupy odbiorców pozwala na poznanie 

i zrozumienie procesu przez wszystkie osoby, zarówno pośrednio, jak i bezpośrednio 

w niej uczestniczące. Publikacje te nastawione są na rozwijanie ich kompetencji 

w zakresie teorii i praktyki ewaluacji. 

Proces ewaluacji projektów (w tym międzynarodowych) jest kluczowym ele-

mentem całego procesu projektowego, dający miarodajny obraz uzyskanych efektów. 

Wielu badaczy podkreśla wagę przygotowania się do niego zarówno pod kątem 
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merytorycznym, zasobów, jak i praktycznym. Przygotowanie i dobór odpowiednich 

metod do zamierzonego do osiągnięcia celu ewaluacji, powinno poprzedzać zebranie 

odpowiedzi na szereg pytań, co podkreśla wieloletnia ewaluatorka i autorka licznych 

publikacji w tej tematyce – Ewa Gałka w słowach „Badanie powinno rozpocząć się od 

określenia szczegółowych pytań, na które ewaluacja ma przynieść odpowiedź, tak 

zwane pytania badawcze” [1]. Pojawia się także pytanie kluczowe „Co chcemy badać – 

efekty czy procesy?” [2] w publikacji prezentującej bardzo analityczne podejście do 

całości. Przykładowy, całkiem obszerny zbiór pytań pozwalających na dogłębną 

analizę potrzeb, z podziałem na grupy celowe zebrane w formie mapy myśli (mapy 

pytań) prezentuje Karol Olejniczak w rozdziale Podstawowe kwestie badawcze 

publikacji Ewaluacja projektów miękkich. KOMPENDIUM pod redakcją Ewy Gałki 

[3]. Autor zaproponował wydzielenie pięciu obszarów: 

 potrzeby informacyjne (zlecającego ewaluację/ ewaluatora); 

 zakres badania; 

 oczekiwana metodologia; 

 budżet i czas 

 sprawdzenie czy oczekiwania nie są zbyt duże; 

Zauważając jednocześnie, że „mapka ta nie jest wyczerpująca, ponieważ każda 

ewaluacja będzie trochę inna” [3]. 

Jedna z ważnych wypowiedzi w kontekście efektywności ewaluacji pojawia się 

w publikacji będącej pakietem szkoleniowym przygotowanym przez Komisję 

Europejską i Radę Europy. Autor prezentuje stanowisko, iż „Ewaluacja nie powinna 

być usprawiedliwieniem niedociągnięć. W jej wyniku powinniśmy zrozumieć, 

dlaczego konkretne niedociągnięcia miały miejsce, lecz jej uczestnicy nie powinni 

podchodzić do ewaluacji z negatywnym nastawieniem lub w celu znalezienia 

„wymówek” [4] co stanowi o pojawiającym się błędnym rozumieniu istoty ewaluacji 

przez osoby ją przygotowujące i w niej uczestniczące. Rozumienie definicyjne 

i rozumiecie celu jej przeprowadzenia przez wszystkich interesariuszy pozwala na 

zminimalizowanie potencjalnego zniekształcenia uzyskanych danych. W dalszej części 

autorzy mówią także o wykorzystaniu ewaluacji przez grantodawców jako elementu 

kontroli bądź składowej decyzji o przyznaniu finansowania. Wskazuje to na obieranie 

przez interesariuszy negatywnej w skutkach ścieżki (prowadzącej do uzyskania 

krótkoterminowych korzyści) polegającej na manipulacji wynikami ewaluacji tak, by 

pozwoliły na uzyskanie pozytywnej oceny. Długoterminowo prowadzi do osłabienia 

wiarygodności takiej jednostki. 

Mówiąc o instytucjach finansujących międzynarodowe spotkania młodzieży należy 

wspomnieć o Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży, która swoimi działaniami 

wspiera nie tyle powstawanie kolejnych projektów międzynarodowych, ale także ich 

wartość merytoryczną. Działanie to realizowane jest poprzez organizację szkoleń dla 

liderów spotkań międzynarodowych oraz przygotowanie publikacji. Wskazówki 

zawarte w materiałach można uznać za wysoce odnoszące się do rzeczywistości 

projektowej, ponieważ oparte są na wieloletnich doświadczeniach i danych 

spływających z ewaluacji projektów zrealizowanych ze wsparciem organizacji. Jedną 

z ciekawszych pozycji jest Pakiet startowy PNWM, a w kontekście ewaluacji, jego 

część „Nielimitowany czas na połączenia, czyli realizacja spotkania młodzieży” [5]. 
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Autorka na wstępie mówi o wadze autorefleksji uczestników w kontekście wzrostu 

świadomości nabywania nowych umiejętności. Zaznacza także, że trenerzy, liderzy 

i kadra powinna być w tym procesie facylitatorem
2
. 

W dalszych rozważaniach prezentowane jest zalecenie o stosowaniu trzech 

rodzajów ewaluacji w ramach realizacji projektu młodzieżowego. Nawiązując do 

wspomnianej wcześniej wagi autorefleksji, pierwszym rodzajem jest ewaluacja 

wieczorna realizowana codziennie. Powala ona na podsumowanie dotychczasowych 

doświadczeń, sprawdzeniu mocnych stron projektu oraz tego, co można udoskonalić. 

Kolejną jest ewaluacja środkowa zwana cząstkową, która umożliwia refleksję w grupie 

międzynarodowej. Ostatnim rodzajem jest ewaluacja końcowa, najobszerniejsza 

i dająca najszerszą perspektywę zrealizowanych celów i zdobytych doświadczeń. 

Autorka przedstawia także w jasny sposób możliwe do wykorzystania metody zarówno 

przy ewaluacjach realizowanych z młodzieżą oraz ewaluacjach kadry. 

2.1. Metodologia badań 

Zebrane publikacje i rozważania badaczy dotyczą ewaluacji projektów miękkich, 

czyli nieinwestycyjnych. Takimi projektami są między innymi międzynarodowe 

projekty wymiany młodzieży, w kontekście których prowadzono rozważania. 

Przytoczona literatura wskazuje jednoznacznie na mnogość pozycji, dostarczających 

organizatorom, wyczerpujących informacji na temat ewaluacji projektów. Pozycje 

pisane zarówno przez teoretyków, jak i praktyków opisują, jak powinna przebiegać 

ewaluacja, wymieniając wielokrotne podziały jej etapów, metod stosowanych 

w każdym z nich i pytań, na jakie powinna odpowiadać. Tu należy powrócić do słów 

Karola Olejniczaka, mówiącego, że każda ewaluacja będzie inna. Zatem jak w natłoku 

różnorodnych informacji odnajdują się same osoby mające przygotować i przepro-

wadzić ewaluację? Analizowane pozycje przytaczają zagadnienia teoretyczne, jednak 

możliwym jest do zauważenia, iż jest to teoria częściowo niemożliwa do zrealizowania 

w praktyce. W przeprowadzonym badaniu skupiono się na poznaniu postrzegania 

zrealizowanych ewaluacji podczas jednego z projektów realizowanych w 2019 roku 

przez uczestników, kadrę oraz organizatorów celem diagnozy stopnia przeniesienia 

teorii na praktykę oraz jej użyteczności w procesie ewaluacyjnym. Skupiono się także 

na analizie popełnionych przez ewaluatora błędów względem teoretycznych wska-

zówek, co mogło doprowadzić do spadku efektywności przeprowadzonych działań. 

Podczas badań skupiono się na analizie ewaluacji efektów
3
, czyli rzeczywistych 

i wymiernych skutków prowadzonych działań, w trakcie realizacji projektu między-

narodowego oraz po zakończeniu działań programowych. Obserwowano zatem 

realizację ewaluacji dziennej, środkowej oraz końcowej. W badaniu skupiono się na 

analizach jakościowych ze względu na konieczność pogłębienia rozważań. Jako 

metodę badawczą wybrano wywiad strukturyzowany, co pozwoliło na rozwinięcie 

wypowiedzi, swobodne jej przekazanie, precyzyjniejsze określenie emocji z nią 

związanych oraz na autentyczny wgląd w doświadczenia rozmówcy. Podczas projektu 
                                                                   
2 Facylitator – osoba, która obserwuje procesy i zachowania w grupie, pobudza i wspiera ją w samodzielnym 
dojściu do celu [4]. 
3 Badania skoncentrowane wyciągnięciu wniosków, celem dostosowania działań przy kolejnych etapach 

projektu bądź działań przy projektach analogicznych, by zrealizować założone cele i potrzeby grupy 

docelowej. 



 

Małgorzata Kaczmarek 

 

20 

prowadzono także obserwacje połączone z dokumentacją filmową i fotograficzną na 

rzecz badania. Taka dokumentacja pozwoliła badaczowi powrócić do kluczowych 

momentów oraz dogłębniej zaobserwować wychwycone interakcje społeczne, a także 

zestawić wypowiedzi z wywiadów z rzeczywistymi czynami. Przeprowadzono także 

jakościową analizę tekstu z badań ankietowych, rozważając determinanty odpowiedzi 

respondenta. Proces badawczy przebiegał podczas jednego z projektów wymiany 

młodzieży w grudniu 2019 roku. Projekt trwał dwanaście dni. Próba badawcza objęła 

pięćdziesięcioro uczestników projektu, dziesięciu facylitatorów oraz pięciu trenerów 

wymiany międzynarodowej. Grupę budowali przedstawiciele czterech państw 

europejskich. Podczas projektu realizowane były ewaluacje dzienna, środkowa oraz 

końcowa, które to poddano analizie.  

3. Przebieg badań i wnioski  

Analizując pozycje literatury tematu, zwrócono szczególną uwagę na ich obszer-

ność. Pozytywnym jest fakt, iż autorzy bardzo dokładnie pragną omówić przytaczane 

kwestie. Szczególną uwagę przykuwa się do etapu przygotowania ewaluacji. Mówiąc 

o przygotowaniu ewaluacji należy rozumieć jej proces jako osobny projekt, będący 

częścią składową głównego projektu. Stąd możemy mówić o etapach przygotowania 

ewaluacji, przeprowadzenia jej oraz podsumowania i wdrożenia efektów. 

Projekt międzynarodowej wymiany młodzieży, podczas którego przeprowadzono 

analizę, był projektem realizowanym w duchu zasad edukacji poza formalnej 

(pozaszkolnej). Kluczowym jest tutaj umożliwienie młodzieży partycypacji na każdym 

etapie realizacji projektu, a także pozostanie kadry w roli facylitatora. Realizacja 

projektu w takiej formie uwzględnia możliwość uczestnictwa szkoły jako placówki 

partnerskiej. Następstwem tego jest pojawienie się w roli lidera grupy nauczyciela 

pracującego na co dzień z uczestnikami wymiany. W sytuacji, gdy nauczyciel nie zna 

podstawowych założeń takiej formy spotkania i edukacji, może poprzez korzystanie 

z metod szkolnych, nieświadomie negatywnie wpływać na procesy grupowe. Przyk-

ładem takiego działania podczas przeprowadzania ewaluacji w grupie międzynaro-

dowej może być wskazywanie konkretnego uczestnika i naciskanie by odpowiedział. 

Może to doprowadzić do przedstawienia refleksji pod presją, w wyniku czego może 

ona być zniekształcona, znacznie bardziej okrojona bądź zupełnie niezgodna z prawdą. 

Przeprowadzenie refleksji z uczestnikami, pozwala na uzyskanie pogłębionej wiedzy 

w zakresie ich odczuć związanych ze spotkaniem. Są to bardzo cenne dla ewaluatora 

relacje, zwłaszcza przy ewaluacjach codziennych i środkowych, ponieważ pozwalają 

na wprowadzenie działań korygujących, co spełnia podstawowe założenie ewaluacji. 

Obszerność pozycji literaturowych, przeważnie rozpoczynających się długim 

wstępem definicyjnym, sprawia, iż osoba przygotowująca się do prowadzenia 

ewaluacji, może odnieść wrażenie problemu terminologicznego niezawierającego 

praktycznej wiedzy potrzebnej do działania. Kryteriów jest wiele, jednak zdaje się być 

znikomą wiedzą, które z nich powinny być priorytetowe w kontekście aktualnie 

realizowanego projektu. Kryteria terminologiczne powodują zamęt ewatulatora, dla 

którego priorytetem powinien być proces działań, a nie teoretyczne rozważania. 

W praktyce realizacji projektów międzynarodowych ewaluator napotyka swoistą 

trudność w wyborze odpowiedniego podziału oraz kryteriów, tak by uzyskać możliwie 

najbardziej wartościowe wyniki z badania zrealizowanych działań. Stąd w praktyce, 
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już na etapie planowania całego projektu, przed konstruowaniem metod ewalua-

cyjnych, zespół stawia pytanie: Kiedy będziemy zadowoleni i powiemy, że projekt się 

udał? Korespondując z celami i założeniami projektu, zespół organizatorów 

przeprowadza burzę mózgów, prowadzącą do uzyskania czynników, które należy 

zmierzyć w czasie trwania projektu, by określić, czy idzie on w dobrą stronę, oraz na 

zakończenie projektu, by sprawdzić poziom zrealizowania wyjściowych założeń, 

poziom zadowolenia uczestników, a także zidentyfikować rzeczy, które w odczuciu 

respondentów przeprowadzone zostały błędnie. 

Pytając respondentów, których stanowili trenerzy od kilku lat zajmujący się 

realizacją projektów wymian międzynarodowych, o źródła, z których czerpią wiedzę 

i metody, każdorazowo pojawiała się odpowiedź – z doświadczenia. Wielokrotnie 

prezentowali także stanowisko związane z opisaną wcześniej obszernością pozycji 

naukowych. To, czego brakuje, a co znacząco ułatwiłoby efektywność pracy trenerów 

i ewaluatorów, to kompendium zbierające metody wraz z sugestiami dotyczącymi 

najkorzystniejszego momentu ich wykonania oraz grupy docelowej, dla której metoda 

jest przeznaczona. Czym jednak skutkuje oparcie działań na metodach z wcześ-

niejszych doświadczeń? Należy rozważyć dwie możliwości. Pierwsza z nich 

koncentruje się na pozytywnych efektach, wynikających z operowania sprawdzoną 

metodą, toteż ewaluator wie, czego może oczekiwać po badaniu oraz jak możliwie 

najlepiej dostosować je do grupy. Z drugiej strony, ewaluator może przejawiać 

postawę nadmiernej pewności, w wyniku czego nie przykłada do metody odpowiedniej 

wagi oraz czasu na przygotowanie. Faktem jest, iż elastyczność i umiejętność zmiany 

działania w czasie rzeczywistym jest cenna, jednak nie zawsze przyniesie oczekiwane 

skutki. 

Przykładem takiego działania jest zdarzenie, które miało miejsce podczas 

analizowanego projektu. Dobór metod ewaluacyjnych ustalony został na etapie 

planowania projektu międzynarodowego. Przed każdym projektem dochodzi do 

spotkania organizatorów projektu z liderami i przedstawicielami uczestników podczas 

tzw. wizyty przygotowawczej. Ewaluacja końcowa rozpoczęta została przypom-

nieniem działań i doświadczeń z całego projektu, następnie przeprowadzono wspólną 

refleksję, angażującą uczestników oraz ewaluację indywidualną w postaci rozmiesz-

czonych na sali posterów z treściami ikonicznymi, w których uczestnik indywidualnie 

i anonimowo miał zaznaczyć bądź dopisać swoje odczucia. Kolejnym, planowo 

ostatnim działaniem, było podsumowanie przeżyć i emocji, jakie uczestnikom 

towarzyszyły podczas wymiany. Był to moment, w którym wielu uczestników 

uzewnętrzniło swoje emocje, dziękowali sobie wzajemnie, rozmawiali. W tym czasie 

osoba prowadząca ewaluację przekazała uczestnikom do wypełnienia dwustronne 

badanie ankietowe. Czy metoda ta przeprowadzona w tym momencie pozwoli na 

uzyskanie miarodajnych wyników? Zapytani o to działanie uczestnicy przeważnie 

w swoich wypowiedziach mówili o wypełnianiu przez nich badania pobieżnie, 

zaznaczając odpowiedzi bez większej refleksji czy krytycznego spojrzenia, a także 

pomijali niektóre pytania otwarte oraz prośby o uzasadnienie odpowiedzi. W kontekście 

udzielania szerszej odpowiedzi zapytano, w którym przypadku częściej unikano 

odpowiedzi – kiedy chciano napisać komentarz pozytywny czy negatywny. 

72% respondentów wskazało, że częściej unikali wypowiedzi negatywnej. W jaki 
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sposób to motywowali? Najczęściej pojawiały się zwroty dotyczące pozytywnego 

odbioru całokształtu oraz potencjalnego braku anonimowości zapisanych słów. 

Badania ankietowe są najczęściej wykorzystywaną metodą podczas ewaluacji 

projektów międzynarodowych. Niektóre instytucje wspierające działania finansowo, 

oferują przygotowany system do planowania takiego badania bądź gotowe formularze 

z pytaniami uniwersalnymi. Jak wygląda ich wykorzystanie w praktyce? Z perspek-

tywy organizatora, jest to możliwość zebrania danych ilościowych, pogłębionych 

o komentarze dające możliwość oceny jakościowej, czyli pełnego wymiaru ewaluacji 

przeprowadzonych działań. Z perspektywy uczestnika jest to najmniej atrakcyjne 

narzędzie. W wywiadach pojawiły się porównania ankiety ewaluacyjnej do szkolnego 

testu, w którym powinno się zaznaczyć jedynie prawidłowe odpowiedzi. Wystąpienie 

takiego toku myślowego może doprowadzić do sytuacji, w której respondent będzie 

odpowiadać wbrew własnym odczuciom. Do podobnej sytuacji może dojść przez 

kolejną, często powtarzającą się wśród respondentów opinię, mianowicie o domnie-

manym braku anonimowości. Wracając do porównania ankiety do szkolnego testu, 

obserwując młodzież podczas ich wypełniania, zauważono postępujący wraz 

z kolejnymi pytaniami spadek koncentracji, zwiększanie lakoniczności odpowiedzi na 

pytania otwarte, a także ich całkowite pomijanie. Przy planowaniu badań ankietowych 

dla młodzieży, należy zwrócić uwagę na różnice generacyjne. Projekty wymian 

międzynarodowych kierowane są przede wszystkim do młodzieży, co za tym idzie, 

uczestnikami takich spotkań są przedstawiciele pokolenia C, które wywodzi się od 

angielskiego słowa conected, czyli podłączony [6]. Wypełnienie jednostronnego 

badania może w tej grupie docelowej przebiec efektywnie, jednak przy obszer-

niejszych ankietach, chęć konstruktywnego wypełnienia formularza znacząco spada. 

W jaki sposób zatem przeprowadzić szczegółowe badanie w formie atrakcyjnej dla 

młodych respondentów? Wśród sugestii ze strony młodzieży pojawił się pomysł 

stworzenia badania interaktywnego, angażującego obrazy, filmy, pozwalającego także 

na dodawanie własnych materiałów multimedialnych. Przytoczone odpowiedzi 

prowadzą do wagi, jaką ma odpowiednie dostosowanie metody do grupy docelowej. 

Jak się okazuje, rozważając grupy młodzieżowe, formularz ankietowy nie jest 

najefektywniejszym nośnikiem informacji dla organizatora. 

Praktyka projektowa wymaga nie tyle znajomości i umiejętności wykorzystania 

podstaw teoretycznych, ale także inwencji, w kierunku stworzenia optymalnych 

warunków do pracy. Dzięki temu możliwe jest dążenie do wysokiej efektywności. 

Należy zatem zwrócić uwagę na miejsce, w którym ewaluacja będzie prowadzona. 

Przykładem może być opisane wyżej przeprowadzone badanie ankietowe. Na jego 

wiarygodność i kompletność mógł mieć także wpływ ograniczony dostęp do stołów, 

z których respondenci mogli skorzystać. Niekomfortowa pozycja czy brak przestrzeni 

prowadzi do chęci możliwie najszybszego zakończenia działania. Co za tym idzie, 

osoba odpowiadająca na pytania jest bardziej skłonna do pominięcia odpowiedzi 

pogłębionej czy zaznaczenia odpowiedzi neutralnej. 
W wywiadach przeprowadzonych z osobami przeprowadzającymi ewaluacje 

projektów międzynarodowych, mówiono także o wadze zapoznania grupy z tematyką 
projektu (spotkanie przygotowawcze) oraz poznania ich szczególnych przeżyć, które 
mogą mieć wpływ na ich funkcjonowanie w grupie. W jakim kontekście ma to 
znaczenie? Wiąże się to głównie z doborem metod i mediów przekazu podczas 
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ewaluacji. Grupa, która jest przygotowana do działania w ramach projektu oraz wie, 
jakie są cele i możliwości, pracuje bardziej świadomie i efektywnie. Wynikiem takiego 
zaangażowania w cały proces, co także jest założeniem edukacji poza formalnej, jest 
uzyskanie rzetelnej informacji zwrotnej, w dużym stopniu będącej bliskiej stanu 
faktycznego. 

4. Analiza wyników i wnioski 

Przeprowadzone analizy i badania pozwoliły na zestawienie i porównanie obrazu 
teoretycznego z praktycznym w zakresie ewaluacji projektów miękkich na przykładzie 
projektów międzynarodowych. Uwidocznione zostały różnice między podstawami 
teoretycznymi a rzeczywistymi działaniami organizatorów, trenerów i ewaluatorów. 
Ujawnione zostały także pewne luki, na które uwagę zwracają głównie osoby 
doświadczone w praktyce projektowej. Pochylenie się nad nimi w kierunku znalezienia 
optymalnego połączenia potrzeb i możliwości wykonawczych, mogłoby znacząco 
wpłynąć na podniesienie dotychczasowych standardów ewaluacyjnych.  

Podczas gdy pojawiają się rozbieżności między teorią a praktyką środowiska 
ewaluującego projekty międzynarodowe w kontekście ewaluacji końcowej, zauwa-
żalnym jest, że bardzo dobre efekty przynosi ewaluacja środkowa. Sposób ten opiera 
się głównie na rozmowie z grupą, tak więc na danych jakościowych. Są to ich bieżące 
odczucia, którymi dzielą się z zaufaną osobą – liderem bądź opiekunem grupy. Ważną 
w tym momencie staje się postawa lidera i odpowiednia reakcja. W przypadku 
zdiagnozowania problemu, a następnie rozwiązania go, buduje się większe zaufanie 
i poczucie sprawczości. W perspektywie projektu, pozwala to na sprawne reagowanie 
i bieżące ulepszanie współpracy opartej na relacji. „Każdy, kto decyduje się na 
ewaluację, musi być przygotowany na zmiany, które powinno się wprowadzić po jej 
zakończeniu, w przeciwnym razie ewaluacja nie ma sensu”. Mówi w swoich 
rozważaniach także Ewa Gałka [1].  

Praktyka ewaluacyjna powinna skupić się na przygotowaniu do niej także liderów 
grup. W opisanym w analizie przykładzie, nauczyciel bez doświadczenia w edukacji 
poza formalnej, może doprowadzić do zniekształcenia wyników ewaluacji. Stąd 
większy nacisk należy położyć na ustalenie szczególnych reguł pracy i współpracy 
podczas tego etapu projektu. Należy zwrócić także uwagę na przygotowanie kadry do 
pracy w odmiennym środowisku. Wagę przygotowania podkreślają sami respondenci, 
deklarując dyskomfort obecności jedynie w roli obserwatora, bez możliwości 
inicjowania rozwoju procesów grupowych. Kluczowym w takim przygotowaniu może 
być rozbudowanie i uwidocznienie postaw wspierających zamiast wymagających. 
Uczestnicy, którzy doświadczyli otwartości lidera, wsparcia z jego strony oraz 
możliwości nawiązania relacji, częściej wykazywali rozwój pewności siebie 
w kontaktach w grupie międzynarodowej oraz wzrost aktywności w zadaniach 
grupowych. 

Konieczną do wyklarowania powinna stać się sytuacja opisana przez badaczy jako 
wykorzystanie pozytywnych wyników ewaluacji w celach decyzyjnych w procesie 
przyznawania finansowania. Takie praktyki mogą doprowadzić do utraty wartości 
ewaluacji jako nośnika informacji o zrealizowanych działaniach. Jednym z poten-
cjalnych skutków w praktycznym wymiarze może być sytuacja celowego mani-
pulowania odczuciami uczestników związanymi z doświadczeniami, w sposób 
pozwalający na ukrycie niedociągnięć w końcowym badaniu. Należy tutaj nadmienić, 



 

Małgorzata Kaczmarek 

 

24 

iż instytucje wspierające finansowo realizację projektów wymiany młodzieży, takie jak 
Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) cenią sobie w znaczącym stopniu 
szczerość w raportach, dotyczącą uwag, niedociągnięć, głosów uczestników oraz 
niezrealizowanych elementów programu. Ważne jest, by wykazać zasadność podjętych 
działań, zwłaszcza w kontekście konieczności zmiany zakontraktowanego programu, 
a także pozostać w stałym kontakcie z jednostką, która powinna wesprzeć 
w znalezieniu optymalnego rozwiązania. Doświadczenia ewaluacyjne z praktyki 
projektowej, które trafiają do takiej instytucji są następnie analizowane i na ich 
podstawie mogą powstać aktualne materiały i zalecenia dla organizatorów projektów 
wymian międzynarodowych, odpowiadające na ich zapotrzebowania. 

Całość rozważań sprowadza się także do czasu, który należy poświęcić na 
przygotowanie przeprowadzenie i podsumowanie ewaluacji. Planowanie ewaluacji na 
dzień przed zakończeniem projektu to zdecydowanie za późno, gdyż nie będzie to 
badanie odpowiednio przygotowane. Zastosowane wtedy zostaną w znacznym stopniu 
metody uniwersalne, zbierające dane ogólne, często możliwe także do zaobserwowania 
w czasie trwania projektu, bez konieczności ich stosowania. Co może się okazać przy 
tworzeniu raportu, w wyniku niedokładnie zaplanowanej ewaluacji zabraknie 
odpowiedzi na ważne dla obrazu całości pytania. Najważniejszą rzeczą, o której należy 
pamiętać na każdym etapie ewaluacji, od planowania, przez realizację po analizę 
uzyskanych wyników jest to, że powinna wspierać realizację projektu. Ewaluacja 
powinna pozwalać na zmierzenie stopnia realizacji jego założeń projektowych oraz być 
atrakcyjną dla danej grupy docelowej. Takie podejście pozwala jej aktywnie, 
z zaangażowaniem i szczerością przekazać wrażenia z przebiegu projektu. „Ewaluacja 
jako taka nie jest więc oceną ani nie powinna się do niej sprowadzać” [7]. 

5. Podsumowanie 

W Podejmując temat teorii i praktyki ewaluacji projektów międzynarodowych, 
badacz przeprowadził analizy i badania, podczas których obserwował różnice 
wynikające ze specyfiki środowiska teoretycznego i praktycznego. W wyniku badań 
ujawniono także pewne luki, które szczególnie zauważane są przez osoby doświad-
czone w praktyce projektowej. W rozmowach z respondentami pochylono się nad 
efektywnością poszczególnych ewaluacji – codziennej, środkowej oraz końcowej 
projektu, co pozwoliło na wyciągnięcie wniosków, iż najefektywniejszą i mającą 
największy wpływ na realia projektowe jest ewaluacja codzienna. Przedstawiono 
stanowisko w sprawie metod mniej efektywnych oraz czynników mogących na to 
wpływać na przykładzie badań ankietowych. Na podstawie wywiadów z respon-
dentami przedstawiono także sugestie mogące pozytywnie wpłynąć na doskonalenie 
procesów ewaluacyjnych projektów wymian międzynarodowych oraz procesów 
wzajemnego uczenia się. W oparciu o stanowiska autorów publikacji, wskazano na 
wagę przygotowania i czasu jemu poświęconego na każdym z etapów procesu 
ewaluacyjnego. Przeprowadzone badania poruszają istotne tematy w kontekście 
wzajemnego postrzegania tworzonych i wykorzystywanych treści przez teoretyków 
i praktyków. Jest to temat ważny, dający możliwości szerokiego rozwoju zarówno dla 
stron organizujących, jak i uczestniczących w projektach wymian międzynarodowych, 
gdyż poprawnie i efektywnie przeprowadzona ewaluacja pozwala na dość precyzyjne 
określenie zmian zaszłych w wyniku procesu projektowego, co może być kluczowym 
czynnikiem motywującym do dalszego rozwoju. 
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Teoretyczne oraz praktyczne aspekty ewaluacji projektów międzynarodowych 

Streszczenie 
W teorii – ewaluacja projektu jest elementem całego procesu projektowego, a co więcej jest ostatnim ogni-
wem pozwalającym wykreować miarodajny obraz całego zdarzenia, które było kapitałochłonne. W polskiej 
literaturze naukowej tak brzmi definicja pojęcia, trudno się z tym nie zgodzić. Cała złożoność wskaźników 
czy to ekonomicznych czy socjologicznych powoduje pewien dysonans między teorią a praktyką. 
Przedstawione zagadnienia teoretyczne mogą być często niepełne z perspektywy ich praktycznego 
wykorzystania w zakresie ewaluacji projektów międzynarodowych. Choć pojęcie ewaluacji rozpatrywano 
jako integralny element procesu projektowego, to w praktyce pewne założenia były nierealizowalne. Obser-
wacje badawcze prowadzone były w zespołach międzynarodowych zarówno od strony osób zajmujących 
się przygotowaniem ewaluacji i osób w niej uczestniczących. Analizowano wykorzystywane metody 
łącznie z ich skutecznością w określonej grupie docelowej, a także popełniane błędy zarówno meryto-
ryczne, jak i wykonawcze, które przyczyniają się do spadku efektywności procesu bądź zniekształcenia 
danych. Mnogość teoretycznych prac naukowych o tematyce ewaluacyjnej powinna z powodzeniem wyklu-
czać błędy zespołów projektowych, dlatego zderzono ze sobą twardą teorię z naturalnym środowiskiem 
ewaluatorów, próbując wskazać zagrożenia i luki między zagadnieniami teoretycznymi a praktyką 
w projektach międzynarodowych. Praca stara się ukazać w ujęciu całościowym problem miarodajnego 
procesu ewaluacji w projektach międzynarodowych. 
Słowa kluczowe: ewaluacja, projekty wymian międzynarodowych, ewaluacja projektów, praktyka ewaluacyjna 

Theoretical and practical aspects of the evaluation of international projects 

Abstract 
In theory, a project evaluation is a part of an entire design process, and what is more, it is the last link to the 
creation of a reliable picture of the entire event that was capital intensive. That is the definition of the term 
in the Polish scientific literature, which sounds unquestionable. All the complexity of indicators, whether 
economic or sociological, causes some dissonance between theory and practice.  
The theoretical issues presented in the paper may frequently be incomplete from the perspective of their 
practical use in the evaluation of international projects. Even though the concept of evaluation was 
regarded as an integral element of the design process, in practice some premises were unachievable. The 
research observations were conducted in international teams from the perspective of people involved in the 
preparation of evaluation and people participating in it. The methods applied were analyzed along with 
their effectiveness in a specific target group, as well as the factual and implementation errors that 
contribute to a decrease in process efficiency or data distortion. The multitude of theoretical scientific 
papers on evaluation should successfully exclude errors of project teams, which is why a hard theory 
clashed with the natural environment of the evaluators, trying to identify threats and gaps between 
theoretical issues and practice in international projects. The present work tries to show the problem of the 
authoritative evaluation process in international projects in a holistic manner. 
Keywords: evaluation, projects of international exchanges, evaluation of projects, practice of evaluation 
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Wykorzystanie koncepcji „hedgehog”  

w zarządzaniu przedsiębiorstwem 

1. Wprowadzenie  

Nauka ma nie tylko wymiar intelektualny, ale jest również emocjonalny, społeczny 

i etyczny. Proces uczenia się, zdobywania wiedzy i zarządzania nią musi obejmować 

całą organizację. W oparciu o wyżej przedstawione aspekty powinna być formułowana 

strategia. Na uwagę zasługuje koncepcja „hedgehog” (prostoty w trzech kręgach lub 

koncepcja jeża), w której następuje przyrównanie do dwóch zwierząt lisa i jeża.  

J. Collins rozwinął to porównanie i w swojej koncepcji wskazał, że organizacje mają 

większe szanse na sukces, jeśli skupią się na jednej rzeczy i robią to dobrze. Dzięki 

temu mogą pokonać swoich konkurentów i stać się naprawdę wielkimi firmami.  

W swojej koncepcji prezentuje trzy oddzielne kręgi. Pierwszy zrozumieć co jest pasją 

organizacji, drugi co robię lepiej niż konkurenci, trzeci krąg określenie, co jest dobrym 

generatorem przychodów. 

 Z tych względów celem niniejszego opracowania była identyfikacja uwarunkowań 

wdrażania koncepcji „hedgehog” w polskich przedsiębiorstwach oraz analiza wpływu 

omawianej koncepcji na poprawę jego konkurencyjności. W pracy postawione zostały 

następujące pytania badawcze: czym charakteryzuje się koncepcja „hedgehog”? Jakie 

są uwarunkowania jej wdrażania? Jaki jest wpływ omawianej koncepcji na zarządzanie 

przedsiębiorstwem i jego konkurencyjność? 

Badania zostały przeprowadzone w oparciu o analizę literatury zarówno polskiej, 

jak i zagranicznej, jak również w oparciu o badania własne, które oparto na badaniu 

ankietowym w oparciu o autorski kwestionariusz.  

2. Umiejscowienie koncepcji „hedgehog” w dążeniu do doskonałości 

organizacji – przegląd literatury 

Organizacja dążąca do doskonałości ma za zadanie poprawę efektywności i spraw-

nej działalności organizacji. Ten typ organizacji wymaga ciągłego dostosowywania się 

do nowych sytuacji, tworzenia i wprowadzania współczesnych koncepcji zarządzania, 

a to z kolei nie jest możliwe bez zdyscyplinowanych ludzi, zdyscyplinowanego 

myślenia oraz zdyscyplinowanego działania. W każdym z tych trzech etapów są 

przedstawione działania kierowników, które zostały nazwane kołem zamachowym 

(rys. 1) bo przechwytywane są czynności w całym procesie zarządzania. Doskonałość 

organizacji, jej sukces zapewnia wysoki stopień dopasowania pomiędzy strategią, 

strukturą, stylem przewodzenia, a także umiejętnościami i stylem pracy uczestników 

organizacji oraz technologii.  
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Rysunek 1. Koło zamachowe organizacji dążącej do doskonałości [1] 

Autor koła zamachowego J. Collins [1, 2] określił, że kluczem do sukcesu  

w biznesie nie jest ani jedna innowacja, ani jeden plan. Jest to czynność obracania koła 

zamachowego, które powoli nabiera tempa i ostatecznie osiąga przełom. Opierając się 

na koncepcji koła zamachowego kierownictwo może tworzyć własne koło zamachowe, 

określić jak przyspieszyć pęd koła oraz jak pozostać na zmieniających się rynkach  

w czasach turbulencji. Autor przedstawianej koncepcji łącząc badania z jego dobrych  

i wielkich laboratoriów oraz studia przypadków z organizacji takich jak Amazon, 

Vanguard i Cleveland Clinic, które obróciły koła zamachowe z wyjątkowymi 

wynikami, pokazuje, że odnoszące sukcesy organizacje mogą zakłócić otaczający ich 

świat – i osiągnąć bezprecedensowy sukces – poprzez przywództwo. W przeci-

wieństwie do liderów stojących na czele organizacji będących sławnymi 

osobowościami, przywódcy wydają się pochodzić z Marsa – charakteryzują się 

samowystarczalnością, cichością, a nawet nieśmiałością [1].  

Dokonując analizy koła zamachowego przedstawionego na rysunku 1 zauważyć 

można, że pierwszy etap, który ma prowadzić przedsiębiorstwo do doskonałości 

rozpoczyna się od określenia nowej wizji i strategii. Określić należy co zrobić, jak to 

zrobić i z kim to zrobić. Autor koncepcji uważa, że najważniejszym atutem są 

właściwe osoby, dlatego należy przy określaniu strategii dokładnie dobrać osoby, które 

będą pomagały ją zrealizować.  

Etap drugi – konfrontacja z rzeczywistością – brutalnymi faktami oznacza nigdy nie 

trać wiary. Nawet jak przegrywamy w walce z konkurencją to z takiej bitwy możemy 

nauczyć się więcej niż z książek o strategii. Doświadczając rzeczywistości możemy 

odkryć, czego potrzeba, aby znaleźć drogę do doskonałości. Należy zachować nieza-

chwianą wiarę, że możesz zwyciężyć, biorąc pod uwagę trudności, niepowodzenia oraz 

fakty z aktualnej rzeczywistości, niezależnie od ich możliwości.  
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Koncepcja Hedgehog trzeci etap w kole zamachowym i zarazem przełomowy 

(prostota w obrębie trzech kręgów) nazywana jest czasem koncepcją jeża wskazuje na 

uporządkowanie i prostotę. Odzwierciedla głębokie zrozumienie trzech kręgów 

nerwowych: mieć pasję, być najlepszym, określić źródło ekonomiczności. Analizując 

rysunek 1 zauważyć można, że jak określi się trzy kręgi to w organizacji następuje 

przełom i należy kierunkować kulturę na dyscyplinę. Wszystkie firmy mają kulturę, 

niektóre firmy mają dyscyplinę, ale mało firm ma kulturę dyscypliny. Kiedy  

w organizacji są zdyscyplinowane osoby, nie potrzebujesz hierarchii, kiedy ludzie 

rozsądnie myślą, niepotrzeba biurokracji, a kiedy w organizacji występuje samo 

zdyscyplinowanie nie potrzebna jest nadmierna kontrola. Można stwierdzić w tym 

miejscu, że są to cechy organizacji uczących się, jak również inteligentnych [2-13]. 

Łączenie kultury dyscypliny z etyką przedsiębiorczości tworzy magiczną alchemię 

dużej wydajności i produktywności.  

Akceleratory technologii mówią o tym, że w dążeniu do doskonałości w przed-

siębiorstwach osoby zarządzające myślą, że najważniejszą rolę odgrywa technologia. 

Technologię postrzegają, jako siłę napędową przekształceń. Paradoksalnie stwierdzić 

należy, że pionierami są ci, co wprowadzają wybrane (wyselekcjonowane) technologie 

i uczą się, że technologia sama w sobie nigdy nie jest pierwotną przyczyną wzrostu lub 

upadku przedsiębiorstwa.  

Na uwagę zasługuje koncepcja hedgehog (prostoty w trzech kręgach lub koncepcja 

jeża) dlatego warto ją rozważyć w sposób bardziej szczegółowy. W koncepcji tej 

następuje przyrównanie do dwóch zwierząt lisa i jeża. Lisy są piękne, eleganckie  

i przebiegłe. Jeże małe, cierniste stworzenia znalezione w Europie, Azji i Afryce. Są 

odwrotnością lisa, są powolne, ciche i plądrowane. Większość ludzi zachwyca się 

lisami. Koncepcja Hedgehog oparta jest na starożytnej przypowieści greckiej, która 

mówi, że lis wie wiele rzeczy, ale jeż zna jedną wielką rzecz. W przypowieści lis 

używa wiele różnych strategii, aby złapać jeża, podkrada się, wyskakuje, podrzuca go, 

jest szybszy więc jeż nie ma jak uciec, jednak za każdym razem lis odchodzi, zostaje 

pokonany, pokłuty ma nos, i nigdy nie dowiaduje się, że jeż wie jak doskonale się 

obronić. J. Collins rozwinął tę przypowieść i w swojej koncepcji przyrównał 

przypowieść do działalności organizacji i jej dążenia do doskonałości. Zdaniem J. 

Collinsa, organizacje mają większe szanse na sukces, jeśli skupią się na jednej rzeczy  

i robią to dobrze. Dzięki temu mogą pokonać swoich konkurentów i stać się naprawdę 

wielkimi firmami. W swojej koncepcji prezentuje trzy oddzielne oceny (kręgi). 

Pierwszy zrozumieć co jest pasją organizacji, drugi co robię lepiej niż konkurenci (czy 

mogę być najlepszy na świecie?), trzeci krąg określenie, co jest dobrym generatorem 

przychodów [14]. Modelowe ujęcie koncepcji Hedgehog (prostoty w trzech kręgach, 

jeża) zobrazowano na rysunku 2.  
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Rysunek 2. Koncepcja Hedgehog (prostota w trzech kręgach) [15] 

Dokonując analizy koncepcji Hedgehog, którą zobrazowano na rysunku 2 

zauważyć można, że trzy wskazane kręgi przecinają się, a środek, czyli punkt wspólny 

jest centralnie położony, nazywany jest „słodkim punktem” [14] lub „jeżem” [14] dla 

strategii organizacji. Dla biznesu koncepcja jeż jest przecięciem trzech kręgów. Warto 

zauważyć różnicę, którą J. Collins rozpoznaje, wskazując, że organizacje wyznaczają 

swoje cele i strategie oparte na zrozumieniu, porównują i ustalają swoje cele i strategie 

w oparciu o brawurę. Natomiast firmy dążące do doskonałości (od dobrych do 

wielkich) są bardziej jak jeże – wiedzą „jedną wielką rzecz” i trzymają się tego. 

Pozostałe przedsiębiorstwa, które analizował bardziej przypominają lisy – wiedzą 

wiele rzeczy, ale brakuje im konsekwencji [15, 21]. 

Po zidentyfikowaniu koncepcji Hedgehog liderzy powinni poświęcić całą swoją 

energię i zasoby, aby dążyć do jednej rzeczy, którą robią najlepiej. J. Collins twierdzi, 

że gdy organizacje koncentrują się na tym co robią dobrze nie szukają alternatywnych 

strategii, które pozwolą im przetrwać.  

Zrozumienie pasji to określenie co lubię robić, co chcę robić, co sprawia mi radość, 

co mnie motywuje i inspiruje. Nie dotyczy to tylko jednej osoby w organizacji, lecz 

wszystkich jej członków. Każdy powinien odpowiedzieć na to pytanie. Gdy na to 

pytanie zostanie udzielona odpowiedź to wtedy określane są wartości organizacji, 

normy tworzona jest misja.  

Oprócz zidentyfikowania działań w zakresie trzech kręgów bardzo istotne 

znaczenie ma znalezienie „słodkiego punku” – „jeża”, czyli punktu centralnego. 

W tym punkcie znajduje się centralna wizja, która kieruje strategią organizacji. 

W rzeczywistości identyfikacja każdego z trzech kręgów może zająć dużo czasu. 

Być może, gdy zostanie odkryta prawdziwa pasja stanie się to podstawowym celem.  

W niektórych organizacjach może stać się to ich misją. W rzeczywistości może 

również okazać się, że patrzenie na koncepcję Hedgehog, a zwłaszcza na to, co jest 

prawdziwą pasją wpłynie na ponowne określenie celu – strategii [15, 20]. 

Dodatkowo przedstawiona powyżej koncepcja zwraca uwagę na to, że do sukcesu 

organizacja może dojść różnymi drogami. Formułując strategię może wykorzystywać 
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zwinność, przebiegłość, szybkość, ale też może działać w sposób powolny, przemyś-

lany, budując strategie na wiedzy dotyczącej doskonałości w bronieniu się. Koncepcja 

Hedgehog przedstawia w sposób odmienny niż do tej pory cechy i uwarunkowania 

organizacji dążących do doskonałości, zwraca uwagę na prawdziwą pasję, jako cenny 

element budujący strategię, efektywność i czynniki konkurencyjności. 

3. Metodyka badań  

We wszystkich naukach empirycznych, także w naukach o zarządzaniu, prowa-

dzone badania mają na celu wyjaśnienie zjawisk, które poddano badaniu co ma 

doprowadzić do osiągnięcia postępu wiedzy naukowej, ustalenia nowych twierdzeń, 

tez, aksjomatów, uogólnień czy definicji. Wśród metod zarządzania odnaleźć można 

metody zapożyczone z innych nauk [16]. W zbiorze metod identyfikowanych  

w metodologii ogólnej są metody, które można by nazwać uniwersalnymi, ponieważ 

są wykorzystywane we wszystkich dyscyplinach naukowych, zarówno w naukach 

formalnych, jak i empirycznych. Do takich należą analiza i synteza [17]. Niemniej 

jednak wśród innych przykładów metod empirycznych poznania organizacji  

i zarządzania należy: metoda ankietowa, obserwacji, etnogeniczna, kazuistyczna, 

paraeksperymentalna, dokumentacyjna [18]. Metody analizy i syntezy zostały 

wykorzystane w pierwszym etapie badań, który stanowiła identyfikacja luki wiedzy.  

Zarys kroków postępowania w procesie badawczym dla zrealizowania celu 

niniejszego opracowania przedstawiono na rysunku 3.  

Etap I
Identyfikacja 

luki wiedzy

Etap III
Badanie 

ankietowe

Etap IV
Opracowanie 

uogólnień

Etap II
Określenie podmiotu i 

przedmiotu badań

Studia literatury
Studia literatury 

oraz obserwacja

Analiza 

zebranych 

informacji

Metody ankietowe 

i wywiadu

Metody badawcze

 

Rysunek 3. Etapy procesu badawczego [opracowanie własne] 

Jak wskazano na rysunku 3 postępowanie badawcze składało się z czterech etapów 

i rozpoczęte zostało od przeglądu publikacji ciągłych, a przede wszystkim recenzo-

wanych artykułów naukowych, monografii, raportów badań. Studia teoretyczne 

literatury pozwoliły, odwołując się do istniejącego stanu wiedzy zidentyfikować lukę 

wiedzy, którą jest identyfikacja uwarunkowań wdrażania koncepcji „hedgehog”  

w polskich przedsiębiorstwach oraz analiza wpływu omawianej koncepcji na 

zarządzanie przedsiębiorstwem i poprawę jego konkurencyjności. W etapie drugim 

określono zamysł badań, czyli określono przedmiot badań, którym jest odpowiedź na 

postawione następujące pytania badawcze czym charakteryzuje się koncepcja 

„hedgehog”? Jakie są uwarunkowania jej wdrażania? Jaki jest wpływ omawianej 

koncepcji na zarządzanie przedsiębiorstwem i jego konkurencyjność? oraz podmiot 
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badań – który stanowią przedsiębiorstwa różnych branż. W opracowaniu zamysłu badań 

określono też, o jaki obszar zostanie wzbogacona wiedza z zakresu zarządzania – 

mianowicie o wiedzę dotyczącą koncepcji „hedgehog” oraz uwarunkowań jej 

wdrażania w polskich przedsiębiorstwach. Analiza wpływu omawianej koncepcji na 

zarządzanie przedsiębiorstwem i poprawę ich konkurencyjności zapewni podstawy do 

przeprowadzenia kolejnych badań, które będą dotyczyły diagnozy posiadania przez 

kierowników wiedzy z zakresu koncepcji „hedgehog”. Trzeci etap procesu badaw-

czego stanowiły badania ankietowe, które zostały wykorzystane do opracowania 

uogólnień (czwarty etap procesu badawczego). W etapie tym do wnioskowania 

wybrano analizę i ocenę informacji, które zostały uzyskane w wyniku badań ankieto-

wych, które miały charakter pilotażowy. Dodatkowo do zbadania zależności pomiędzy 

odpowiedziami na pytania a pytaniami metryczki (wielkość przedsiębiorstwa, branża, 

stanowisko) przeprowadzono analizę współczynnika korelacji Persona [19] Badania 

zostały przeprowadzone na grupie 151 przedsiębiorstw, do których rozesłano 

kwestionariusz i które go prawidłowo wypełniły. Strukturę respondentów ze względu 

na wielkość przedsiębiorstwa oraz zajmowane stanowisko przedstawiono na wykresie 1. 

 

Wykres 1. Struktura badanych przedsiębiorstw według wielkości i branży  
[opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań] 

Dokonując analizy zestawienia przedstawionego na wykresie 1 zauważyć można, 

że 41,1% badanych to duże przedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa stanowią 22,5%, 

mikro to 21,6% oraz średnie przedsiębiorstwa stanowiły 14,6% wszystkich badanych. 

W przekroju branżowym najwięcej, bo aż 29,80% ogółu badanych przedsiębiorstw to 

przedstawiciele branży spożywczej, następnie branży finansowo-księgowej 12%, 

budowlanej i turystyczno-hotelarskiej blisko 9%. W badaniu wzięły również udział 

przedsiębiorstwa z branży medycznej, ogrodniczej, Automotive, IT, administracja 

publiczna.  
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4. Koncepcja „hedgehog” w praktyce badanych przedsiębiorstw 

Dla zrealizowania celu empirycznego niniejszego opracowania przeprowadzone 

zostały badania własne, które oparto na kwestionariuszu ankiet. Kwestionariusz został 

podzielony na dwie zasadnicze części nawiązujące merytorycznie do rozważań 

przedstawionych w części teoretycznej niniejszego opracowania. W części pierwszej 

kwestionariusza zawarto pytania dotyczące wielkości przedsiębiorstwa, branży,  

w której działa oraz zajmowanego stanowiska. Pracownicy przedsiębiorstw stanowili 

82% ogółu badanych, kierownicy stanowili 13,2% ogółu badanych i właściciele 

przedsiębiorstw to 4,6% ogółu badanych. W tej części kwestionariusza zadano również 

pytanie dotyczące znajomości koncepcji „hedgehog” – prostoty w trzech kręgach, 

blisko 76% badanych osób określiło, że nie zna tej koncepcji, 20% wskazało, że zna 

częściowo, a tylko 4% badanych określiło, że zna omawianą koncepcję. W części 

drugiej kwestionariusza pytania dotyczyły uwarunkowań wdrażania koncepcji 

„hedgehog” oraz jej wpływu na zarządzanie i konkurencyjność przedsiębiorstw. 

kompetencji kierowniczych determinujących innowacje w zarządzaniu. W sumie  

w kwestionariuszu zawarto 8 pytań tabelarycznych z pięciostopniową skalą ocen.  

Ponieważ nie wystąpiły korelacje pomiędzy wielkością przedsiębiorstwa, branżą, 

stanowiskiem, jakie zajmował respondent w przedsiębiorstwie a udzielanymi odpo-

wiedziami dotyczącymi koncepcji „hedgehog” wyniki zostały zestawione zbiorczo. 

Pierwsze dwa pytania dotyczyły występowania cech charakteryzujących koncepcję 

„hedgehog” w badanych przedsiębiorstwach. Pytania zestawiono w trzech obszarach – 

działania podejmowane przez kierownictwo, pracowników oraz konsekwencja  

w działaniu. Odpowiedzi zestawiono na wykresie 2.  

 

 Wykres 2. Występowanie cech koncepcji „hedgehog” w badanych przedsiębiorstwach  

[opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań] 
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Dokonując analizy zestawienia danych przedstawionego na wykresie 2 stwierdzić 

można, że działania charakteryzujące koncepcję prostoty w trzech kręgach nie są 

podejmowane w bardzo dużym stopniu – poniżej 20% badanych odpowiedziało, że 

działania są podejmowane w bardzo dużym stopniu. Niemniej jednak można 

stwierdzić, że działania charakterystyczne dla omawianej koncepcji są podejmowane 

przez kierowników – tutaj uzyskano powyżej 50% pozytywnych odpowiedzi w obsza-

rze określania przez kierowników co jest ich pasją (51% badanych tak wskazało), 

kierownicy identyfikują co robią najlepiej oraz mają wiedzę co robi lepiej niż 

konkurenci (60% badanych tak wskazało), identyfikują konkurentów (62% badanych 

tak wskazało). Od 22-30% respondentów określiło, że działania są/były podejmowane 

częściowo. Można zatem stwierdzić, że działania podejmowane przez kierowników 

charakterystyczne dla koncepcji „hedgehog” są widoczne w badanych przedsię-

biorstwach. Nieco gorzej przez respondentów zostały ocenione działania podejmowane 

przez pracowników. W tym przypadku liczba wskazań pozytywnych nie przekroczyła 

50%, większy jest natomiast odsetek odpowiedzi częściowo w porównaniu do działań 

podejmowanych przez kierownictwo, że działania są podejmowane. Odpowiedź 

częściowo wskazało od 36% do 40% respondentów. Przeprowadzone badania 

wykazały również, że pracownicy w 34% nie określają co jest ich pasją, natomiast 

40% wskazało, że tylko częściowo wskazują swoje pasje. Podobnie odpowiedzi były 

udzielone na pytanie czy pracownicy znają konkurentów i ich strategie, tutaj również 

przeważały odpowiedzi, że nie lub jedynie częściowo. Konsekwencja w działaniu 

określona została przez 57% ogółu badanych, 36% wskazało, że częściowo są 

konsekwentni, 7% określiło, że nie cechuje ich konsekwencja w działaniu. Podsumo-

wując tę część rozważań stwierdzić można, że działania podejmowane przez kierow-

ników, które cechują koncepcję „hedgehog” oraz konsekwencja w działaniu są 

podejmowane w badanych przedsiębiorstwach. 

 Trzecie pytanie zawarte w kwestionariuszu dotyczyło sposobu formułowania 

strategii w przedsiębiorstwie. Respondent miał do wyboru odpowiedź tak, nie, nie 

mam wiedzy dotyczącej strategii. Wyniki zobrazowano na wykresie 3.  

Analizując dane przedstawione na wykresie 3 stwierdzić można, że w badanych 

przedsiębiorstwach występują jedynie wybrane cechy charakteryzujące strategię opartą 

na koncepcji „hedgehog”. Około 40% badanych przedsiębiorstw wskazało, że strategia 

jest oparta na zrozumieniu i zawiera wiele obszarów zmian. Około 30% respondentów 

wskazało, że strategia opiera się na jednej wiodącej rzeczy (na specjalizacji) oraz jest 

formułowana z uczestnictwem zespołu. Około 40% badanych osób wskazało, że nie 

ma wiedzy dotyczącej strategii co nie jest charakterystyczne dla omawianej koncepcji, 

taki sam odsetek wskazała, że wybrane cechy nie są widoczne. Można zatem 

stwierdzić, że w badanych przedsiębiorstwach strategia nie jest oparta na koncepcji 

prostoty w trzech kręgach.  

 Ponieważ w koncepcji „hedgehog” podkreślane jest działanie z pasją, motywacja 

oraz identyfikacja generatorów przychodu, kolejne pytanie w kwestionariuszu 

dotyczyło motywacji, pasji, tego, co respondent lubi robić oraz czy są w przedsię-

biorstwie identyfikowane generatory przychodów. Respondent miał do wyboru trzy 

odpowiedzi tak, nie wiem/nie zastanawiałem się nad tym oraz nie. Odpowiedzi 

zestawiono na wykresie 4.  
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Wykres 3. Cechy charakteryzujące strategię w badanych przedsiębiorstwach  

[opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań] 

 

Wykres 4. Cechy charakteryzujące respondentów  

[opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań] 

Dokonując analizy zestawienia przedstawionego na wykresie 4 zauważyć można, 

że w 80% badani respondenci pyta sam siebie co lubi robić, około 60% zadaje sobie 

pytanie co go motywuje i co jest jego pasją, 50% badanych zna generatory przycho-

dów. Można zatem stwierdzić, że wśród badanych osób w dużym stopniu występują 

cechy charakteryzujące koncepcję „hedgehog”.  

Kolejne pytanie zawarte w kwestionariuszu dotyczyło cech charakteryzujących 

strategię w badanym przedsiębiorstwie. Jeden zbiór cech charakteryzował koncepcję 

jeża, drugi koncepcję strategii lisa. Respondent odpowiadał zdecydowanie nie, nie 

mam zdania, częściowo tak, zdecydowanie tak. Wyniki zobrazowano na wykresie 5.  
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Wykres 5. Wykorzystanie cech strategii jeża oraz lisa  

[opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań] 

Patrząc na wykres można stwierdzić, że cechy takie jak działanie zgodne z planem, 

przemyślane, obronne jest widoczne w ponad 40% badanych przedsiębiorstw, niemniej 

jednak zwinność, szybkość i przebiegłość jest częściowo widoczna również w ponad 

40% badanych przedsiębiorstw. Nie można zatem postawić wniosku, że w badanych 

przedsiębiorstwach strategia jest oparta na koncepcji „hedgehog”.  

Ostatnie pytanie zawarte w kwestionariuszu dotyczyło wpływu koncepcji 

„hedgehog” na konkurencyjność przedsiębiorstwa. Pytania oparto na cechach oma-

wianej koncepcji, a respondent odpowiadał zdecydowanie nie, nie, częściowo, tak, 

zdecydowanie tak. Wyniki zestawiono na wykresie 6.  

 

Wykres 6. Koncepcja „hedgehog” a konkurencyjność przedsiębiorstwa  

[opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań] 
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Analizując wykres 6 stwierdzić można, że według respondentów działanie zgodnie 
z koncepcją „hedgehog” wpływa pozytywnie na konkurencyjność przedsiębiorstw. 
Każde ze wskazań zostało ocenione jako mające wpływ na konkurencyjność przez 
ponad 50% badanych. Największe znaczenie dla konkurencyjności ma według 
respondentów zatrudnienie właściwych osób na stanowiskach, określenie, w czym 
przedsiębiorstwo jest najlepsze, konsekwencja w działaniu. Najmniejszy wpływ na 
konkurencyjność według badanych ma określanie generatorów przychodu.  

5. Wnioski 

W niniejszych opracowaniu zrealizowano cel, czyli wskazano uwarunkowania 
wdrażania koncepcji „hedgehog” w polskich przedsiębiorstwach oraz dokonano 
analizy wpływu omawianej koncepcji na poprawę konkurencyjności przedsiębiorstw. 
W wyniku przeprowadzonych badań postawiono wniosek, że działania podejmowane 
przez kierowników są oparte na cechach koncepcji „hedgehog”, natomiast nie można 
jednoznacznie stwierdzić, że strategia w badanych przedsiębiorstwach jest oparta na 
omawianej koncepcji. Dodatkowo stwierdzić można, że wśród respondentów w bardzo 
dużym stopniu są widoczne cech koncepcji prostoty w trzech kręgach, badani w dużym 
stopniu określają co jest ich pasją, co ich motywuje i co lubią robić. Niemniej jednak 
w badanych przedsiębiorstwach nie jest widoczna w dużym stopniu omawiana 
koncepcja, szczególnie jest to widoczne w odpowiedziach dotyczących strategii. Tutaj 
respondenci wskazywali, że nie mają wiedzy dotyczącej strategii. Można zatem 
stwierdzić, że kierownicy w swoich działaniach powinni ukierunkować się w stronę 
koncepcji „hedgehog”, ponieważ wykorzystanie jej elementów stanowi źródło 
uzyskiwania przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwo.  
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Wykorzystanie koncepcji „hedgehog” w zarządzaniu przedsiębiorstwem 

Streszczenie 
Przesłankami do podjęcia omawianej problematyki był luka wiedzy w tym obszarze. Cel, którym była 
identyfikacja uwarunkowań wdrażania koncepcji „hedgehog” w polskich przedsiębiorstwach oraz analiza 
wpływu omawianej koncepcji na poprawę konkurencyjności przedsiębiorstw. W wyniku przeprowadzonych 
badań postawiono wniosek, że działania podejmowane przez kierowników są oparte na cechach koncepcji 
„hedgehog”, natomiast nie można jednoznacznie stwierdzić, że strategia w badanych przedsiębiorstwach 
jest oparta na omawianej koncepcji. Dodatkowo stwierdzić można, ze wśród respondentów w bardzo 
dużym stopniu są widoczne cechy koncepcji prostoty w trzech kręgach, badani w dużym stopniu określają 
co jest ich pasją, co ich motywuje i co lubią robić. Nie można jednoznacznie stwierdzić, że w badanych 
przedsiębiorstwach jest widoczna w dużym stopniu omawiana koncepcja, szczególnie jest to widoczne 
w odpowiedziach dotyczących strategii. Kierownicy w swoich działaniach powinni ukierunkować się 
w stronę koncepcji „hedgehog”, ponieważ wykorzystanie jej elementów stanowi źródło uzyskiwania 
przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwo. W dalszych badań planowane jest podjęcie próby 
opracowania modelowego ujęcia wdrażania omawianej koncepcji,  
Słowa kluczowe: koncepcja „hedgehog”, prostota w trzech kręgach, koncepcja jeża  

The use of the „hedgehog” concept in business management 

Abstract  
The reason for addressing the issues discussed was the knowledge gap in this area. The goal of the article 
was to identify the conditions for implementing the „hedgehog” concept in Polish enterprises and to 
analyze the impact of this concept on improving the competitiveness of enterprises. As a result of the 
research, it was concluded that the actions taken by managers are based on the features of the hedgehog 
concept. At the same time it cannot be clearly stated that the strategy in the surveyed enterprises is based 
on the discussed concept. 
In addition, it can be stated that among the respondents the features of the concept of simplicity in three 
circles are visible to a large extent. The respondents largely determine what their passion is, what motivates 
them and what they like to do. It cannot be unequivocally stated that the discussed concept is largely 
visible in the surveyed enterprises, this is especially visible in the responses regarding the strategy. 
Managers in their activities should focus on the concept of „hedgehog” because the use of its elements is  
a source of gaining a competitive advantage by the company. Further research is planned to attempt to 
develop a model approach to the implementation of the discussed concept. 
Keywords: hedgehog concept, simplicity in three circles, hedgehog concept 

https://www.mindtools.com/pages/article/hedgehog-concept.htm
http://strategicdiscipline.positioningsystems.com/bid/98239/The-Hedgehog-Concept
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Kluczowe uwarunkowania i błędy  

implementacji metody 5S  

1. Wprowadzenie 

Każda forma stymulowania rozwoju przedsiębiorstwa ma ogromne znaczenie 

w czasach szybko zmieniającej się rzeczywistości. Przedsiębiorstwa chętnie i szybko 

wdrażają nowe narzędzia i metody doskonalenia zarządzania operacyjnego, szukają 

sposobu aktywizacji pracowników, lepszego wykorzystania ich pracy, dobrej 

komunikacji interpersonalnej.  

Jedną z podstawowych i znanych metod doskonalenia działalności operacyjnej jest 

metody 5S, której celem jest taka organizacja pracy, która zapewnia odpowiednią 

kulturę funkcjonowania pracownika w przedsiębiorstwie. Wpływa ona na podniesienie 

jakości pracy, wprowadza określony porządek działania i postępowania, buduje 

i doskonali więzi międzyludzkie, podnosi poziom zaufania między pracownikami 

a kadrą zarządzającą, zaś w efekcie sprzyja innowacyjności i wydajności. 

 Celem głównym prezentowanych zagadnień jest przedstawienie kluczowych 

uwarunkowań koniecznych do realizacji pełnego wdrożenia metody samopodtrzy-

mującej się kultury organizacji pracy na stanowisku zwanej metodą 5S. Celem 

szczegółowym jest przedstawienie jej znaczenia dla przedsiębiorstw produkcyjnych 

oraz wskazanie podstawowych błędów popełnianych podczas jej wdrażania. 

 Dla potrzeb realizacji celów wykorzystano metodę analizy i krytyki 

piśmiennictwa oraz metodę monograficzną. Praca została napisania w oparciu 

o dostępne materiały źródłowe oraz własne doświadczenia i obserwacje. Wprowa-

dzanie metody 5S na stanowiskach pracy we własnym przedsiębiorstwie sprzyjało 

zrozumienia jej zasad i było punktem wyjścia do wskazania podstawowych błędów, 

których unikanie może przyspieszyć wdrożenie i usprawnić działanie przedsiębiorstwa. 

2. Rozumienie i znaczenie metody 5S 

5S to jedna z najbardziej podstawowych i znanych metod stosowanych przy 

wdrażaniu szczupłego zarządzania (lean management). Podstawowym założeniem tej 

metody jest stworzenie i utrzymanie bezpiecznego, możliwie najlepiej zorgani-

zowanego środowiska pracy oraz stabilizacja procesów organizacji pracy poprzez 

wdrożenie pięciu zdefiniowanych w tej metodzie kroków. Najkrótszą i zarazem 

najbardziej rozpoznawalną dewizą charakteryzującą 5S jest hasło: „Miejsce na 

wszystko i wszystko na swoim miejscu” stanowiące esencję metody i wskazujące 

kierunek, w jakim powinno iść jej wdrożenie. W wyniku przeprowadzonej gruntownej 

analizy literatury np. [1-4] można stwierdzić, że metoda 5S jest rozumiana 

jednoznacznie jako metoda samopodtrzymującej się kultury dbania o stanowisko 

pracy, zapewniająca prawidłową organizację i funkcjonowanie podstawowego miejsca 

pracy a jej etapowa (krokowa) budowa jest jednolita. 

                                                                   
1 Pawel.Chrusciel@polsl.pl, Wspólna Szkoła Doktorska, Politechnika Śląska, Gliwice. 
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Metoda 5S wywodzi się z japońskiej kultury ładu, porządku i dyscypliny. Została 

ona wdrożona w zakładach produkcyjnych już po II wojnie światowej, a poza Japonią 

rozpowszechniana od lat 90. XX wieku. 

Nazwa metody 5S wywodzi się od pięciu japońskich słów zaczynających się na 

literę „S” (także w polskiej i angielskiej wersji tłumaczenia): 

 1S – Seiri; / Selekcja (pl) / Sort (ang); 

 2S – Seiton; / Systematyka (pl) / Set in order (ang); 

 3S – Seiso / Sprzątanie (pl) / Shine (ang); 

 4S – Seiketsu / Standaryzacja (pl) / Standardize (ang); 

 5S – Shitsuke / Samodyscyplina (pl) / Sustain (ang). 

Metoda 5S składa się z pięciu ściśle powiązanych z sobą kroków (etapów), których 

wdrażanie zależy od określonego z góry porządku i warunkuje poszczególne działania. 

Bardzo istotne są więc kolejność, systematyka, rzetelność i dyscyplina. Wybiórcza, 

fragmentaryczna i niedokładna realizacja poszczególnych etapów tej metody może 

sprawić, że czas i zasoby poświęcone na jej wdrożenie nie przyniosą spodziewanych 

efektów. 

W literaturze przedmiotu metodę tę poszerza się niekiedy o osobną kategorię 

bezpieczeństwa i higieny pracy (ang. safety), stąd nosi ona także nazwę 6S. Jednak 

uważne i rzeczowe wdrażanie metody w jej pierwotnej wersji stanowi gwarancję 

zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy, ponieważ cel ten wpisany jest pośrednio 

w każdy z pozostałych pięciu kroków. Dokładne i skuteczne wdrożenie metody 5S ma 

na celu wyeliminowanie wszelkich niebezpieczeństw na stanowisku pracy, ustawienie 

pracy oprzyrządowania, maszyn i narzędzi w bezpieczny sposób oraz ciągły nadzór 

wszystkich obszarów funkcjonowania miejsca pracy.  

3. Analiza przebiegu implementacji metody 5S i rekomendacje 

Przedmiotem analizy wdrożenia metody 5S jest przedsiębiorstwo produkcyjne 

z branży automotive zajmujące się produkcją amortyzatorów. Jest ono podzielone na 

cztery obszary (focus factory) a te na gniazda produkcyjne, w których to stopniowo 

wprowadzono kolejne kroki metody 5S. 

Pierwszym krokiem wdrażania metody było tzw. sortowanie (selekcja). Celem 

realizacji tego kroku było wyraźne oddzielenie przedmiotów potrzebnych od 

niepotrzebnych i wyeliminowanie tych zbędnych [5].  

 Należało zatem zidentyfikować wszystkie nieprzydatne elementy znajdujące się 

w obszarze wprowadzania 5S i usunąć je z tej przestrzeni. O realizacji kroku 

pierwszego – selekcji należało poinformować z tygodniowym wyprzedzeniem osoby 

pracujące w określonym miejscu pracy. Pozwoliło to na skrupulatne przyjrzenie się 

wszystkim zbędnym elementom oraz oszacowanie ich przydatności w procesie 

produkcyjnym. Informowanie członków zespołu warsztatowego podczas szkolenia 

teoretycznego o akcji „selekcja” było dobrą praktyką. Wyjaśniono wtedy uczestnikom 

warsztatu 5S, jak rozumieć trzy kategorie podlegające selekcji: 

 Potrzebne – należy zostawić na terenie obszaru; 

 Czasem używane – należy wyznaczyć miejsce składowania poza obszarem, ale 

możliwie najbliżej; 

 Niepotrzebne – należy się pozbyć; 
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Celem usprawnienia realizacji pierwszego kroku metody 5S, użyto czerwonej karty 

zwanej również czerwoną etykietą (ang. red tag). Była ona naklejana na element 

stanowiska pracy, co do którego istniała wątpliwość, jak z nim postąpić. 

Czerwone etykiety najlepiej rozdać członkom zespołu na tydzień przed pracami 

warsztatowymi i dokładnie wyjaśnić, jak z nich korzystać. Jeśli planowane jest 

szkolenie teoretyczne, to jest to dobry moment na zaznajomienie osób szkolonych 

z obsługą etykiet. Istotne dla tego etapu jest zachęcanie do korzystania z czerwonych 

kart i uświadomienie osobom oznaczającym, że ich ewentualne błędy nie wiążą się 

z negatywnymi konsekwencjami. Każdy oznaczony element powinien być dodatkowo 

weryfikowany przez specjalnie do tego celu powołany zespół. 

Czerwone etykiety można zaprojektować samemu, dbając o znajdujące się na nich, 

ustalone dane, np. data, kategoria (sprzęt, narzędzie, dokumenty, wyposażenie, 

maszyna itd.), powód usunięcia, ilość, data ostatniego użycia, decyzja, podpis. 

Wdrażając pierwszy krok metody 5S uświadamia się pracownikom, że utrzymanie 

ładu i porządku na stanowisku pracy jest łatwiejsze, kiedy nie ma na nim żadnych 

zbędnych przedmiotów, a codzienne sprzątanie na koniec zmiany pochłania mniej 

czasu i energii. Sprawniej następuje również przejęcie zmiany (w przypadku pracy na 

dwie lub trzy zmiany), ponieważ w krótkim czasie można stwierdzić, czy wszystko 

znajduje się na swoim miejscu.  

Krokiem drugim implementacji metody 5S była systematyka, choć lepiej sens tego 

kroku oddaje tłumaczenie angielskie – set in order, czyli ustaw wszystko w należytym 

porządku. 

Systematyka nieprzypadkowo jest krokiem drugim, ponieważ ma ona sens jedynie 

po przeprowadzeniu selekcji. W momencie, kiedy można stwierdzić, że wyelimi-

nowano wszystkie zbędne przedmioty z obszaru produkcyjnego, a rzeczy używane od 

czasu do czasu nie zabierają podstawowej przestrzeni pracy należy przystąpić do 

wdrażania systematyki. 

Istotą realizacji tego kroku w przedsiębiorstwie było znalezienie miejsc, w których 

zostaną umieszczone wszystkie przedmioty pracy, narzędzia i dokumenty nieusunięte 

podczas pierwszego kroku 5S. Efektem tych działań było to, że każdy element 

znajdujący się w obszarze stanowiska pracy miał swoje jednoznacznie wyznaczone 

i dokładnie opisane miejsce. Pozwoliło to na prostą ich identyfikację oraz szybką 

analizę czy wszystko zostało zgromadzone w odpowiedniej ilości, a jeśli nie – to czego 

i ile zabrakło. 

W tym kontekście metoda 5S jest nazywana tzw. lupą strat. 

Istotne także podczas realizacji tego kroku było zachowanie zasad ergonomii 

poprzez ustalenie najbardziej dogodnych miejsc przechowywania przedmiotów 

zapewniających optymalne możliwości działania operatora. Podczas wdrażania 5S 

należało poświęcić nieco więcej czasu na obserwację pracy operatora, wykonywane 

przez niego czynności, narzędzia, jakich używa oraz umieszczenie instrukcji, z których 

korzysta. Dobrą praktyką było zaangażowanie samego zainteresowanego operatora 

w analizę wykonywanej pracy na danym stanowisku. Operator z reguły ma największą 

wiedzę na temat tego, co mu przeszkadza, do których narzędzi ma utrudniony dostęp, 

jakich instrukcji i dokumentów brakuje w obrębie jego stanowiska pracy. 
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Nieodzownym elementem systematyki jest wizualizacja. Masaaki Imai definiuje 

zarządzanie wizualne (ang. visual management) jako „metodę zarządzania mającą na 

celu przedstawienie informacji w bardzo widoczny sposób, zarówno dla pracowników, 

jak i dla kierownictwa tak, by obecny stan operacji oraz przyszłe cele kaizen były 

zrozumiane przez każdego” [6]. Jest to więc metoda, która pozwala w kilka sekund bez 

zadawania dodatkowych pytań stwierdzić, czy dany obszar funkcjonuje poprawnie 

oraz czy wyniki są osiągane. Wizualizacja pozwala na szybkie określenie, czy istnieją 

braki w komponentach lub narzędziach. Podstawowymi elementami wizualizacji 

w analizowanym przedsiębiorstwie były: tablice cieni, standardy kolorów, linie, 

obrysy, pola odkładcze, tabliczki z opisami, numeracje, wyznaczone miejsca 

buforowe, mapy obszarów odpowiedzialności 5S itp. 

Tablica cieni 5S (ang. shadowboard) to jeden z najbardziej znanych przykładów 

systematyki w 5S. Rozwiązanie to polega na wykonaniu tablicy, na której zostaną 

umieszczone wcześniej szczegółowo wyselekcjonowane narzędzia. W analizowanym 

przedsiębiorstwie wykonano je samodzielnie. Na dużej kartce papieru ułożono 

wszystkie niezbędne narzędzia i przedmioty. Ten projekt wizualny tablicy stanowił 

podstawę wykonania jej z takiego materiału, jaki był odpowiedni dla danego 

środowiska i miejsca pracy (tablica metalowa, drewniana lub z innego tworzywa). 

 Do tak przygotowanej tablicy doczepiono wieszaki (haczyki), zawieszono na nich 

narzędzia, a następnie stworzono tzw. cień, czyli obrys konturu narzędzia. Dla 

mniejszych przedmiotów pracy takich jak śrubki czy nakrętki zastosowano listwę 

służącą do ich opisu. 

 Obrysowanie danego narzędzia wykonano przy pomocy markera permanentnego. 

Stosowano też oklejanie konturów taśmą lub wyrysowanie kształtu danego narzędzia 

farbą. Innym elementem realizacji wizualizacji było wycięcie danego kształtu (np. 

młotka), a następnie naklejenie go w miejscu jego przeznaczenia. Można także 

zastosować wydrukowaną, a następnie przyklejoną fotografię danego narzędzia w skali 

1 do 1 (minusem tego rozwiązania jest niebezpieczne złudzenie, że dany przedmiot jest 

wciąż na swoim miejscu). Jeszcze innym sposobem zwizualizowania jest owinięcie 

wszystkich narzędzi folią, ułożenie ich na tablicy, a następnie zamalowanie całej 

tablicy wokół ułożonych narzędzi przy pomocy farby lub spreju. Rozwiązanie to nie 

jest idealne, ponieważ ewentualna zmiana układu tablicy zmusi pracownika do 

powtarzania całego procesu malowania od początku. 

Efektywność wykorzystania tablicy cieni uzależniona jest od sposobu umieszczenia 

na niej przedmiotów pogrupowanych systemowo. Ułatwia to szybkie zlokalizowanie 

szukanego przedmiotu nie tylko operatorowi, ale również innym osobom, które mogą 

w przyszłości wykonywać pracę na tym stanowisku. Intuicyjność takiego rozwiązania 

pozwala również na szybkie i łatwe przeszkolenie oraz wdrożenie do pracy nowego 

operatora. 

Standardy kolorów to ustalone odgórnie w skali całego przedsiębiorstwa 

oznaczenia kolorystyczne, które pozwalają szybko i sprawnie odnajdywać przedmioty 

w obszarze oraz ułatwiają natychmiastowe zlokalizowanie nieprawidłowości. 

Każde przedsiębiorstwo stosuje odrębny system oznaczeń kolorystycznych dla 

wskazania np. wyrobu gotowego, koszy na śmieci lub sztuk złomowych. W anali-

zowanym przedsiębiorstwie przypisano kolor: 
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 zielony – dla wyrobu gotowego, sztuki dobrej, produktu gotowego do wysyłki 

do klienta, półproduktu gotowego do dalszej obróbki w kolejnym etapie 

procesu; 

 czerwony – dla wyrobu wadliwego, usterki, złomu, wyrobu uszkodzonego, 

elementu przeznaczonego do wyrzucenia, poprawy lub naprawy; 

 czarny – dla koszy na śmieci, pojemników na odpady; 

 niebieski – dla materiału wejściowego, półproduktów, buforów, produkcji 

w toku (WIP – ang. work in progres);  

 biały – dla przyborów do sprzątania, elementów do czyszczenia; 

 żółty – dla ograniczeń obszarów produkcyjnych, niestacjonarnych sprzętów lub 

maszyn, miejsc na tablice informacyjne, miejsc z dokumentacją; 

 żółty w czarne poprzeczne pasy – dla miejsc o zwiększonym ryzyku, miejsc, 

w których wymagane są dodatkowe środki ochrony indywidualnej (tj. ochrona 

głowy, fartuch, okulary ochronne, osłona włosów, osłona twarzy itp.), 

przestrzeni zamkniętych, obszarów, w których jest zakaz zastawiania podłoża 

lub konieczność zachowania ostrożności; 

Podczas wdrażania kodowania kolorami ważne było, aby zaangażować najwyższe 

kierownictwo. Na tym etapie potrzebne były osoby, które poszczególne ustalenia (jaki 

kolor zostanie przyporządkowany konkretnym sytuacjom) mogły standaryzować  

i w takiej postaci wdrażać na terenie pozostałych obszarów. Ustalenie jednego 

wspólnego standardu kolorów dla całego przedsiębiorstwa zapobiegło pojawianiu się 

błędów i pomyłek operatorów oraz usprawniło funkcjonowanie danego obszaru pracy. 

Ważnym elementem drugiego kroku 5S, czyli systematyki było wykonanie linii, 

obrysów i pól odkładczych. W systematyce chodzi szczególnie o to, aby wszystko 

w przestrzeni pracy miało swoje odrębne, dedykowane miejsce. W tym celu 

w przedsiębiorstwie wydrukowano layout obszaru, na którym ustalono miejsca dla 

konkretnych przedmiotów i narzędzi. Jeśli na terenie danego obszaru znajdowały się 

wózki, skrzynie oraz niestacjonarne, ruchome maszyny, dokładnie je zmierzono 

i ustalono, w którym miejscu docelowo powinny się znajdować. Następnie, mając 

projekt wyrysowanych miejsc lokalizacji zaopatrzono się w dobrej jakości farby oraz 

utwardzacze, ponieważ wielokrotne przemieszczanie wózków lub skrzyń na takich 

liniach może powodować ich wytarcie. Z kolei do malowania większych przestrzeni, 

np. ścieżek komunikacyjnych do farby dodano piasek kwarcowy, który nadał podłożu 

właściwości antypoślizgowe.  

Celem wyrysowania pól odstawczych dla większej liczby wózków lub skrzyń, czyli 

tzw. buforów, zaplanowano ich ustawienie w taki sposób, aby zachować zasadę FIFO, 

która zapewnia priorytetowe wydanie tej partii produktów, która trafiła do buforu 

najwcześniej. 

Systematyka wspomagana została również przez użycie tabliczek informa-

cyjnych, tabliczek z opisami oraz numerowanie. 

Często spotykanym w przedsiębiorstwie problemem był brak informacji przy 

ułożonych obok siebie podobnych elementach. W takich sytuacjach, gdy nowy 

operator musiał użyć danego przedmiotu, nierzadko zdarzały się pomyłki. Aby nie 

popełnić błędu, nowy operator więcej czasu poświęcał na zapoznanie się z miejscem 

pracy, przyglądanie się nieoznakowanemu elementowi czy korzystał z wiedzy bardziej 
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doświadczonego operatora lub przełożonego. Dla przedsiębiorstwa, ale także dla 

nowego operatora było to czas stracony. Prostym rozwiązaniem tego problemu było 

zamontowanie tabliczki z nazwą lub opisem elementu. Tabliczki takie wykonano na 

wiele sposobów, np. wydrukowano na papierze, zalaminowano i zawieszono nad lub 

pod elementem, wycinano metalowe blaszki i laserowo umieszczano na nich opis. 

Sposobów zatem jest wiele, a rozwiązanie należy zawsze dobrać stosownie do 

środowiska, w jakim znajdują się dane narzędzia i przedmioty. Przy większej ilości 

elementów można je również ponumerować, co dzięki logicznemu ciągowi cyfr 

ułatwia pobieranie i odkładanie ich na miejsce. 

 Informacje o poziomach minimalnych i maksymalnych to kolejny sposób na 

usystematyzowanie obszaru produkcyjnego. Polega on na ustaleniu minimalnego 

zapasu komponentów, jaki powinien znajdować się w miejscu pracy a w przypadku ich 

braku ma ułatwiać informowanie osób odpowiedzialnych za zaopatrzenie. Z drugiej 

strony ustala się też poziom maksymalny komponentów i przedmiotów, powyżej 

którego nie powinny być one dostarczane, by nie zajmować miejsca produkcji. 

 Sprzątanie to trzeci, najbardziej rozpoznawalny krok pośród wszystkich pięciu 

kroków metody 5S. Jak sama nazwa wskazuje, dotyczy on uporządkowania obszaru 

pracy. Podczas realizacji tego kroku w przedsiębiorstwie skupiono się na czynnościach 

typowych: na czyszczeniu podłóg, maszyn, powierzchni produkcyjnych, biurek. 

Podczas pracy operator zwracał szczególną uwagę na to, czy gdzieś na stanowisku 

pracy nie występują wycieki albo luźno poprowadzone kable. Sprawdzano także, czy 

oświetlenie działa poprawnie. Krok ten był jednym z najbardziej przejrzystych kroków 

podczas wdrażania metody 5S, jednakże zwrócono szczególną uwagę na dwa 

elementy: stworzenie harmonogramu sprzątania oraz traktowanie go jako podstawy 

inspekcji. 

 Ważnym elementem tego kroku było uświadomienie pracownikom i praco-

dawcom, że sprzątanie powinno być wykonywane regularnie oraz stać się codzienną 

praktyką w pracy. Sprzątanie jest niezwykle istotne, ponieważ pozwala zidentyfikować 

oraz usunąć źródła nieporządku, a co za tym idzie, utrzymać wymagany i właściwy 

poziom czystości na stanowisku pracy. Gdy czynność ta staje się codziennością, 

stanowi rodzaj inspekcji, ponieważ pociąga za sobą kontrolę stanu narzędzi, 

oprzyrządowania oraz maszyn [7]. 

Standaryzacja była kolejnym, czwartym krokiem implementacji metody 5S. 

Polegała ona na stworzeniu wizualnych standardów obszaru, poszczególnych stano-

wisk pracy, miejsc buforowych oraz stanowisk kontrolnych. Stworzono tym samym 

spójny system przechowywania dokumentów, instrukcji oraz procedur gromadzonych 

w miejscu pracy. 

 Dobrą praktyką standaryzacji było wykonanie zdjęcia stanu idealnego (czyli po 

wdrożeniu pierwszych 3S) i zawieszenie go w widocznym miejscu na terenie obszaru 

pracy. W ten sposób łatwo było zauważyć wszelkie odstępstwa od standardu, który 

został wypracowany podczas warsztatu 5S.  

Piątym krokiem była samodyscyplina – ostatni i zarazem najtrudniejszy etap 

podczas całego wdrożenia metody 5S. Wiele przedsiębiorstw pomija ten krok, uznając 

go za nieistotny element metody 5S. To duży błąd, ponieważ niewłaściwa imple-

mentacja tego kroku bądź całkowite jego pominięcie może zniweczyć wszystkie 
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wysiłki, jakie do tej pory zostały poczynione. Samodyscyplina umożliwia utrzymanie 

stanu, jaki udało się zbudować podczas wdrażania wszystkich poprzednich kroków. 

W przedsiębiorstwie udało się to poprzez wyrobienie w pracownikach pozytywnych 

nawyków i przyzwyczajenie do przestrzegania wcześniej wdrożonych rozwiązań. 

Osiągnięto to poprzez myślenie długofalowe, inwestowanie w okresowe szkolenia, 

zakorzenienie 5S w kulturze firmy oraz nieustanne pracowanie nad zmianą sposobu 

myślenia pracowników.  

Samodyscyplina to po prostu podświadomy nawyk przestrzegania wcześniej 

ustalonych standardów i wskazanych rozwiązań. Celem sprawdzenia, czy wdrożone 

rozwiązania były przestrzegane, a standardy utrzymywane, stosowano Audyt 5S, który 

miał na celu ustalenie stanu faktycznego na terenie obszaru, na którym kroki 5S zostały 

wdrożone. 

4. Podstawowe błędy popełnione podczas implementacji metody 5S 

Kolejne kroki metody 5S są dosyć proste, logiczne i zrozumiałe dla osób 

pracujących w zakładach produkcyjnych. Kadra kierownicza najczęściej posiada 

wiedzę i umiejętności, aby wdrożyć 5S, a liczne przedsiębiorstwa nie szczędzą czasu 

i środków na przeprowadzanie zmian. Jednak w wielu zakładach produkcyjnych 

metoda 5S nie funkcjonuje poprawnie lub nie jest wdrażana. 

 Przyczyną nieudanych wdrożeń metody 5S są różnego rodzaju błędy, na które 

pracownicy i kadra zarządzająca nie byli przygotowani lub nie przemyśleli dokładnie 

kolejnych kroków jej implementacji. Oto najczęściej popełniane błędy. 

Nihil novi sine communi consens us – nic o nas bez nas. Błąd ten polega na tym, że 

warsztaty wdrażania metody 5S bardzo często są przygotowywane bez udziału 

pracowników produkcyjnych – operatów faktycznie pracujących na terenie obszaru, 

który ma być objęty akcją 5S. Rozwiązania wypracowane na „górze” zazwyczaj nie 

odpowiadają potrzebom ludzi faktycznie pracujących na danym stanowisku pracy. 

Aby uniknąć tego problemu, należy na wczesnym etapie planowania zaangażować 

osoby pracujące w określonym dziale przedsiębiorstwa, w którym zostanie wdrożona 

metoda 5S. Dobrym rozwiązaniem jest korzystanie z ich potencjału oraz inicjatywy. 

Zachęcanie pracowników do dzielenia się ich pomysłami dotyczącymi ewentualnych 

usprawnień jest bardzo dobrym sposobem wykorzystania ich wiedzy, umiejętności 

i dotychczasowej praktyki. Należy pamiętać, że wdrożenie pewnych określonych 

rozwiązań wbrew osobom pracującym lub bez ich wiedzy na terenie danego obszaru 

wcześniej czy później spowoduje konflikty i przyniesie negatywne skutki w postaci 

pogorszenia stosunków pracy lub inne, związane np. z samą produkcją.  

Szkolenie teoretyczne z zakres 5S jest bardzo często pomijane, co należy uznać za 

kolejny błąd. Przyczyn tego zaniedbania jest wiele: przekonanie najwyższego kierow-

nictwa, że jest to niepotrzebne, brak zasobów w postaci osób zdolnych do poprowa-

dzenia takiego szkolenia, brak wiedzy, jak takie szkolenie przeprowadzić, brak czasu, 

brak wiary w pozytywne skutki takiego działania. 

Takie podejście do implementacji metody 5S jest dużym błędem. Szkolenie 5S jest 

znakomitą okazją do poznania pracowników, ich wizji i pomysłów usprawnień. Można 

także dowiedzieć się, z jakimi problemami mają do czynienia na co dzień w swojej 

pracy. To również dobry moment, aby wzbudzić w pracownikach potrzebę ulepszania 
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swojego miejsca pracy dzięki omówionym krokom 5S. W trakcie szkolenia należy 

wyjaśnić słuchaczom, czym jest 7 strat (7 marnotrawstw) i jak można je eliminować. 

W wielu zakładach produkcyjnych funkcjonuje przekonanie, że metoda 5S to 

przede wszystkim sprzątanie. Trudno się temu dziwić, kiedy przełożeni zamiast 

używać zwrotu: „Proszę, posprzątajcie na koniec zmiany”, mówią: „Zróbcie 5S”. 

W świadomości większości tych osób metoda 5S zostaje ograniczona tylko do 3S, 

dlatego łatwo wtedy zapominają o pozostałych dwóch krokach. Pracownicy traktowani 

instrumentalnie, nadzorowani tylko w kwestiach utrzymania powierzchownego 

porządku nie przestrzegają, standardów, bo nikt tego od nich nie wymaga. 

Rolą przełożonych jest, aby przypominać pracownikom, że metoda 5S to coś więcej 

niż bezmyślne sprzątanie, a pozostałe kroki przynoszą sporo wartości dodanych. 

Praktyką niektórych zakładów produkcyjnych jest ogłaszanie sukcesu zaraz po 

zakończonych warsztatach metody 5S. Nie ma nic złego w celebrowaniu zakończenia 

warsztatu, natomiast problemem staje się zaprzestanie jakichkolwiek działań, gdyż 

nacisk położono przede wszystkim na szkolenie.  

Zakończenie warsztatu 5S to nie koniec, ale początek długiej i krętej drogi zwanej 

wdrożeniem 5S. Obszar, na którym miało dojść do wprowadzania kolejnych kroków, 

zostawiony sam sobie, bez nadzoru i wsparcia, bardzo szybko wróci do stanu sprzed 

szkolenia. Aby móc mierzyć status implementacji oraz związane z nim postępy, należy 

wdrożyć audyt 5S. Dobrą praktyką jest przeprowadzanie audytu 5S raz na tydzień, 

natomiast zaraz po wdrożeniu metody nawet częściej, aby utrzymać wdrożone 

rozwiązania. Wymaga to dyscypliny kierownictwa wyższego i niższego szczebla oraz 

samych pracowników. 

Częstym błędem jest brak należytego przygotowania planu działań przed 

warsztatem. Zdarza się, że osoba będąca liderem wdrożenia postępuje nierozsądnie, 

zbiera zespół na dzień przed warsztatami i wychodzi z założenia, że wdrażanie 

kolejnych kroków nie niesie za sobą żadnych problemów. W takich warunkach 

warsztat przeradza się w zwykłe sprzątanie, a sporą część czasu zajmuje ustalenie 

czynności do wykonania i przydział obowiązków.  

Aby uniknąć tego błędu, należy przygotować szczegółowy plan działań z przynaj-

mniej dwutygodniowym wyprzedzeniem, ustalić ilość osób biorących udział 

w warsztatach wdrożeniowych, rozdzielić zadania. Należy też wcześniej przygotować 

sprzęt, jaki może być potrzebny podczas warsztatów i pracy.  

W niektórych obszarach przedsiębiorstwa istnieje błędne przekonanie, że nie warto 

nawet próbować wdrażać 5S, bo specyfika miejsca oraz inne uwarunkowania nie 

pozwolą na jej sprawną implementację. Jest to również niewłaściwy sposób myślenia, 

ponieważ uniwersalność kroków 5S sprawia, że można je stosować wszędzie bez 

ograniczeń. Nastawienie na przegraną w tej kwestii, zanim się jeszcze spróbowało, 

najczęściej jest wymówką i próbą uniknięcia trudu podjęcia próby. 

Czasami kierownictwo decyduje o wdrożeniu metody 5S jednorazowo w całym, 

dużym obszarze produkcyjnym. Dzieje się tak najczęściej podczas jakiegoś niepla-

nowanego postoju, awarii, w sytuacji braku komponentów lub zamówień. W takich 

warunkach warsztat 5S traktowany jest jako doraźna forma wypełnienia czasu i służy 

utrzymaniu dyscypliny w przedsiębiorstwie. 
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Wdrożenie całościowe to z pewnością zadanie, które przytłoczy wszystkich, 

a dodatkowo niesie z sobą ryzyko potencjalnej klęski. Nie uda się w taki sposób 

wyeliminować wszystkich niepotrzebnych rzeczy i narzędzi, a jedynie przenieść je 

w inne miejsce [8]. 

Trudnością we wdrażaniu 5S na terenie tak dużego obszaru jest również 

zarządzanie znaczną ilością pracowników jednocześnie, dopilnowanie wdrożenia wielu 

planów w różnych miejscach, dokładne przygotowanie się do całościowej realizacji 

metody i – co najważniejsze – utrzymanie jednego wspólnego standardu dla całego 

obszaru. 

Dużo lepszym rozwiązaniem jest wybranie mniejszego obszaru modelowego 

w przedsiębiorstwie, przeprowadzenie na jego terenie warsztatów, wyciągnięcie 

wniosków, a następnie skopiowanie wszystkich dobrych praktyk na pozostałych 

stanowiskach w przedsiębiorstwie. Wypracowane podczas takiego warsztatu standardy 

są również gotowe, aby je wdrażać podczas kolejnych szkoleń, co pozwoli uniknąć 

błędów, jakie mogłyby wystąpić w przypadku wdrożenia całościowego. 

Zdarza się, że przedsiębiorstwa wdrażają metodę 5S z niewłaściwych powodów – 

bo wszyscy to mają, bo wymaga tego klient, bo to dzisiaj modne, bo ktoś z kierow-

nictwa był na takim szkoleniu i wyglądało to „fajnie”. W takich sytuacjach decyzje 

zapadają szybko, bez analizy czy wyraźnego wskazania, że przedsiębiorstwo 

potrzebuje takiego rozwiązania w tym właśnie momencie.  

Tymczasem uważne przyjrzenie się procesom produkcyjnym może doprowadzić do 

wniosków, że to nie brak wdrożenia metody 5S na terenie jakiegoś obszaru jest 

głównym problemem danego przedsiębiorstwa, ale należy skupić się np. na 

przezbrojeniach i poświęcić większe zasoby na przeprowadzenie warsztatu SMED lub 

skupić się na tzw. wąskich gardłach. 

Warsztat 5S powinien wynikać wyłącznie z realnej potrzeby wdrożenia tego 

rozwiązania w konkretnym miejscu i w określonym czasie. 

Ciężar przeprowadzenia warsztatu i wdrożenia metody 5S spada najczęściej na 

osobę, która została wyznaczona na lidera oraz na powołany przez niego zespół 

składający się z pracowników produkcyjnych. Tak skonstruowana grupa jest w stanie 

przeprowadzić bardzo skuteczne warsztaty 5S, zaproponować ciekawe rozwiązania i je 

wdrożyć.  

Problemy mogą pojawić się tuż po przeprowadzeniu warsztatów, ponieważ może 

się okazać, że któreś z wdrożonych rozwiązań (już zaimplementowanych) jest np. nie 

do zaakceptowania przez dział BHP. Inne rozwiązanie może wpłynąć negatywnie na 

jakość produktu, a nowo stworzony bufor sprawi problemy z dostarczaniem 

komponentów działowi logistyki. Problemów takich i im podobnych może pojawić się 

wiele, dlatego bardzo ważne jest, aby do zespołu wdrażającego metodę 5S zaanga-

żować przynajmniej po jednej osobie z działów wsparcia produkcji, z którymi należy 

dokładnie przeanalizować plan działań i upewnić się, że wdrażane rozwiązania zostaną 

przez nich zaakceptowane. 

Rzeczywistość po wprowadzeniu metody 5S już w pierwszy dniach zderza się ze 

starymi przyzwyczajeniami i nawykami. Czasami pracownikom trudno jest szybko 

zmienić sposób myślenia i zacząć pracować według nowych schematów i standardów. 

Zdarza się, że nawet najlepsze nowo zaimplementowane rozwiązania przegrywają ze 
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starymi nawykami pracy w danym zakładzie. Aby uniknąć tego problemu, można 

powołać osobę przekonaną o zasadności i pozytywnych aspektach metody 5S, swoisty 

autorytet zakładowy, który potrafi przyciągnąć do siebie innych. Jak wybrać takiego 

lidera? Łatwo wypatrzyć takiego człowieka już na etapie szkolenia wstępnego, gdyż 

będzie to osoba najbardziej dociekliwa, zgłaszająca własne rozwiązania, otwarta na 

propozycje i pomysły innych. Osobę tę można mianować liderem 5S, championem 5S 

lub koordynatorem 5S i powierzyć jej zadanie utrzymanie standardów 5S na terenie 

określonego obszaru, krzewienie kultury 5S, wytyczanie kierunku zmian oraz 

przygotowanie obszaru do audytu 5S. 

5. Podsumowanie  

Celem pracy była, oparta na autorskiej obserwacji i własnych doświadczeniach, 

prezentacja metody 5S oraz analiza podstawowych czynników wpływających na 

proces nieudanych implementacji tej metody. 5S to prosty i logiczny sposób 

usprawnienia pracy w przedsiębiorstwie, poprawy bezpieczeństwa, zwiększenia 

efektywności produkcji, poprawy jakości wytwarzanych produktów oraz zmniejszenia 

awaryjności sprzętów i maszyn. 

Wdrożenie 5S odbywa się w pięciu prostych krokach – pozbycie się zbędnych 

rzeczy z terenu określonego obszaru, systematyzacja pozostałych sprzętów i narzędzi, 

uporządkowanie obszaru przechowywania rzeczy, ustalenie standardów oraz 

wdrożenie samodyscypliny w utrzymaniu dobrych zmian. 

W dzisiejszych czasach każdy, kto próbuje wdrożyć metodę 5S, jest świadomy 

trudności, jakich nastręcza jej poprawna implementacja oraz utrzymania wdrożonych 

zasad. Zmiana będąca efektem wprowadzenia metody 5S będzie miała charakter trwały 

tylko wówczas, kiedy zostanie oswojona i przyniesie dobre nawyki. Aby tak się stało, 

muszą być spełnione pewne warunki, a kierownictwa przedsiębiorstw muszą podjąć 

decyzję o konieczności innowacji i przekonać do niej swoich pracowników. Odwaga to 

stawianie czemuś czoła po to, by uzyskać wyższe standardy na wielu poziomach 

działania przedsiębiorstwa [9]. 

Wdrażając 5S nie można zniechęcać się pierwszymi niepowodzeniami, błędami 

i problemami. Dobrze wdrożona metoda 5S przyniesie wiele korzyści. Należy też 

pamiętać, że sukces to seria małych zwycięstw. 
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Kluczowe uwarunkowania i błędy implementacji metody 5S  

Streszczenie  

Wywodząca się z Japonii metoda 5S podbija cały świat. To dzięki swojej prostocie i skuteczności 

większość firm nie szczędzi środków na wdrożenie 5 kroków, które mają poprawić środowisko pracy, 
a także zapewnić bezpieczeństwo pracowników.  

Celem niniejszej pracy jest szczegółowa prezentacja filozofii 5S wraz z omówieniem poszczególnych 

kroków oraz komentarzami z praktycznymi i użytecznymi wskazówkami co do najlepszych praktyk 

wdrożeniowych. Praca zawiera również omówienie błędów i problemów, z jakimi można się spotkać 
podczas próby wdrożenia systemu 5S.  

Słowa kluczowe: System 5S, wdrożenie 5S, filozofia 5S, standardy 

Key conditions and implementation errors of the 5S method 

Abstract  

Originating in Japan, the 5S method conquers the whole world. It is thanks to its simplicity and 

effectiveness that most companies spare no resources to implement 5 steps to improve the working 
environment and ensure the safety of employees. The aim of this work is a detailed presentation of the 5S 

philosophy together with a discussion of individual steps and comments with practical and useful tips for 

best implementation practices. The work also includes a discussion of errors and problems that can be 

encountered when trying to implement the 5S system.  
Keywords: 5S system, 5S implementation, 5S philosophy, standards 
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Wpływ Fringe Benefits na zatrudnienie pracowników 

1. Wstęp 

Współcześnie na rynku pracy występuje bardzo niskie bezrobocie oraz bardzo duża 
konkurencja podmiotów gospodarczych rywalizujących o pracownika. W związku  
z tym, pracodawcy są zmuszeni wprowadzać ciągłe zmiany i ulepszenia, związane  
z przyciągnięciem najlepszych pracowników z rynku pracy do swojej firmy. Zasadnym 
wydaje się, że interesujące świadczenia dodatkowe, niezależnie od tego czy wiążą się 
ze stopniem zaangażowania pracowników, czy nie, mogą być ważną zachętą, 
przyciągającą do organizacji nowych pracowników o niecodziennych umiejętnościach 
i olbrzymim zaangażowaniu w pracę. Przykładem takich świadczeń są elastyczne 
systemy wynagradzania, które stanowią alternatywną formę płac dla pokolenia X i Y 
[1]. Prawidłowo wykorzystane mogą przyczynić się do sukcesu firmy. Zatem praco-
dawcy oferują atrakcyjne wynagrodzenie oraz dodatkowe świadczenia pozafinansowe, 
które zainteresowałyby przyszłych pracowników. 

Celem artykułu jest analiza świadczeń pozapłacowych i przedstawienie wpływu 
Fringe Benefits na zatrudnienie pracowników. Autorka przedstawiła również różnice  
w wynagradzaniu pozafinansowym pracowników z pokolenia X i Y. 

2. Czym jest Fringe Benefits? 

Fringe Benefits jest to nie płacowe wynagrodzenie pracowników, jak ubezpieczenie 
medyczne, ubezpieczenie na życie, płatne wakacje i zwolnienie chorobowe, wkłady na 
fundusz emerytalny, itp. [2]. Można też powiedzieć, że jest to dodatkowe świadczenie 
w formie pozafinansowej do wynagradzania pracowników, które jest stosowane przez 
współczesne przedsiębiorstwa [3]. W krajach Europy Zachodniej oraz w Stanach 
Zjednoczonych benefity były i są jednym z ważniejszych elementów motywowania 
pracowników. W polskiej literaturze niefinansowe wynagrodzenie pracowników często 
określane jest mianem kafeterii [4, 5]. Natomiast Armstrong [6, 7] kafeterię utożsamia 
z elastycznymi systemami świadczeń. Jest to sposób rozumienia dość wąski, bo 
dotyczy tylko jednego z ujęć elastycznych systemów wynagrodzeń. 

Wynagradzanie kafeteryjne swój początek wzięło w Stanach Zjednoczonych, gdzie 
są na ogół wysokie stawki płac. Wartość pakietu jest ustalona z góry. Świadczenie to 
wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom pracowników, gdyż daje możliwość 
wyboru tych elementów, które najbardziej odpowiadają ich oczekiwaniom. Ostatecznie 
pracodawca decyduje, jakie przywileje i o jakiej wartości zostaną ujęte na liście  
i przedstawione pracownikom. Kafeteria jest systemem elastycznym, gdyż wybiera 
pracownik według swego uznania, natomiast dodatkowe pakiety wynagrodzeń są  
z góry narzucone. W 2003 roku w Stanach Zjednoczonych [8] już około 50% 
przedsiębiorców deklarowało, że dla wyższej kadry menedżerskiej ich świadczenia 
oparte są o system kafeteryjny. 

                                                                   
1 alinab5@o2.pl, Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, http://zarzadzanie.uni.lodz.pl//. 
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W Polsce w 2009 roku system kafeteryjny był mało znany, stosowany sporadycznie 
(39% firm) i oferowały go głównie duże przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym 
dla kierowników wyższego szczebla i menedżerów [9]. Miał charakter świadczenia 
elastycznego, a nie rozwiązania systemowego [10]. Teraz ta sytuacja się zmieniła. 
System ten w naszym kraju się sprawdza szczególnie w tych przedsiębiorstwach  
i grupach zawodowych, gdzie warunki finansowe są w pełni zaspokojone. Bardzo 
prawdopodobne jest, że pracownicy otrzymujący więcej świadczeń dodatkowych 
otrzymują przy tym wyższe wynagrodzenie podstawowe. Dlatego wyższy poziom 
zadowolenia z wynagrodzenia wśród osób otrzymujących więcej świadczeń pozafi-
nansowych może być powodowany nie tym, iż otrzymują te świadczenia, ale tym, że 
otrzymują jednocześnie wysokie wynagrodzenie podstawowe. 

Biorąc pod uwagę różnorodność determinantów wpływających na wysokość 
wynagrodzenia oraz pracodawców prowadzących działalność międzynarodową 
najbardziej słuszna wydaje się forma wynagrodzenia kafeteryjnego lub pakietowego. 
Cechą charakterystyczną pierwszego systemu jest możliwość wyboru przez 
pracownika form oraz rodzajów dodatkowego wynagrodzenia, poza systematycznie 
otrzymywanym wynagrodzeniem finansowym, spośród zaproponowanego przez 
pracodawcę pakietu [11]. Istotą systemu pakietowego jest zindywidualizowanie 
wynagrodzenia przez stworzenie pracownikom możliwości dokonywania wyboru 
dodatkowych świadczeń. W ramach tego wynagrodzenia istnieje pakiet podstawowy 
zawierający wynagrodzenie zasadnicze, który otrzymują wszyscy pracownicy a poza 
nim dozwolona jest elastyczność [12]. Innym podejściem do modelowania wynagro-
dzeń jest forma pakietowa, dla której charakterystyczna jest ogólna pula środków, 
która następnie jest dzielona na różne składniki obejmujące wynagrodzenie stałe, 
zmienne oraz świadczenia dodatkowe [13]. W praktyce spotyka się kilka wersji form 
pakietowego wynagrodzenia, które zależą od strategii wynagradzania, kultury organi-
zacyjnej, istniejących przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa 
podatkowego [14]. 

Przedsiębiorstwo prowadzące działalność międzynarodową najczęściej posiada 
większą pulę środków na pakiet dodatkowy niż przedsiębiorstwa krajowe. Do 
dodatkowych elementów tego pakietu należą [15]: 

 dodatki: mieszkaniowy, na pokrycie kosztów utrzymania, na transport lokalny, 
ekspatriacyjny, z tytułu wzrostu kosztów utrzymania, z tytułu trudnych warunków 
pobytu, na pokrycie kosztów przeprowadzki, edukacyjny, na podróże, z tytułu 
zróżnicowania podatków; 

 premie: za wyniki, za staż pracy, świadczenia odroczone; 

 świadczenia urlopowe: płatny i bezpłatny urlop, który uwzględnia zasady, jakie 
obowiązują w kraju macierzystym lub goszczącym, zwrot kosztów za przejazdy 
na wakacje; 

 ubezpieczenia: zdrowotne, przejazdu, pobytu, wypadkowe, na życie, emerytalne; 

 szkolenia organizowane w atrakcyjnych miejscach, członkostwo w elitarnych 
klubach, pomoc dla osób towarzyszących; 

 Fringe Benefits – analiza porównawcza grup pokoleniowych. 
W literaturze przedmiotu dokonany jest podział na kolejne grupy pokoleniowe 

według kategorii [16]: 

 Veterans, inaczej Radio Babies (ur. 1930-1945); 
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 Baby Bommers, inaczej boomersi (ur. 1946-1969); 

 Generation X, inaczej Baby Buster (ur. 1970-1979); 

 Generation Y, inaczej Millennials (ur. 1980-2000); 

 Generation Z, inaczej nazywane też generacją V, generacją C (ur. po 2000). 
W tabeli [1] przedstawione zostały różnice między pokoleniami oraz ich priorytety 

w życiu, a także postawa w pracy. To w zależności od priorytetów i postawy tworzony 
jest pakiet benefitów. 

Tabela 1. Charakterystyka grup pokoleniowych 

Veterans Baby Bommers Generation X Generation Y Generation Z 

Charakterystyka grupy i priorytety w życiu 

poszanowanie 

tradycji, 

lojalność, 

koncentracja na 

historii 

etos pracy: bez 

pracy nie ma 

kołaczy, 

przestrzeganie 

zasad, szacunek 

dla autorytetów 

i władzy, 

lojalność, 

optymizm, niski 

poziom 

motywacji do 

pracy 

materializm, 

sceptycyzm, 

życie na kredyt, 

preferowanie 

komunikacji 

bezpośredniej, 

nieufność, 

czujność na 

niekompetencję 

i brak 

konsekwencji, 

mniejsze oddanie 

firmie, 

pracoholizm, 

nielubienie 

hierarchii, 

uznawanie 

autorytetu 

szefów, 

docenianie 

feedbacku, 

delegowanie 

zadań i 

uprawnień, 

perfekcyjność, 

punktualność, 

odpowie-

dzialność, 

cierpliwość, 

profesjonalność, 

wytrwałość 

w działaniu, brak 

dysponowania 

wiedzą 

i umiejętnoś-

ciami 

życie wokół 

mediów, krótkie 

newsy, problem 

z komunikacją 

interpersonalną 

face-to-face, ciągła 

ekspozycja na 

bodźce 

technologiczne, 

umiejętność 

szybkiego 

przechodzenia od 

jednego działania 

do kolejnego, brak 

czasu na refleksję, 

szybkość 

ważniejsza niż 

dokładność, 

redystrybucja 

treści, potrzeba 

afiliacji, 

nieformalne relacje 

międzyludzkie, 

brak życia bez 

zabawy, dystans 

wobec autorytetu, 

kształcenie całe 

życie, 

whistleblowing, 

czarny PR, 

preferowanie 

wirtualnych 

rozwiązań, 

komunikacja 

nieformalna, 

specyficzny slang: 

sweet, mega 

i whatever 

spotkania na 

Facebooku, 

podwórko = 

Internet, 

poznawanie 

kolegów na 

zajęciach 

pozalekcyjnych, 

większy 

materializm, 

większe 

zaawansowanie 

technologiczne, 

świetnie 

analizujący 

sytuacje, mocno 

uwrażliwieni na 

kwestie związane 

ze swoim 

zdrowiem 



 

Alina Błaszczyk 

 

52 

postawa i podejście do pracy 

stosowanie 

metody prób 

i błędów, 

odporność na 

zmiany, 

postawa 

roszczeniowa w 

pracy 

wspinanie się po 

drabinie kariery, 

jak najdłużej 

pozostać 

czynnymi 

zawodowo, 

w trakcie 

rozmowy 

kwalifikacyjnej 

zadają pytania 

dotyczące 

emerytury 

i systemu 

zabezpieczeń 

społecznych, 

podchodzą do 

rozmowy 

kwalifikacyjnej z 

rezerwą, lęk 

budzą testy 

i próbki pracy, 

zachowywanie 

się naturalnie, 

brak używania 

zwrotów 

z poradników 

poświęconych 

poszukiwaniu 

pracy, trudności 

ze 

„sprzedaniem” 

się pracodawcy 

pytanie o formy 

rozwoju 

osobistego, 

podwaliny 

koncepcji work-

life balance, 

praca zawodowa 

niezwykle ważna 

i bardzo często 

przedkładana jest 

ponad życie 

prywatne, 

zostawanie po 

godzinach nie jest 

żadnym 

problemem, 

posiadaną pracę 

trzeba szanować, 

lojalność wobec 

pracodawcy, 

realizacja 

szybkiej kariery 

praca jest 

„przerywnikiem” 

pomiędzy dniami 

wolnymi, 

pracować, ale nie 

całe życie, 

oczekiwanie 

elastycznego czasu 

pracy i sabbatical, 

częsta zmiana 

miejsca pracy 

i zawodu, łączenie 

pracy 

z podróżowaniem, 

brak 

bezpieczeństwa w 

pracy, „nie żyją po 

to, by pracować, 

lecz pracują, aby 

żyć”, wartości 

życiowe są 

ważniejsze niż 

wartości dotyczące 

pracy, zdobywanie 

nowych 

doświadczeń, 

rozwijanie nowych 

umiejętności, praca 

w organizacjach 

zaawansowanych 

technologicznie, 

docenianie 

kontaktów 

personalnych 

z przełożonym 

społeczeństwo 

będzie stare 

i zwolni wiele 

miejsc pracy, 

będą zmieniać 

zawód 

kilkakrotnie 

w czasie swojego 

dorosłego życia, 

bo będą mieli 

większy wybór 

wolnych 

stanowisk 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [17-30]. 

Na rynku pracy obecnie funkcjonują grupy Baby Bommers, pokolenie X 

i pokolenie Y. Różnice między tymi pokoleniami w pojmowaniu norm i wartości oraz 

w postrzeganiu świata są duże, dlatego proces wynagradzania i motywowania ich 

powinien kształtować się inaczej. Istniejące kontrasty pomiędzy tymi pokoleniami 

funkcjonującymi na rynku pracy stanowią duże wyzwanie dla pracodawców. Tutaj 

olbrzymie znaczenie ma system Fringe Benefits. 

Dla grupy Baby Bommers główną motywacją są wynagrodzenia finansowe, a więc 

płaca zasadnicza, świadczenia finansowe dodatkowe oraz władza. Rozwój osobisty 

bądź zawodowy musi wiązać się z wpływem na wzrost wynagrodzenia. Dla pokolenia 

X praca jest bardzo ważna i zostanie po godzinach nie jest problemem, ale cenią sobie 

zmienne kariery, mobilność oraz samorozwój. Pokolenie Y pracuje, aby żyć, nie żyje 
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po to, by pracować, a więc ważne jest zachowanie równowagi między pracą a życiem, 

zatem liczy się dla nich robienie kariery zawodowej, elastyczny czas pracy, praca przy 

projektach i wynagradzanie za efekty pracy. Ci młodzi będą szukali takich praco-

dawców, którzy spełnią ich oczekiwania [31]. Zatem każda grupa widzi inne priorytety 

w świadczeniach motywujących i one stanowią ważną kwestię przy podejmowaniu 

pracy. Jacek Kopeć do najważniejszych sposobów przyciągnięcia talentu do firmy 

zaliczył: procedurę rekrutacji pracowników, wynagradzania pracowników, program 

świadczeń pracowniczych, program rozwoju personelu, program praca – życie, 

outplacement, program dla talentów, procedurę zarządzania różnorodnością [32]. 

Wynika stąd, że pracodawca, chcąc zatrudnić tych najlepszych musi opracować 

indywidualny system Fringe Benefits dla swojej firmy. 

Obecnie na rynku pracy przybywa osób z pokolenia Y, dla których oprócz pensji 

liczą się wartości związane z pracą, np. ciekawe wyzwania, poczucie sprawczości, 

poczucie tworzenia czegoś od nowa, samodzielność, czy to, co robią korzystnie 

wpływa na środowisko naturalne, czy ułatwia ludziom życie, ważne jest też, czy firma 

robi coś dla ogółu. Gdyż dla tych młodych ludzi ważne są idee. Zapraszając ich do 

swojej firmy pracodawca powinien pokazać, że potrzebuje ludzi, którzy mają wiele 

pomysłów i są kreatywni. Większe znaczenie ma dla nich środowisko pracy 

(atmosfera, współpracownicy, miejsce pracy), otrzymywana informacja zwrotna od 

zwierzchników, bo Milenialsi chcą się angażować i chcą pracować. Chcą by 

wskazywano im konkretny kierunek, tłumaczono istotę przyjmowanych działań 

i doceniano ich aktywność oraz zapał. Według dr. Leszka Mellibrudy (psychologa 

biznesu) generacja Y zainteresowana jest uczeniem się i rozwojem, więc należy im 

przedstawić, jakie umiejętności nabędą. Ważne jest, żeby przedstawić im perspektywę 

rozwoju rozpisaną w czasie, aby myśleli o dłuższej współpracy z firmą. 

Inga Kowalewska (psycholog biznesu z Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu) 

uważa, że pracodawca powinien rozbudzać w młodych dumę z wartości i osiągnięć 

firmy, której są też częścią. Sprawdzonemu pracownikowi warto powierzyć opiekę nad 

nowym projektem, wyznaczyć skomplikowane zadanie bądź obsługę najważniejszego 

klienta firmy, wówczas zostanie doceniony, będzie wiedział, że też buduje firmę, a to 

doda mu skrzydeł. Takie działania spowodują jego poczucie bezpieczeństwa i zadziała 

to na niego jak dodatkowy benefit. Młodzi lubią być liderami, mieć wpływ na innych, 

ale nie należy nimi manipulować. Jeżeli zostaną oszukani, to pracodawca traci nie 

tylko zaufanie, ale i pracownika. Zdaniem dra Mellibrudy motywowanie finansowe 

działa krótko, natomiast pozafinansowe, w szczególności dotyczące motywacji 

wewnętrznej, długo, to należy na nie postawić. Docenienie pracownika jest bardzo 

ważne a finansowo nie kosztuje nic. Według Indeksu Doceniania 2018 w Polsce 

legalne systemy doceniania ma tylko 39% firm, a w USA aż 80% firm ma wpro-

wadzone programy związane z docenianiem pracowników [33]. 

Firma Gromar [34] podała, że w 2018 roku polskie przedsiębiorstwa wydały na 

świadczenia pozapłacowe 12000000000 zł. Z raportu Pracuj.pl wynika, że aż 69% 

zatrudnionych otrzymuje w swoim przedsiębiorstwie przynajmniej jeden benefit. Dla 

pokolenia Y aż 43% deklaruje zapotrzebowanie na Fringe Benefits. To jest powodem 

dla prawie 40% pracowników, aby nie zmieniać pracy. Według firmy Gromar 
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najważniejsze pozapłacowe świadczenia oczekiwane przez pracowników w 2020 roku 

to [34]: 

 LearnWay.eu: platforma ze szkoleniami online; 

 Vooom.pl: transport miejski w jednej aplikacji; 

 Audioteka.pl: audiobooki w pracy; 

 Biblioteczka.net: abonament na książki; 

 Tutlo: nowoczesne lekcje angielskiego dla firm online; 

 DailyFruits.pl: świeże owoce z dostawą do biura; 

 Cinema City: karta Unlimited; 

 Dostęp do ulubionych serwisów streamingowych: Netflix, Spotify, Google Play. 

Według FitSmallBusiness firmy coraz częściej wykorzystują niekonwencjonalne 

świadczenia, aby przyciągnąć młodych i kreatywnych pracowników, np. [35]: 

 urlop na pupila;  

 programy in vitro; 

 bezpłatne szkolenia: zdrowie psychiczne i szczęście idą w parze; 

 urlop okolicznościowy po stracie pupila. 

Natomiast Best Money Moves przygotował listę najciekawszych benefitów [36]: 

 świadczenia przyjazne dla zwierząt; 

 transport dla pracowników; 

 elastyczny czas pracy; 

 benefity technologiczne; 

 świadczenia zdrowotne dla osób transpłciowych; 

 programy spłaty zadłużenia studentów; 

 świadczenia związane ze zdrowiem psychicznym; 

 doradztwo finansowe dla pracowników. 

Autorka dokonała analizy porównawczej przykładowej firmy mieszczącej się  

w Connecticut w Wolcott z branży IT [37], zajmującej się sprzedażą, instalowaniem  

i serwisowaniem sprzętu firmy Xerox, z roku 2006 i z roku 2020. Porównując dane  

z dwóch lat na wykresie 1 należy zauważyć, że prawie we wszystkich (9/10) 

świadczeniach pozafinansowych nastąpił spadek. Największy spadek o 350% nastąpił 

w opcjach na akcje, 300% w wykorzystaniu samochodu służbowego do celów 

prywatnych oraz o 163% w liczeniu premii za wyniki osobiste. Natomiast w jednym 

przypadku nastąpił przyrost o 32%, a jest to ubezpieczenie od niepełnosprawności. Jak 

widać przez ten czas zmieniło się podejście osób do świadczeń pozafinansowych. 
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Wykres 1. Fringe Benefits IT Professional w latach 2006 i 2020 

Źródło: opracowanie własne na podst. Janco Associates Inc. [37] 

W 2015 roku Konrad Kulikowski [38] przeprowadził badania ankietowe wśród 

1313 użytkowników portalu wynagrodzenia.pl, które dotyczyły zbadania związku 

między świadczeniami dodatkowymi a zaangażowaniem w pracę oraz zależności od 

zajmowanego stanowiska i otrzymywanego wynagrodzenia. 83% specjalistów 

zatrudnionych było w firmach prywatnych, 14% w firmach państwowych, 3% 

w innych. Wśród menedżerów było to odpowiednio 82%, 14% i 4%. Wśród 

respondentów było 213 pracowników szeregowych, 777 specjalistów (w tym 38% 

kobiet) i 323 menedżerów (w tym 36% kobiet). Odsetek nieotrzymujących 

świadczenia pozafinansowego wynosił odpowiednio: pracownik szeregowy – 70%, 

specjaliści – 37%, menedżerowie – 24%. Ponieważ wyniki pracowników znacząco 

odbiegały od wyników specjalistów i menedżerów, więc Kulikowski przeprowadził 

analizę dla tych dwóch grup drugich. Otrzymał następujące wyniki, które przedstawia 

tabela 2. 
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Tabela 2. Lista świadczeń dodatkowych uwzględnionych w badaniu wraz z odsetkiem badanych 
otrzymujących poszczególne analizowane świadczenia dodatkowe 

Świadczenia dodatkowe 

Odsetek 

specjalistów 

otrzymujących 

świadczenie 

Odsetek 

menedżerów 

otrzymujących 

świadczenie 

Podstawowa opieka medyczna (NZ) 36,8% 34,4% 

Szkolenia rozwijające kompetencje zawodowe (Z) 34,1% 37,8% 

Możliwość uczestnictwa w zajęciach sportowych (NZ) 32,4% 30,0% 

Elastyczny czas pracy (Z) 30,2% 35,0% 

Komputer służbowy do użytku prywatnego (Z) 25,9% 44,9% 

Telefon służbowy do użytku prywatnego (Z) 25,6% 47,4% 

Specjalistyczna opieka medyczna (NZ) 25,4% 26,3% 

Możliwość pracy z domu (Z) 25,0% 26,3% 

Ubezpieczenia na życie (NZ) 23,9% 20,7% 

Dofinansowanie wypoczynku (NZ) 23,8% 20,7% 

Szkolenia językowe (NZ) 19,9% 15,8% 

Możliwość uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych* 14,8% 9,9% 

Zniżka na firmowe produkty i usługi* 13,3% 16,7% 

Bony na zakup towarów i usług* 13,1% 11,8% 

Dofinansowanie wyżywienia* 11,8% 9,6% 

Ubezpieczenie NW* 11,2% 10,5% 

Program emerytalny 5,4% 4,6% 

Samochód służbowy do użytku prywatnego* 5,3% 25,7% 

Zwrot kosztów dojazdów do pracy* 4,2% 8,7% 

Zapewnienie opieki nad dzieckiem* 0,4% 0,9% 

Inne* 2,7% 6,5% 

*Świadczenia nieuwzględnione w analizach, które otrzymywało mniej niż 15% badanych z obu grup.  
Z – świadczenia zaklasyfikowane jako zasoby pracy, NZ – świadczenia zaklasyfikowane jako niemające 
charakteru zasobów pracy 
Źródło: opracowanie na podstawie [38] 

Konrad Kulikowski, analizując wyniki uzyskał zależność między świadczeniem 
dodatkowym a zajmowanym stanowiskiem oraz zależnością, czy dane świadczenie jest 
zasobem czy nie. Z analizy tej wynika, że „im więcej świadczeń dodatkowych  
o charakterze zasobów pracownik otrzymuje, tym poziom jego zaangażowania w pracę 
jest wyższy, a relacja ta wydaje się być dość stabilna, bowiem występuje zarówno 
wśród menedżerów, jak i pracowników szeregowych” [38]. 

Przeprowadzając w Polsce analizy zarządzania wynagrodzeniami Tomasz Kawka 
[39] wyróżnił wśród przedsiębiorstw organizacje nowej gospodarki (czyli nadrzędną 
strukturę ekonomiczną, napędzaną przez innowacje w zakresie informatyczno-
komunikacyjnym, która mając wpływ na wszystkie branże gospodarki, przyspiesza 
efektywność i wzrost gospodarczy) oraz przedstawił strukturę bonusów oferowanych 
w przedsiębiorstwach. Na podstawie tabeli [3] można zauważyć, że różnica w ofe-
rowanych bonusach nie różni się w klasycznym przedsiębiorstwie od organizacji 
nowej gospodarki z wyłączeniem oferty telekomunikacyjnej i informatycznej. 
Widoczne jest również dofinansowywanie w większości rekreacji, ryczałtu na benzynę 
do samochodu, rozwoju zawodowego i opieki zdrowotnej. 
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Tabela 3. Struktura bonusów oferowanych w firmie 

Struktura bonusów Wszystkie organizacje ONG 

Dopłaty do bieżących kosztów funkcjonowania 14% 16% 

Dopłaty do rekreacji 63% 58% 

Dopłaty do rozwoju zawodowego 44% 35% 

Fundusze ubezpieczeniowe, inwestycyjne 27% 28% 

Komputer i inne akcesoria IT 64% 70% 

Opieka zdrowotna 41% 37% 

Samochód (ryczałt na benzynę) 66% 63% 

Telefon (ryczałt na rozmowy) 79% 93% 

Wycieczki  13% 12% 

Inne formy 11% 9% 

Źródło: [39] 

W 2019 roku benefity według raportu „Świadczenia dodatkowe w oczach pracow-

ników” [40] oferowało 82% pracodawców, a ich popularność z roku na rok wzrasta. Są 

one popularne w wielu firmach (rys. 1), które starają się wyprzedzić w ofertach o coraz 

to ciekawsze świadczenia. Z przeprowadzonego przez Sedlak&Sedlak badania wśród 

pracodawców wynika, że 23% małych i średnich przedsiębiorstw proponuje 

dodatkowe świadczenia. Najczęściej po stronie pracodawcy występują: karnety na 

siłownię czy fitness – 46,10%, telefon służbowy do celów prywatnych – 41,60%, 

dodatkowe kursy zawodowe i szkolenia – 36,50%. Natomiast po stronie pracownika 

ważne są: rozszerzony pakiet opieki medycznej – 50,20%, wykorzystywanie 

samochodu służbowego do celów prywatnych – 23,80%, elastyczny czas pracy – 

21,90%. 

 

Rysunek 1. Ile procent pracodawców oferowało benefity w 2019 roku? [40] 

Autorka przeanalizowała 59 ogłoszeń z Kariera w Finansach i Bankowości, 287 

ogłoszeń z Pracodawcy oraz 28 ogłoszeń z Łódź Akademicka. Studia i Praca w Łodzi, 

a także 407 ogłoszeń z praca.bazos.pl oraz 3058 ogłoszeń z www.olx.pl/praca/. Wśród 

tych ogłoszeń znalazły się ogłoszenia z atrakcyjnym wynagrodzeniem oraz 834 

przedsiębiorstwa proponowały dodatkowo różnego rodzaju świadczenia poza-

finansowe, co stanowi 21,7% ogłoszeń. Wykres 2 przedstawia pakiet dodatkowych 
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świadczeń proponowanych pracownikom. Najczęstszym świadczeniem dodatkowym 

była prywatna opieka medyczna (60,9%), dofinansowanie aktywności sportowej oraz 

podarowanie pracownikowi kart do różnych obiektów sportowych (60,1%), rozwój 

zawodowy, kompetencji i osobisty (52,4%), szkolenia zawodowe i specjalistyczne 

(47,7%), dofinansowanie do nauki języków obcych oraz kursy języków obcych 

(34,4%). 

 

Wykres 2. Pakiet świadczeń finansowych oferowanych przez pracodawców 

Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy 3839 ogłoszeń 

Pojawiły się również pojedyncze nowe świadczenia, a mianowicie: masażysta, 

konsultacja fizjoterapeuty, dofinansowanie do zakupu okularów, sauna, SPA, basen, 

udział w zawodach sportowych (różne dyscypliny sportowe w ramach firmy), 

wypożyczalnia rowerów, pakiet dla rowerzystów, miejsce na rowery, pokój relaksu, 

biblioteka, firmowe bistro, własna firmowa restauracja, sezonowe targi zdrowej żyw-

ności, wydarzenia branżowe, bonus roczny, wsparcie opiekuna, program adaptacyjny, 
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daycare dla dzieci pracowników, Scholar Program, dofinansowanie wyprawki 

szkolnej, brak dress-code'u, partycypacja w kosztach dojazdów do pracy, bezpłatne 

mieszkanie, wczasy pod gruszą, „trzynastka”, znalezienie pracy dla partnera, warsztaty 

motywacyjne. 

Po przeanalizowaniu ogłoszeń można zauważyć, że wiele przedsiębiorstw 

prowadzących działalność do tworzenia świadczeń pozafinansowych stosuje różne 

składniki. Stosując czasem indywidualizację rozwiązań, aby osiągnąć cele krótko-  

i długookresowe przedsiębiorstw, a także spełnienie oczekiwań pracowników, 

zwłaszcza tych pracowników, którzy podejmują zatrudnienie w firmach między-

narodowych. 

3. Wnioski/Podsumowanie 

Z analizy artykułu wynika, że współcześnie na rynku pracy dużo zależy od systemu 

Fringe Benefits funkcjonującego w firmie. Zastosowanie tradycyjnego systemu 

płacowego może spowodować, że przedsiębiorstwa będą zmuszone przyjąć do pracy 

pracownika odrzuconego przez inne firmy. System pozafinansowy może powodować 

negatywne konsekwencje, jednakże jego brak może być bardziej szkodliwy. Choć 

wydaje się on wartościowym rozwiązaniem szczególnie dla pokolenia Y, może 

stanowić zagrożenie dla płac zasadniczych, ponieważ możliwość wyboru świadczeń 

z oferowanego pakietu zwiększa uznaniową wartość płacy. System ten wymaga dobrej 

oceny poszczególnych składników pakietu, właściwej komunikacji między praco-

dawcą a pracownikiem oraz umiejętności w kierowaniu świadczeniem pozafinan-

sowym. Zatem system ten będzie się rozwijał, bo wymuszają to na pracodawcy 

konkurenci. 

W dalszych analizach warto przeprowadzić badania ankietowe wśród pracowników 

grupy Baby Bommers oraz pokolenia X i Y odnośnie dodatkowych świadczeń 

pozafinansowych, a także dla pracodawców w tych przedsiębiorstwach, aby można 

było porównać proponowane świadczenia i oczekiwania ze strony pracowników 

szeregowych, specjalistów i menedżerów. Prezentowane wyniki nie są wolne od 

ograniczeń, jednak wydaje się, że mogą stanowić inspirację do dalszych dyskusji nad 

wpływem świadczeń dodatkowych na funkcjonowanie zawodowe pracowników.  
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Streszczenie 
Współcześnie na rynku pracy występuje bardzo niska stopa bezrobocia. Natomiast jest duża konkurencja 
podmiotów rywalizujących o pracownika. W związku z tym, pracodawcy poza oferowaniem atrakcyjnego 
wynagrodzenia „kuszą” pracowników formą pozafinansową, aby przyciągnąć talenty znajdujące się na 
rynku pracy do swojej firmy. Pracodawca robi rozeznanie poprzez ankietę lub wywiad wśród pracow-
ników nt. świadczeń pozafinansowych, a następnie przywileje te umieszcza na liście i oferuje również 
przyszłym pracownikom. Prawidłowo wykorzystane świadczenia pozafinansowe mogą przyczynić się do 
sukcesu firmy. 
Autorka w artykule przedstawiła wpływ Fringe Benefits na zatrudnienie pracowników poprzez przegląd 
dostępnej literatury oraz analizę ofert pracy. Z analizy wynika, że inne benefity skierowane są do osób  
w wieku 30+ a inne dla milenialsów. Obecnie najczęstszą formą świadczeń dodatkowych jest oferowanie 
dodatkowego pakietu medycznego, szkoleń zawodowych i osobistych oraz kursów językowych, nie 
mówiąc o pakietach sportowych, dodatkowych pakietach ubezpieczeń czy biletach na wydarzenia 
kulturalno-rozrywkowe. Występuje również: możliwość pracy z domu, elastyczny czas pracy i dofinan-
sowanie wypoczynku. 
Słowa kluczowe: benefity, Fringe Benefits, świadczenia pozafinansowe, wynagrodzenie 

Impact of Fringe Benefits on employee employment 

Abstract 
Today, the labor market has a very low unemployment rate. However, there is a lot of competition 
between entities competing for an employee. Therefore, in addition to offering attractive remuneration, 
employers 'tempt' employees with a non-financial form to attract talents on the labor market to their 
company. The employer does research through a survey or interview among employees about non-
financial benefits, and then places these privileges on the list and also offers future employees. Properly 
used non-financial benefits can contribute to a company's success. 
The author in the article presents the impact of Fringe Benefits on the employment of employees by 
reviewing the available literature and analyzing job offers. The analysis shows that other benefits are 
addressed to people aged 30+ and others for millennials. Currently, the most common form of additional 
benefits is offering an additional medical package, vocational and personal trainings, and language 
courses, not to mention sports packages, additional insurance packages or tickets for cultural and 
entertainment events. There is also the possibility of working from home, flexible working hours and co-
financing of rest. 
Keywords: benefits, Fringe Benefits, non-financial benefits, remuneration 
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Analiza technik retorycznych wykorzystywanych  
w wybranych portalach społecznościowych firmy IKEA 

jako narzędzi nowoczesnego marketingu 

1. Wprowadzenie teoretyczne 

Sposób komunikacji marketingowej tj. przekazywanie informacji, sprzedaż 
produktów czy zarządzanie biznesem, zmienia się wraz z rozwojem technologii. 
Marketing na portalach społecznościowych jest zjawiskiem nie tyle dodatkowym, co 
już obowiązkowym w prowadzeniu firmy. Rozwija on sieć kontaktów, pozwala na 
lepszą komunikację z klientem, a także bada oczekiwania klienta na rynku.  

Tak dynamiczny rozwój wymusza bądź tworzenie nowych, bądź dostosowywanie 
starych technik, metod zarządzania do współczesnych warunków. Retoryka, jako 
proces komunikacji perswazyjnej, rozwija się wraz z technologią. Antyczne metody 
retoryczne znajdują odniesienie we współczesnym zarządzaniu organizacją.  

Cel podjętych w niniejszym referacie rozważań ma trojaki charakter. Cel rozpoz-
nawczy – tj. identyfikujący wiedzę o pojęciu retoryki, jej struktury oraz podstawo-
wych narzędzi, jak również wiedzę o zarządzaniu, marketingu i rodzajach portali 
społecznościowych. Cel praktyczny – tj. określenie sposobów oraz możliwości wyko-
rzystania narzędzi retoryki w procesach zarządzania, jakim jest marketing w sieci. Cel 
prognostyczny – tj. nastawiony na wypracowanie, na podstawie wyniku analizy 
badawczej, formuły wiedzy wykorzystania metod retorycznych jako narzędzi 
nowoczesnego zarządzania.  

Zaprezentowane w niniejszym referacie treści mają charakter teoretyczno-
badawczy. Analizie poddana zostanie aktywność firmy IKEA na dwóch portalach 
społecznościowych, a następnie przedstawione zostaną wnioski wynikające z niniej-
szych analiz. Analiza, jej forma, struktura oraz wykorzystane w niej narzędzia badaw-
cze, stanowią autorską koncepcję badawczą zrealizowaną na potrzeby niniejszego 
artykułu. 

1.1. Marketing w sieci 

Czynnikiem występowania marketingu w sieci jest fakt, że Internet jest, w społe-
czeństwie, jednym z najczęściej używanych źródeł pozyskania informacji. Internet, już 
kilkanaście lat temu, prężnie rozwijał się i wielu zdawało sobie sprawę jak duży wpływ 
będzie miał na społeczeństwo. R. Nowacki i M. Strużycki uważają, że Internet „jest 
jedynym medium reklamowym odnotowującym kilkusetprocentową dynamikę 
przychodów ze sprzedaży reklam. Jest to jednocześnie medium najmłodsze i najno-
wocześniejsze” [1]. G. Mazurek określił definicję promocji w Internecie: „polega na 
prowadzeniu komunikacji marketingowej przedsiębiorstwa w świecie wirtualnym, 
z wykorzystaniem takich narzędzi technologicznych, jak m.in. witryny internetowe czy 

                                                                   
1 joanna.skulska@wat.edu.pl, Instytut Organizacji i Zarządzania, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki  

i Zarządzania, Wojskowa Akademia Techniczna. 
2 kuligowskamonika@gmail.com, absolwentka Instytut Organizacji i Zarządzania, Wydział Bezpieczeństwa, 

Logistyki i Zarządzania, Wojskowa Akademia Techniczna. 

mailto:joanna.skulska@wat.edu.pl
mailto:kuligowskamonika@gmail.coml


Analiza technik retorycznych wykorzystywanych  

w wybranych portalach społecznościowych firmy IKEA jako narzędzi nowoczesnego marketingu 

 

63 

poczta elektroniczna” [2]. Zaletą wykorzystywania Internetu do promocji swoich 
produktów czy firm jest szybkość i łatwość komunikacji z klientem, możliwość 
modyfikacji treści tam umieszczanych, stosunkowo niskie koszty, pozyskanie statusu 
nowoczesnej firmy, itp. Dodatkowo firmy mogą obserwować konkurencję nie 
ujawniając się oraz poznać opinie klientów o sobie, swoich usługach i produktach oraz 
o konkurencji. Jeśli przedsiębiorstwo decyduje się na samodzielne prowadzenie 
kampanii promocyjnej w Internecie, podstawowym punktem jest zarządzanie 
procesami, które składają się na kampanię e-promocyjną [3]. Oprócz określenia celów 
promocji, należy wybrać docelową grupę odbiorców, a następnie określić treść 
komunikatów umieszczanych w sieci.  

Wyróżnia się dwa rodzaje kampanii, które można zastosować – wizerunkowa  
i sprzedażowa. Kampania wizerunkowa stawia na pierwszym miejscu cele 
komunikacyjne. Ta kampania ma na celu zaznajomienie nabywcy z marką firmy, 
przedstawienie siebie oraz swojej oferty, utrwalanie pozytywnych odczuć i opinii. 
Podczas tejże kampanii używa się takich wskaźników jak: zasięg internautów 
odwiedzających stronę, częstotliwość wyświetlania strony, liczba wysłanych maili 
promocyjnych, wzrost liczby użytkowników, którzy wiedzą o istnieniu firmy. 
Natomiast kampania sprzedażowa ma na celu generowanie odwiedzin na stronie firmy. 
Im więcej kliknięć, tym większa szansa, że użytkownik zostanie ze względu na 
zainteresowanie, a to skłoni go następnie do zakupu, założenia konta, dokonania 
rezerwacji czy wystawienia opinii. Aby dotrzeć do świadomości użytkowników należy 
właściwe przekazać komunikat [3]. 

Internet wpływa na sposób myślenia ludzi, którzy mają coraz większe oczekiwania 
względem firm. Nowi klienci bowiem, nie znając firmy mogą być nieufni. Aby jednak 
zyskać zaufanie klienta, umieszczane informacje powinny być aktualizowane na 
bieżąco oraz powinno się odpowiadać szybko na pytania zainteresowanych. Przede 
wszystkim należy zdawać sobie sprawę jak wielki wpływ Internet ma na działalność 
firmy. 

 

 
Rysunek 1. Możliwości Internetu i jego wpływ na działalność firmy,  

źródło: [opracowanie własne na podstawie 4] 
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Na rysunku 1 przedstawionych zostało pięć głównych filarów działań w Internecie. 

Obszarem zainteresowania niniejszego artykułu jest marketing internetowy.  

K. Łopaciński przedstawił definicję marketingu jako relację pomiędzy sprzedawcą  

a nabywcą: „Istota marketingu bezpośredniego w Internecie polega na docieraniu za 

pośrednictwem sieci do konkretnego klienta ze zindywidualizowanym komunikatem 

reklamowym” [3]. Na przestrzeni lat w związku z rozwojem technologii marketing 

ewoluował. Dlatego też można wyróżnić trzy spojrzenia na marketing [5]:  

1) charakter transakcyjny marketingu jest podejściem najczęściej wykorzys-

tywanym. Głównym jego zadaniem jest zachęcanie klienta do zakupu, kreowanie 

wizerunku marki i firmy; 

2) charakter relacyjny opiera się na budowaniu więzi z klientem oraz budowania 

lojalności wobec marki. Dzięki technologii i różnym narzędziom można 

przygotowywać spersonalizowaną ofertę dla klienta, dzięki czemu taka osoba 

poczuje się ważna. Marketing relacji jest stosowany poprzez media społecznoś-

ciowe, dzięki którym również rozwinął się marketing współtworzenia wartości; 

3) charakter współtworzenia wartości opiera się na kliencie, który uczestniczy  

w tworzeniu procesów organizacyjnych, jak i w wielu działaniach (np. wsparcie  

w obsłudze klienta, dostarczanie informacji o zapotrzebowaniu na nowe produkty  

i o potencjalnych konkurentach). Koncepcja ta odciąża często pracowników danej 

organizacji, a klienci czują się ważni, ze względu na pomoc (darmową), jakiej 

udzielili. 

Z czasem, by lepiej zobrazować to pojęcie, pojawiło się współczesne określenie  

e-marketing, czyli proces działań marketingowych w Internecie. Opiera się on na 

odpowiednim i przemyślanym wykorzystaniu narzędzi technologicznych w sieci, 

takich jak: strony internetowe, media społecznościowe czy e-maile. Dodatkowo, 

istotna jest również treść zamieszczanych wpisów. Aby przekonać klientów do siebie, 

argumenty powinny być interesujące oraz prawdziwe. Im więcej intrygującej  

i ciekawej zawartości znajdzie się na stronie, tym większa szansa na zainteresowanie  

i zwrócenie uwagi klientów. W zależności od produktu, branży, grupy docelowej 

konsumentów argumenty mogą mieć charakter [3]:  

1) racjonalny – odnoszą się do argumentacji, dlaczego warto zakupić dany produkt 

bądź usługę oraz do korzyści, jakie mogą im dostarczyć; 

2) emocjonalny – skupiają się na emocjach odbiorcy, które mogą wzbudzić 

zainteresowanie i nakłonić do działania; 

3) moralny – odnoszą się do wartości moralnych odbiorców oraz stylu życia  

w celu przekonania ich do określonych wniosków. 

Wszystkie te charaktery korespondują z retoryczną triadą tj. logosem, pathosem  

i ethosem. 

Kreowanie wizerunku w Internecie jest zjawiskiem występującym coraz częściej. 

Podstawowe zastosowanie Internet PR, czyli wzajemnych stosunków między 

organizacją a jej otoczeniem, to: rozmowa z klientem mądrym językiem, promocja 

nowej strony internetowej wśród mediów i dziennikarzy, rozszerzenie relacji firmy  

z przedstawicielami mediów oraz poznanie opinii rynku na temat organizacji, 

zarządzanie sytuacją kryzysową i monitorowanie opinii zamieszczanych internautów 

[2]. Poniższy rysunek 2. przedstawia obszary działań Internetu PR. 
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Rysunek 2. Możliwości Internetu i jego wpływ na działalność firmy, źródło: [2] 

Niezbędne jest, aby firma spełniała przynajmniej kilka z pięciu przedstawionych 

obszarów kampanii wizerunkowej w Internecie.  

Współpracując z mediami internetowymi bądź działając na portalach społecznoś-

ciowych firmy mają kontakt ze współczesną młodzieżą, jak i dorosłymi. Obecnie 

praktycznie każdy jest w sieci. Istnieje powiedzenie: „Nie ma Cię w sieci, nie 

istniejesz”. I poniekąd to powiedzenie sprawdza się, gdyż istnienie w portalach 

społecznościowych nadaje autentyczności – niestety często złudnej. 

Media społecznościowe obecnie silnie zmieniają świat marketingu oraz reklamy. 

Teraz przekaz reklamowy musi zmierzyć się z opiniami konsumentów, których waga 

zwiększyła się właśnie poprzez media społecznościowe [6]. 

1.2. Istota i znaczenie retoryki 

Retoryka jako narzędzie, wykorzystywana jest w wielu dziedzinach nauk, stąd  

w literaturze spotkać można liczne, różnorodne jej definicje. Powszechne w ogólnej 

świadomości społecznej jest postrzeganie retoryki jako banału, beztreściowości, 

ozdobnego gadulstwa, lecz w literaturze naukowej ma ona przypisane znaczenie nauki 

interdyscyplinarnej, polegającej na kształtowaniu umiejętności funkcjonalnego, 

sprawnego oraz skutecznego komunikowania się [7].  

Współcześnie H. Simons retorykę definiuje jako: „Analiza i praktyka perswazji” 

[8]. Taka definicja sugeruje, że nie tylko przekonywanie ma tu znaczenie, ale również 

analiza danego zagadnienia. 

W ujęciu B. Hertzberg’a: „Retoryka jest funkcją określonych wspólnot dyskur-

sywnych (ang. discourse community) i określa formy, intencje, techniki, metody, 

konteksty, kanony prawdy i stosowności, czynniki instytucjonalne, jak i efekty użycia 

form przekazów charakterystycznych dla danej wspólnoty dyskursywnej” [9]. Ta 

definicja jest poszerzona o uwzględnienie technik i metod retorycznych.  

Podobnie retorykę definiuje K. Burke, twierdząc, że istotą retoryki jest: „użycie 

słów (lub innych symboli) do kształtowania postaw lub wywołania zachowań” [10]. 
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Wymieniony autor definiując tak retorykę większy nacisk kładzie na sam sposób 

przekazu. 

J. Butler uważa, że retoryka zajmuje się zagadnieniem „jak rzeczywistość jest 

ukazywana w języku (języku literatury, prawa, filmu, nauki, itd.) i jak akceptujemy 

bądź zmieniamy nasze poczucie rzeczywistości poprzez różnorodne formy przekazu” [11]. 

Wydaje się, że najobszerniejszą i łączącą wszystkie powyższe definicje retoryki, 

jest definicja podana przez Ch. Perelman, który retorykę utożsamia z „ogólną teorią 

komunikacji perswazyjnej. […] do retoryki należy każda wypowiedź, która nie rości 

sobie prawa do odzwierciedlania prawdy bezosobowej. Z chwilą, gdy dana informacja 

chce wywrzeć wpływ na jedną lub wiele osób, ukierunkować ich myślenie, rozbudzić 

lub uspokoić ich emocje, skłonić do pewnego działania, należy ona do dziedziny 

retoryki. Przypadkiem szczególnym, który obejmuje retoryka, jest dialektyka – 

technika prowadzenia sporu” [12]. 

Wielu badaczy uważa, że słowo perswazja obejmuje zabiegi wyłącznie o charak-

terze komunikacyjnym. W literaturze napotkać można wiele definicji charaktery-

zujących czym jest perswazja, m.in.: „nadawca kieruje pewien komunikat do tych, 

których postawy chce zmienić” [13], „[perswazja to] świadoma próba podjęta przez 

pewną osobę w celu wywołania zmiany postaw, przekonań lub zachować pewnej 

osoby, bądź też grupy osób za pomocą transmisji pewnej wiadomości” [14]. 

K. Burke pisze „Oto najprostszy chyba schemat perswazji. Słuchacz jest w takim 

stopniu przekonany, w jakim mówca potrafi stosować jego język: mowę, gest, tonację, 

styl, wyobrażenia, postawy i idee – w ten sposób identyfikując się z nim” [15].  

Ze względu na cel można wyróżnić trzy rodzaje perswazji: przekonującą, nakła-

niającą i pobudzającą. Perswazja przekonująca to prosty typ, gdzie jedna osoba nie 

ukrywa swoich zamiarów, a druga odczytuje intencje swojego rozmówcy. Mówiący 

pragnie przekonać słuchacza o słuszności swojej tezy nad jego. Perswazja nakłaniająca 

polega na dążeniu, na wywarciu wpływu, by pozyskać jak największą liczbę 

zwolenników. Zachęcanie może być jawne i uczciwe lub ukryte i nieuczciwe [16]. Jeśli 

nakłanianie dotyczy zakupu określonych produktów, mówi się o reklamie. Natomiast, 

by zjednać odbiorcę z pewną ideą, sprawą czy poglądem, mamy do czynienia 

z perswazją pobudzającą [17].  

Perswazja więc jest częścią retoryki, gdzie za pomocą odpowiednich argumentów 

można próbować np. namówić kogoś do czegoś bądź odradzić coś komuś lub coś 

zachwalić czy obrzydzić. H. Podbielski przełożył definicję retoryki z Księgi 

Arystotelesa, jako: „umiejętność metodycznego odkrywania tego, co w odniesieniu do 

każdego przedmiotu może być przekonywające” [18]. Oznacza to, że retorykę należy 

odbierać jako zdolność wybrania odpowiednich środków perswazji w stosunku do 

tematu i osoby. Jest to zatem sztuka dostosowania przekazu do wyznaczonego celu  

i odbiorcy. Dlatego retoryka nie tylko spełnia swoje funkcje ze względu na sposób jej 

wykorzystania, ale także ze względu na cel i sposób dotarcia do określonego odbiorcy.  

Pojęciem, na które warto zwrócić uwagę, jest również retoryka wizualna. Jak sama 

nazwa wskazuje wyróżnia ona zwizualizowany świat, np. poprzez aranżację przestrzeni, 

przedmioty, wygląd zewnętrzny, zachowanie [19]. Wielu ludzi jest wzrokowcami i to 

poprzez oglądany obraz rzeczywistości można wpłynąć na ich sposób odbierania 

świata. To właśnie elementy wizualne określają, do jakiej grupy się należy, jakie 
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zachowania wnoszone są do codziennego życia. Retoryki wizualnej można używać 

również poprzez np. przedstawienie wykresów, czy prezentacji, które mogą ułatwić 

odbiór danego problemu. Szczególnie teraz, gdy tak popularnym środkiem przekazu są 

telefony komórkowe, ze stałym dostępem do Internetu oraz mediów społecznościo-

wych, tak ważne są obrazy. Współczesne społeczeństwo coraz mniej słucha, czuje, 

a coraz więcej patrzy. 

Retoryka jest bardzo rozbudowaną dziedziną i by poznać dokładnie jej znaczenie, 

należy najpierw poznać rodzaje retoryki [20]: 

1) sądowa – pierwotnie była to mowa wygłaszana przed sędziami, mowa ta odnosi 

się do wydarzeń przeszłych, a jej celem jest oskarżenie lub obrona. Rozstrzyga, 

czy coś jest sprawiedliwe czy też nie; 

2) doradcza – mowa wygłaszana w celu podjęcia decyzji. Zadaniem mówcy jest 

doradzenie lub odradzenie jakiegoś działania, które wystąpi w przyszłości oraz 

ustalenie, czy będzie to korzystne i pożyteczne; 

3) popisowa – mowa pierwotnie wygłaszana na uroczystych zgromadzeniach. 

W tym rodzaju mowy, mówca najczęściej chwali jakąś osobę lub działalność. 

Odwołuje się do teraźniejszości i ocenia czy coś jest szlachetne. 

By zrozumieć wykorzystanie rodzajów retoryki i ich zastosowanie należy 

zrozumieć pojęcie aktu retorycznego. 

Akt retoryczny jest to „użycie środków symbolicznych (w tym języka i obrazu) dla 

osiągnięcia zamierzonego celu” [21]. Na akt retoryczny składa się pięć podstawowych 

elementów, które wyróżnia J. Skulska [16]: 

1) kontekst – retoryka jest zależna od powiązanych ze sobą czynników, niezbędnych 

do zrozumienia aktu. Kontekst pozwala na zidentyfikowanie zdarzeń. Bez niego 

sytuacja nie jest zrozumiana i nie wiadomo, jak ją należy interpretować; 

2) odbiorcy – retoryka musi posiadać odbiorcę, gdyż inaczej nie spełni swojej 

podstawowej funkcji perswazyjnej, jaką jest oddziaływanie na osoby bądź grupy 

osób w celu wykonania pewnej czynności; 

3) sytuacja lub potrzeba – retoryka postrzegana jest jako odpowiedź, tak więc musi 

zaistnień określona sytuacja i czynniki, które tworzą sposobność do powstania 

aktu retorycznego; 

4) cel lub zamiar – retoryka jest zamierzona, przemyślana oraz umyślna; 

5) elementy limitujące – zastosowanie aktu retorycznego służy do rozstrzygnięcia 

pewnych trudności. 

Centralne miejsce w akcie retorycznym zajmuje nadawca komunikatu – mówca, 

podmiot retoryczny – upoważniony do pouczania, dowodzenia i przekonywania. 

Ideałem perswazji jest sytuacja, gdy słuchacz zaczyna się identyfikować z nadawcą. 

Warunkiem efektywnego przekonywania jest akceptacja słuchacza. Jest to umiejętność 

przekonania oraz przedstawienia argumentów, by można było odbiorcę przekonać  

o danej idei, za pomocą takich przesłanek, które zostaną wzmocnione dzięki uczuciom.  

W teorii retoryki wyróżnia się trzy czołowe cele perswazji [22]: 

1) pouczenie (łac. docere) odnosi się do funkcji informacyjno-pouczającej i do 

inteligencji odbiorcy, w celu uzyskania jego aprobaty. Odbiorca powinien 

uwierzyć mówcy, że ten go nie okłamuje; 
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2) poruszenie odbiorcy (łac. movere) odnosi się do oddziaływania na wolę 

słuchacza, nakłanianie do wykonania jest najistotniejszym celem retoryki; 

3) zachwycenie słuchacza (łac. delectare) ma na celu odwoływanie się do uczuć  

i emocji. 

Wszystkie te trzy cele występują w akcie retorycznym jednocześnie. O decydującej 

formie przekazu zaważa dominanta jednego z celów. Należy zwrócić uwagę, że rola 

odbiorcy pełni tu kluczowe znaczenie, gdyż to on determinuje cały proces perswazji. 

Komunikat musi być dostosowany do niego, inaczej nie będzie skuteczny. 

Wzbudzenie zainteresowania u odbiorcy to nie tylko odpowiednie argumenty, ale 

również stosowny dobór słów. Aby przekaz perswazyjny był przekonywujący należy 

zastosować się do trzech fundamentalnych zasad [20]: 

1) organiczności – według Platona wszystko powinno być poukładane i musi być 

wzajemnie zależne. Jeśli perswazja ma spełnić pozytywną rolę komunikacji 

musi być oparta na prawdzie i harmonii; 

2) stosowności – to właściwy dobór i użycie wszelkich środków retorycznych, 

obejmuje kwestie estetyczne i stylistyczne. Podstawą tej zasady jest wyczucie 

i takt, które przychodzi z doświadczeniem; 

3) funkcjonalności – mówca musi najpierw wiedzieć, jakie myśli i słowa powinny 

być użyte w wystąpieniu, które środki mogą działać na uczucia i przekonania 

odbiorcy. 

Trzeba zauważyć, że owa ograniczoność, stosowność i funkcjonalność odnoszą się 

kolejno do podstawowych narzędzi, jakimi jest ethos, pathos i logos. To one kształtują 

wypowiedzi, a także są głównymi narzędziami retoryki. By zrozumieć co oznaczają, 

trzeba poznać jak działają oraz kiedy najczęściej się je stosuje.  

Pathos (grec. uczucie, namiętność, cierpienie) odnosi się w retoryce do emocjo-

nalnego oddziaływania na słuchaczy poprzez wzbudzenie w nich odpowiednich, 

pożądanych uczuć. Mimo tego, iż uważa się, że słowa mają największą moc, to często 

nie co, a jak są wypowiadane oraz dobierane, wpływa na efekt wypowiedzi. Pathos to 

głównie zdolność mówcy do wpłynięcie na uczucia słuchacza, wywołania określonych 

emocji, w ten sposób mówca przekazuje swoje wartości i przekonania. To silne 

oddziaływanie wspiera wolę odbiorcy, świadczy o przeżyciach twórcy, odsłaniających 

jego ludzką naturę. Dzięki temu, więź łącząca autora z drugą osobą, może zwiększyć 

szanse skutecznej perswazji [23]. Użycie pathosu jako narzędzia perswazji polega na 

wywołaniu pożądanych dla ludzi emocji, aby pod ich wpływem odbiorca podjął taką 

decyzję, czy działania, na jakich drugiej stronie zależy. W zależności od celu perswazji 

stronie może zależeć, aby osoba była wzruszona, smutna, zła, szczęśliwa czy 

zaskoczona. Poprzez pathos mogą oddziaływać na uczucia nie tylko słowa, ale również 

wszystkie elementy wizualne. 

Kolejnym narzędziem retoryki jest Ethos (grec. zwyczaj, usposobienie albo 

porządek, ład). „U starożytnych Greków termin oznaczający stały sposób postę-

powania właściwy człowiekowi, a zwłaszcza jego stosunek do innych ludzi” [24]. 

Arystoteles uważał, że mówca musi być godny zaufania i szanowany jako ekspert  

i znawca w swojej dziedzinie [18]. 

Perswazyjne oddziaływanie w obszarze ethosu skupia się wokół postawy moralnej 

mówcy, czyli wpływa również na wolę odbiorcy. Ethos jest nazywany nośnikiem idei, 
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wartości, wzorów kulturowych obowiązujących w danej grupie społecznej. Są to 

zasady, jakimi kieruje się określona grupa oraz ich styl życia [23]. 

Ethos skupia się na postawie mówcy, to jak siebie reprezentuje, czy jest szanowany 

przez słuchaczy i akceptowany. Nikt, na przykład, nie potraktuje poważnie mordercy, 

który wypowiada się o uczciwości i potępia złodziei. Ważne jest nie tylko co się mówi, 

ale też kto to mówi i w jaki sposób. Na ludzi wpływa m.in. na przykład reputacja 

argumentatora, niezależnie od komunikatu. Istnieją większe szanse, że w kwestii np. 

polityki uwierzymy profesorowi niż ogrodnikowi, mimo że obydwaj mogą mieć tyle 

samo racji. Dodatkowo poprzez elementy wizualne takie jak mimika czy gesty, ale 

również styl ubierania się i sposób zachowania można przekonać do siebie słuchaczy. 

Logos (grec. mówić, słowo, rozum) odnosi się do znajdowania argumentów, 

wysuwania wniosków. Jest to termin, który oznacza uporządkowaną całość, porządek, 

przemyślane decyzje i argumenty. „Platon uznaje więc, że logos-mowa na wszystkich 

poziomach komunikacji jest wyrazem całej osoby” [25]. Nie tylko sposób mówienia, 

ale również logiczna spójność wypowiedzi oraz właściwa rzeczowa argumentacja, 

wpływają na skuteczność przekazu.  

Ethos, pathos i logos razem tworzą triadę retoryczną. Nie zawsze wykorzystywane 

są w tym samym stopniu. Czasami poświęca się więcej uwagi jednej formie. Wszystko 

zależy od: mówcy, słuchaczy, sytuacji, celu przemowy, zajmowanego stanowiska, co 

chce się osiągnąć, jak chce się być postrzeganym, przedmiocie mowy itp. 

By wpłynąć na przekonania odbiorcy za pomocą mowy przez oddziaływanie na 

jego rozum, wolę i emocje społeczeństwo posługuje się perswazją, która już wcześniej 

została omówiona. Jeśli chce się w pełni rozumieć narzędzia retoryki, powinno się 

znać strukturę organizacji wypowiedzi. 

Strukturę organizacji wypowiedzi opisuje podział retoryczny (łac. partitio) zwany 

inaczej propozycją (łac. propositio) i stanowi fundamentalne założenie retorycznej 

organizacji wypowiedzi, które ma być rozwinięte i udowodnione w akcie retorycznym. 

Partycja jest retorycznym odpowiednikiem podziału logicznego. Teoria retoryki 

wyróżnia pięć działów: inventio, dispositio, elocutio, memoria, actio. Inwencja (łac. 

inventio) to nauka o wyszukiwaniu i gromadzeniu materiału. Szerzej rzecz ujmując jest 

to zdolność odnajdywania argumentów w danej sprawie, dzięki którym staje się ona 

bardziej prawdopodobna. Źródła powinny być wiarygodne, a w zakresie opracowania 

powinien znaleźć się cel i główna teza wystąpienia. Kompozycja (łac. dispositio) to 

nauka o uporządkowaniu i rozmieszczeniu materiału i pomysłów [26]. Schemat 

powinien być czytelny. Kompozycja wypowiedzi powinna być uporządkowana  

i składać się ze wstępu, przedstawienia faktów, argumentacji, odpieraniu zarzutów oraz 

zakończenia. Natomiast elokucja (łac. elocutio) to nauka o wyrażaniu myśli słowem, 

synonim współczesnej stylistyki. W zakresie wysłowienia zwracać powinno się uwagę 

na jasność i stosowność stylu pod względem tematu wypowiedzi oraz na bogactwo 

słownictwa. Mnemonika (łac. memoria) to nauka o zapamiętywaniu. W przemówie-

niach dotyczy to zapamiętania tekstu, w reklamach natomiast odpowiednio chwytliwy 

slogan, który zapamiętać powinni odbiorcy. Actio to nauka o wygłaszaniu, czyli 

techniki polegające na posługiwaniu się głosem, gestem oraz mimiką [22]. W postach 

reklamowych nie jest oceniany jednak sposób mówienia, a sposób przekazu oraz 

reakcje na ten przekaz. 
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Narzędzia retoryki pełnią znaczącą funkcję w akcie retorycznym. To za ich pomocą 

można przygotować skuteczną perswazję. Aby odpowiednio dobrać rodzaj narzędzia 

powinno się ustanowić cel oraz określić, jaki powinien być osiągany rezultat. W tym 

pomocne okazać się może poznanie struktury i technik retorycznych. 

2. Analiza badawcza strategii retorycznych w wybranych działaniach 

marketingowych 

Do analizy firmy wybrany został nowoczesny sposób zarządzania – marketing  

w sieci. Wpisuje się to w tzw. zarządzanie zewnętrzne. Marketing w sieci, to przede 

wszystkim nacisk na oryginalność oraz nowatorskie podejście do klienta. Opiera się on 

na takim wykorzystaniu narzędzi technologicznych (np. strony internetowej, mediów 

społecznościowych), by ułatwić komunikację z klientami. 

2.1. Metodyka badania 

Jako przedmiot badań, na potrzebę niniejszego artykułu, wybrano szwedzką firmę 

IKEA. Analizie poddane zostaną działania marketingowe przeprowadzane w mediach 

społecznościowych Facebook i Instagram. Jest to autorska analiza badawcza. Posty 

umieszczane na tych portalach, będą analizowane pod kątem wykorzystanych 

narzędzi: ethosu, pathosu i logosu oraz technik retorycznych. Ma to na celu zbadanie 

używania metod retorycznych w mediach społecznościowych jako nowoczesnego 

zarządzania firmą. Zinterpretowane zostaną następujące parametry tj.: charakter 

marketingu, parametry aktu retorycznego, funkcje zarządzania i konstrukcje postów. 

Następnie analizie poddane zostaną reakcje odbiorców na zamieszczone posty  

i zweryfikowana ich trafność w kierunku odbiorcy, co umożliwi rozwiązanie problemu 

badawczego zawartego we wstępie pracy, który dotyczył wskazania konotacji retoryki 

z marketingiem w sieci. 

Do analizy wybrano trzy posty firmy IKEA na Facebooku, ze względu na 

największą liczbę reakcji oraz jeden post IKEA na Instagramie, cieszący się 

największą liczbą polubień. Dodatkowo zwrócono uwagę na dwa posty na Instagramie, 

które mimo tego, że nie zostały dodane przez profil IKEA, zadziałały marketingowo. 

2.2. Analiza badawcza działalności marketingowej firmy IKEA 

na wybranych portalach społecznościowych 

Jak już wyżej wspomniano, jako przedmiot badań wybrano szwedzką firmę IKEA, 

analizie poddane zostaną działania marketingowe przeprowadzone w mediach 

społecznościowych Facebook i Instagram. 

IKEA jest to sieć sklepów zajmujących się głównie sprzedażą detaliczną oraz 

produkcją mebli, a także artykułów dekoracyjnych.  

IKEA na swojej stronie internetowej opisuje siebie „Jesteśmy firmą, która kieruje 

się wartościami, a domowe życie jest naszą prawdziwą pasją. Każdy produkt z naszego 

asortymentu pomaga nam sprawiać, by nasze domy stawały się lepsze i piękniejsze. 

Grupa IKEA posiada 355 sklepów w 29 krajach (stan na 31.08.2017 r.)” [27]. Od roku 

2018 na głównej stronie opis firmy został zmieniony na: „Przebyliśmy długą drogę od 

momentu, gdy w 1943 roku Ingvar Kamprad założył IKEA. Od bycia maleńką 

szwedzką firmą sprzedającą produkty z katalogu wysyłkowego, IKEA stała się jedną 

z najbardziej znanych marek w branży wyposażenia domu na świecie. Obecnie na całym 
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świecie mamy setki sklepów IKEA, a niedługo będzie ich jeszcze więcej. Przeczytaj 

więcej o naszej fascynującej historii – od samego początku do tego, co robimy 

obecnie” [27]. Oba te opisy kreują ethos firmy, kluczowe są dwa stwierdzenia: „kieruje 

się wartościami” – to wskazuje, że nie chodzi tylko o produkty, a o coś więcej. Posty 

mające na celu kreowanie tych wartości, stanowią 79,3% wszystkich postów. Słowo 

„nasze” należy do grupy idiografów, czyli „sposoby, w jakie retor stwarza wrażenie 

„wspólnoty” pomiędzy sobą a słuchaczami (wspólnoty kulturowej, politycznej, 

etnicznej, interesu itp.)” [28], np. stwierdzenie „by nasze domy stawały się lepsze”  

– użycie słowo „nasze” wskazuje, że nadawca (w tym przypadku IKEA) utożsamia się 

ze swoimi klientami, tworzą wszyscy razem swoje domy, a nie domy dla innych. 

IKEA obecnie jest największym na świecie sprzedawcą mebli. Firma posiada 422 

sklepów na ponad 50 rynkach. IKEA ma również 5 fabryk w Europie, w tym  

2 w Polsce. Dzięki milionom klientów jest liderem w branży meblarskiej [29]. Stosuje 

typ handlu B2C (business to consumer). 

2.2.1. Retoryczna analiza postów na Facebooku 

Oprócz strony internetowej www.ikea.com/pl/pl/ IKEA posiada swój oficjalny 

profil na Facebooku prowadzony jako fanpage IKEA www.facebook.com/IKEApl/ 

(rys. 3). Facebooka można przeglądać w aplikacji mobilnej oraz w przeglądarce 

internetowej na komputerze. Fanpage kierowany jest do szerokiej gamy odbiorców, 

którzy chcą zrobić, bądź już robią w tym sklepie zakupy, jak również dla osób, które 

nie odczuwały potrzeby zakupów, ale po obejrzeniu konkretnego postu zdecydują się 

na wizytę w sklepie (temu mają służyć posty sponsorowane pojawiające się na 

profilach osób niebędących w kręgu „znajomych” fanpage). Nie ma sprecyzowanej 

grupy odbiorców pod względem wieku, upodobań, stylu czy klasy społecznej.  

O odbiorcach świadczy słowo „nasz” w opisie sklepu, czyli to profil dla „nas” wszyst-

kich. Celem promocji na portalu społecznościowym Facebook jest zareklamowanie 

swoich produktów oraz zaprezentowanie się klientom z jak najlepszej strony 

(kreowanie wizerunku marki).  

Główna strona na Facebooku IKEA ma 27 948 250 polubień (stan na 27.05.19 r.). 

Na tym profilu firma, realizuje charakter transakcyjny marketingu – przedstawia swoje 

produkty, zachęcając do zakupu oraz kreuje swój wizerunek w sieci jako porządną, 

solidną, wiarygodną markę. 

Dodatkowo, na Facebooku, można znaleźć kilka fanpage’y poszczególnych 

sklepów tj. np.: 

 IKEA (IKEA Warszawa Targówek)  

www.facebook.com/IKEA.WARSZAWA.TARGOWEK/ 

Strona polubiona jest przez 1136 osób (stan na 27.05.19 r.) 

 IKEA (IKEA Warszawa – Janki) 

www.facebook.com/IKEA.WARSZAWA.JANKI/?ref=br_rs 

Strona polubiona jest przez 536 osoby (stan na 27.05.19 r.). 
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Rysunek 3. Profil IKEA na Facebooku, źródło: [30]  

Strony te, w porównaniu do głównej strony IKEA, mają znacznie mniej polubień,  

a publikowane na nich posty są w większości identyczne, co na głównym fanpage’u 

IKEA. Docelowo skupiają one klientów, tych poszczególnych sklepów. Tworzy to 

bardziej zamkniętą społeczność, dzięki temu można się dowiedzieć, które konkretne 

produkty są dostępne, w jakich punktach sieci.  

Na stronach poszczególnych sklepów IKEI, jak IKEA Targówek, czy IKEA Janki 

realizowany jest charakter relacyjny. Oprócz głównych postów dotyczących produk-

tów w sieci sklepów, można znaleźć informacje na temat, na przykład otwarcia 

nowego magazynu samoobsługowego, w tym konkretnie sklepie (IKEA Targówek). 

Występuje tu głównie budowanie więzi między klientami a marką oraz lojalności 

wobec firmy. Dodatkowo na stronie internetowej IKEA można założyć własne konto, 

dzięki któremu dokonywać się będzie zakupu produktów, a to może skutkować 

naliczaniem rabatów czy wysyłaniem maili o ofercie przygotowanej specjalnie dla 

konkretnego klienta. Można również posiadać kartę klubowicza IKEA FAMILY,  

z którą niektóre produkty są tańsze. 

Co więcej, na Facebooku znaleźć można kilka grup zamkniętych (oznacza to, że 

trzeba się do nich zapisać, poprosić o przyjęcie do grupy) oraz otwartych, które zostały 

prawdopodobnie założone przez fanów tego sklepu, aczkolwiek może to być celowe 

działanie marketingowe i grupy, już nieoficjalnie, mogą być prowadzone przez IKEA. 

Tworzą one swego rodzaju „społeczności” związane z IKEA: 

 Urządzam mieszkanie, kupuję w IKEA – wszystko, co musisz wiedzieć 

www.facebook.com/groups/urzadzam.z.ikea/ 

Grupa posiada 16 040 członków (stan na 27.05.19 r.), poświęcona jest urządzaniu 

mieszkania meblami IKEA, służy do odpowiadania na zadane przez innych pytania, 

znaleźć tam można informacje o nowym asortymencie oraz propozycje inspiracji; 

 IKEA – POMYSŁY INSPIRACJE 

 www.facebook.com/groups/872981569507798/ 
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Grupa posiada 2665 członków (stan na 27.05.19 r.), głównym jej celem jest 

wstawianie postów z pomysłami na aranżacje wnętrz; 

 IKEA sprzedam/zamienię  

www.facebook.com/groups/387308404779148/ 

Grupa posiada 41 720 członków (stan na 27.05.19 r.). Dzięki tej grupie osoby mogą 

sprzedać lub wymieniać produkty oferowane przez IKEA, które albo nie spełniły ich 

oczekiwań, albo są im już niepotrzebne. 

To właśnie takie działania w Internecie mają wpływ na działalność firmy. Powsta-

nie dodatkowych grup stworzonych przez klientów IKEA (na przykład IKEA 

sprzedam/zamienię) ukazuje charakter współtworzenia wartości przez konsumentów. 

Na tych grupach odpowiadają oni na swoje wzajemne pytania, dzielą się pomysłami 

oraz pośrednio reklamują produkty poprzez swoje pomysły z ich użyciem. 

Prowadzenie stron na Facebooku nie tylko poprawia promowanie wizerunku firmy, 

ale również pozwala lepiej zadbać o relacje z klientem oraz promowanie jej 

innowacyjności.  

IKEA kreuje swój wizerunek przede wszystkim jako firma dbająca o środowisko. 

Często posty nie są bezpośrednio postami reklamowymi, są postami niby społecznymi, 

edukującymi, mówiącymi o ekologii, z jednoczesnym lokowaniem produktów IKEA. 

Wpływa to nie tylko na wrażenia odbiorców (ethos), gdzie IKEA pokazuje się jako 

marka opiekuńcza, której zależy na klientach tak samo jak na środowisku planety, ale  

i również, poprzez tego rodzaju posty, chcą wpływać na rozum/intelekt odbiorców 

(logos), pouczając społeczeństwo do przemyślanych decyzji zakupowych (na przykład: 

Nie wisi Ci los środowiska? Korzystaj z suszarki wolnostojącej i daj odetchnąć 

planecie). Reklamy te są często zabawne, jak i wzruszające, co sprawia, że wpływają 

na uczucia odbiorców (pathos).  

Analizując prowadzenie profilu na Facebooku należy wyróżnić 5 parametrów aktu 

retorycznego (dokładny opis aktu retorycznego zawarty został w rozdziale I): 

1) kontekst – w większości postów jest to kontekst sytuacyjny, nawiązujący do 

domowej atmosfery, przytulności, bycia u siebie, ale również swobody, dobrej 

zabawy, jest bardzo wyraźnie osadzony społecznie, czasem post napisany jest na 

temat inny niż meble bądź dodatki mieszkaniowe (na przykład dbanie 

o środowisko), jednak zawsze w jakiś sposób łączy się z produktem firmy; 

2) odbiorcy – odbiorcami postów jest społeczeństwo polskie (strona prowadzona jest 

w języku polskim o asortymencie w sklepach w Polsce), nie ma określenia płci 

odbiorców, jednak marketing kierowany jest raczej w stronę osób pełnoletnich, 

którzy kupują meble czy dodatki mieszkaniowe. Czasami bohaterami postów są 

dzieci, ale mimo to adresatem przekazu są ich rodzice, a celem, ukazanie 

możliwości, jakie dają zabawki IKEA. Górna granica wiekowa nie jest określona, 

często w postach występują również osoby starsze, ale znacząca większość to 

osoby w wieku 20-50 lat. Odbiorcy to dokładnie tacy ludzie jak zamieszczani 

w postach reklamowych, czyli: starzy, młodzi, dzieci, kobiety, mężczyźni, pary 

hetero i homoseksualne, różne friki, ludzie o przeróżnych zainteresowaniach. 

Chodzi o utożsamianie się z bohaterami. Naczelny przekaz, jaki przekazuje 

IKEA, to, że jest dla każdego; 
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3) sytuacja lub potrzeba – potrzebą, jaką stara się wykreować IKEA jest posiadanie 

wyposażenia lub doposażenia wnętrz, urządzenia mieszkania, domu. Osadzone to 

zostaje w konkretnej sytuacji (np. przeprowadzka, przyjęcie, pojawienie się 

nowego członka rodziny itp.); 

4) cel lub zamiar – każdy post jest przemyślany, celem marketingowym marki jest, 

naturalnie, budowanie lojalności z klientem, zachęcenie klienta do przyjścia do 

sklepu oraz sprzedanie jak największej ilości produktów, ale również kreowanie 

wizerunku, że firma jest dla nas, dla klientów, czyli budowanie wspólnoty – 

ważne jest dla nich to, co ważne dla klientów; 

5) elementy limitujące – czyli rozumienie przekazu reklamowego jako respons, 

odpowiedź, proponowane rozwiązanie jakiegoś problemu (na przykład poprzez 

pozytywny wpływ na zniszczone środowisko, poprzez zakup ekologicznych 

produktów IKEA). IKEA ukazuje swoje produkty jako te, które są w stanie 

rozwiązać te problemy, stoją w gotowości aby spełnić potrzeby, te proste, 

zwyczajne, ale również te dziwaczne, niestandardowe. 

Jako forma zarządzania, marketing firmy IKEA w sieci spełnia 3 podstawowe 

funkcje zarządzania: 

1) planowanie – podejmowane są tu decyzje na temat rodzajów wstawianych 

postów oraz treści w nich zawartych. Wyróżnić tu można planowanie operacyjne, które 

to odnosi się do planów krótkookresowych. Hasła typu: „Szykuj się na dzień dziecka” 

wstawione 18 maja, czy „Oferta obowiązuje do 21.05.19” wstawione 10 maja to oferty 

krótkookresowe z mniej więcej 2 tygodniową datą wyprzedzenia. W przypadku oferty 

specjalnej na „dzień dziecka” jest to odpowiednio długi czas, aby umożliwić 

przygotowanie się na ten dzień, zaplanować go sobie, ale jednocześnie wystarczająco 

krótki, by o nim nie zapomnieć. W przypadku oferty „obowiązującej do”, okres  

2 tygodniowy daje możliwość zapoznania się z ofertą oraz spokojnego zakupu, 

jednocześnie zastosowana zostaje technika ograniczoności: z decyzją nie można 

zwlekać i jak najszybciej powinno się zakupić dany produkt; 

2) organizowanie – IKEA cały czas się dostosowuje do panujących trendów  

w Internecie. Unowocześnia swoje posty, ulepsza odpowiedzi na komentarze, jest to 

wszystko związane z organizowaniem reguł działania. Moderatorzy facebookowej 

strony mają możliwość nie tylko zobaczenia liczby reakcji, komentarzy czy 

udostępnień, ale również wielu statystyk: 

 działanie na stronie – liczba kliknięć przycisku wezwania do działania  

i informacji kontaktowych strony (czyli liczba kliknięć na konkretne ikony, typu: 

jak dojechać, numeru telefonu, przekierowujących do witryny itp.); 

 liczba wyświetleń strony – liczba wyświetleń profilu strony przez osoby zalogo-

wane i niezalogowane; 

 wyświetlenia podglądu strony – liczba przypadków umieszczenia kursora nad 

nazwą strony lub zdjęciem profilowym w celu wyświetlenia podglądu zawartości 

strony; 

 polubienia strony – liczba nowych osób, które polubiły daną stronę, z podziałem 

na opłacone i nieopłacone (ta liczba jest szacunkowa); 
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 zasięg posta – liczba osób, które wyświetliły, dowolny z postów, na danej stronie, 

z podziałem na łączną liczbę wyświetleń, wyświetlenia ograniczone i promocje 

(ta liczba jest szacunkowa); 

 rekomendacje – liczba rekomendacji strony przez użytkowników; 

 filmy – liczba odtworzeń filmów na stronie trwających przez przynajmniej  

3 sekundy lub prawie w całości, jeżeli są krótsze niż 3 sekundy, z podziałem na 

liczbę łączną, płatne i bezpłatne; 

 osoby obserwujące stronę – liczba nowych osób, które rozpoczęły obserwowanie 

danej strony, z podziałem na opłacone i nieopłacone (ta liczba jest szacunkowa)  

 aktywność dotycząca postów – liczba interakcji użytkowników z konkretnymi 

postami, poprzez polubienia, komentarze, udostępnienia i inne działania; 

Przykładowy wykres 1 prezentuje jak wygląda taka statystyka. 

 

Wykres 1. Możliwości Internetu i jego wpływ na działalność firmy,  

źródło: [opracowanie własne na podstawie przykładowej firmy] 

3) Kontrolowanie – pod wieloma postami odbiorcy udzielają komentarzy. 

Komentarze mogą dotyczyć danej oferty, zapytań, opinii, jak i również swoich 

własnych aranżacji nabytego produktu. Jednak zdarzają się też komentarze negatywne, 

które są wyrażeniem frustracji, niezadowolenia z jakiegoś produktu czy obsługi. Wtedy 

też pracownicy IKEA muszą podjąć specjalne środki, by poprawić swoją reputację w 

sieci. Odpowiedź taka często jest zdystansowana, neutralna, niepolemiczna, odsyłająca 

do innej formy kontaktu, np. formularz, reklamacja oraz z podziękowaniem za 

wyrażenie swojej opinii. Jest to swego rodzaju badanie potrzeb i oczekiwań klientów, 

ale i również kontrolowanie swojego wizerunku w sieci. 

Ze względu na ograniczenia czasowe i ilościowe artykułu, retorycznej analizie, 

aktywności firmy IKEA na portalu Facebook, poddany został okres 01.04-24.05.19 r. 

Analizowane są tylko posty pojawiające się na głównym profilu IKEA. 

Na fanpage’u Facebooka IKEA pojawia się jeden post co 2-3 dni. W badanym 

okresie było to 29 postów. Wyróżnić można trzy rodzaje postów wstawianych na profil 

IKEA. Pokazy slajdów, gdzie po kliknięciu od razu przekierowuje na stronę sklepu. 

Owe slajdy cieszą się najmniejszą popularnością (średnia reakcji z 9 postów wynosi 

246 reakcji/post). Nieco już większą popularnością cieszą się zdjęcia (średnia reakcji 
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z 10 postów wynosi 368 reakcji/post, przy czym w średniej nie był uwzględniony 

jeden post, który uzyskał 4 tysiące reakcji). Najbardziej lubiany przez odbiorców 

rodzaj postu to filmy (średnia reakcji z 8 postów wynosi 403 reakcji/post, przy czym 

w średniej nie był uwzględniony jeden post, który uzyskał 2,5 tysiąca reakcji). Posty 

z tak dużą ilością reakcji nie zostały wzięte pod uwagę ze względu na sztuczne 

zawyżenie średniej. 

Można powiedzieć, że IKEA stosuje dwa rodzaje kampanii: wizerunkową i sprze-

dażową. Kampania wizerunkowa kreuje firmę oraz jej ofertę, poprzez promowanie 

dbania o środowisko. Za to załączanie linków i odniesień do strony internetowej, przez 

którą można zakupić produkty, wpisuje się w stosowanie kampanii sprzedażowej. 

Do analizy zostały wybrane trzy posty, które cieszyły się najlepszym odbiorem  

u internautów. Najlepszy odbiór został zmierzony ilością reakcji i polubień. Było to 

jedno zdjęcie oraz dwa filmy. Analizie poddane zostały 2 posty, które zostały 

wykluczone ze statystyk jako posty, które spotkały się z najwyższym uznaniem odbior-

ców oraz jeden, który również cieszył się dużą popularnością jednak nie został 

wykluczony ze statystyk. Poniższa analiza, tak wyselekcjonowanych postów, umożliwi 

analizę odbioru wykorzystanych strategii. Co ciekawe każdy z tych trzech postów 

nakierowany jest na wykorzystanie, jako dominujących w przekazie, kolejno różnych 

narzędzi retorycznych tj. pathosu, logosu i ethosu. 

2.2.2. Film z udziałem Katarzyny Nosowskiej 

Pierwszym omawianym i analizowanym postem jest film z udziałem popularnej 

piosenkarki Katarzyny Nosowskiej dodanym 01.04.19 r. www.facebook.com/ 

nosowskamusic/videos/2282517662019686/UzpfSTI5NDY3NjgxMjQ3ODoxMDE1N

jY3MTgyNzkyMjQ3OQ/.  

Został on umieszczony na profilu facebookowym artystki, a dopiero następnie 

udostępniony na profilu IKEA. IKEA zapłaciła piosenkarce za wypromowanie tego 

posta. Materiały powiązane z marką umożliwiają twórcom nawiązywanie partnerstwa 

z innymi markami w celu promowania produktów lub usług. Jest to bardzo często 

wykorzystywane w działaniach promocyjnych, aby poprzez osoby sławne przekonać 

klientów do swoich produktów. 

Zgodnie ze sztuką podziału retorycznego, niniejszy post zostanie poddany analizie 

na płaszczyźnie pięciu parametrów klasycznej konstrukcji retorycznej. 

Konstrukcja filmu: 

1) Inventio – w celu określenia i oceny fazy inventio należy poddać analizie 

elementy aktu retorycznego, jaki stanowi niniejszy post, a więc określenie kontekstu, 

odbiorców, celu, potrzeby oraz elementów limitujących, jak również zwrócić uwagę na 

rzetelne zgromadzenie argumentów, czy np. wiarygodność źródeł.  

Odbiorcami filmu są głównie fani Nosowskiej, ale i również pozostali klienci 

IKEA. Film wstawiony został w czasie, gdy pogoda zaczyna przypominać pogodę 

wiosenną, a ludzie odliczają dni do Wielkanocy, następuje zatem osadzenie 

w kontekście czasowym, jak i kulturowym. Wiąże się to jednocześnie z potrzebami, 

jakie ludzie w tym okresie mają. Celem tego postu jest przedstawienie nowej kolekcji 

(odpowiadającej na te potrzeby kontekstowe) w sposób zabawny, ale też ciekawy, 

dlatego na pierwszy rzut oka nie widać, które produkty są reklamowane. Dowiedzieć 

się tego można poprzez wejście na stronę IKEA, na którą przekieruje widzów link  
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w opisie. Reklama dotyczy kolekcji TANKVARD, w skład której wchodzą: meble 

rattanowe, pościele, ręczniki, narzuty, poduszki, lampy, dywany oraz kimona. 

2) Dispositio – kompozycja wypowiedzi składa się ze wstępu, przedstawienia 

faktów, oraz zakończenia. Film trwa 41 sekund, co jest dość długim filmem jak na 

reklamę w Internecie. W fazie wstępnej, występuje nawiązanie dialogu, w którym 

Nosowska, siedząc na tarasie zwraca się bezpośrednio do słuchaczy „Moi drodzy” oraz 

opowiada o swoim doświadczeniu, że ostatnio przeczytała o nadchodzącej wiośnie, 

jednak jest na nią przygotowana itd. W tym celu pokazuje obrus na stoliku oraz stuka 

parasolem, który trzyma w ręku. Można zauważyć, że Nosowska otoczona jest 

kilkoma produktami IKEA.  

W fazie przekonywania, Nosowska stwierdza, że jej samej udało się znaleźć 

wreszcie coś dla siebie, a jest to kosz wiklinowy, z którego żartuje, iż jest idealnym 

koszykiem na święconkę.  

W fazie zakończenia usłyszeć można „Miłej wiosny kochani, ona już tu jest” co jest 

radosnym pożegnaniem oraz zapowiedzią nowych produktów wiosennych, które już tu – 

w IKEA – są, na przykład nadających się do dekoracji tarasu lub balkonu, czy jako 

akcesoria świąteczne. Pomimo wielu przedmiotów znajdujących się na filmie w tle 

widać uporządkowanie oraz usłyszeć można harmonię w głosie narratora. Gdy zaczyna 

się wiosna ludzie zazwyczaj robią porządki, więc jest to idealny moment na reklamę  

z wykorzystaniem ethosu znanej i lubianej artystki. 

 

Rysunek 4. Post z udziałem Katarzyny Nosowskiej, źródło: [31] 
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3) Elocutio – analizie poddane zostało tu wyrażanie myśli słowem. Film ten ma 

wydźwięk humorystyczny i zauważyć w nim można chęć poruszenia odbiorcy  

i oddziaływania na wolę słuchacza. Wykorzystana została tu retoryka popisowa,  

w której Nosowska chwali produkt (kosz wiklinowy) wraz z odwołaniem się do 

teraźniejszości (Wiosna już tu jest). 

Techniki retoryczne wykorzystane w tym spocie reklamowym to: 

 narracja – popularny narrator swoim spokojnym głosem oraz odpowiednią 

tonacją, jak i znaczną dawką humoru, zaciekawia słuchacza; 

 gra słów – użycie sformułowania „w Internetach” co gramatycznie jest niepop-

rawne, jednak często stosowane przez internautów w ramach żartu;  

 hiperbola – użycie słów „Udało mi się w tym roku, po raz pierwszy, a mam 

prawie 50 lat, kupić kosz na święconkę. Wreszcie jest to rozmiar, który mnie 

zadowala”. Artystka wyolbrzymia fakt, że nigdy nie mogła kupić odpowiedniego 

kosza, chodzi tu o rozmiar tego kosza (jest to bardzo ogromny kosz, za duży na 

święconkę wielkanocną). Zastosowanie hiperboli ma tu charakter humorystyczny; 

 mechanizm autorytetu oraz sympatii – Nosowska jest osobą lubianą i cenioną za 

swoją szczerość i poczucie humoru, ale również refleksyjne i zaangażowane 

treści, zarówno piosenek, jak i książek czy felietonów. 

Zauważyć można, że fundamentalne zasady przekazu perswazyjnego, tj. ograniczo-

ność, stosowność oraz funkcjonalność, zostały w niniejszym poście spełnione.  

Błąd, który dało się zauważyć, to brak jasnego sprecyzowania, które produkty 

należą do IKEA. Wystąpiła tu lekka niejasność, czego również tyczy się opis 

„Katarzyna Nosowska feat. TANKVARD”. Sam opis jednak jest krótki, treściwy  

i zawiera link, który przekierowuje na stronę IKEA z nową kolekcją. 

W filmie wyraźne są odniesienia do pathosu. To w zasadzie on jest dominującym 

elementem, na którym zbudowany został ten post. Zbudowany on jest na zasadzie 

sympatii Caldiniego. Nosowska pragnie wzbudzić w słuchaczach sympatię, rozbawić 

ich, wprowadzić w dobry humor, zdystansować się. Artystka znana jest z żartobliwych 

komentarzy na temat np. swojej tuszy, a koszyk na święconkę wreszcie zaspokoi jej 

apetyt.  

Poprzez narzędzie pathosu, pośrednio budowany jest ethos. 

Nawiązanie współpracy ze znaną, cenioną i uważaną za inteligentną osobę, artystką 

powoduje, iż produkt zyskuje na wiarygodności. IKEA przenosi atrybuty przypi-

sywane Nosowskiej, na swoją markę – jeśli Nosowska jest odbierana jako osoba 

inteligentna, o bardzo dobrej reputacji – to nie zareklamowałaby złego produktu. 

Dzięki temu atrybuty przechodzą na reklamowane produkty – i to IKEA jest odbierana 

jako inteligentna, o dobrej reputacji. 

Element logosu jest tutaj wyciszony. Nie odnajduje się w spocie reklamowym 

owych racjonalnych argumentów, czy logicznego, spójnego rozumowania. Film raczej 

utrzymany jest w konwencji kabaretowej, jest pewnego rodzaju pastiszem.  
4) Memoria – ocenie podlega tu zapamiętanie treści. W przypadku analizy postów 

należy owo zapamiętanie interpretować nieco inaczej niż w sztuce wystąpień 
publicznych tzn. zapamiętanie, wkucie na pamięć tekstu przemówienia przez osobę 
wygłaszająca. W tym wypadku jest to rozumiane jako zapamiętywalność tego spotu  
u odbiorców. Głownie, analizie poddać należy slogan reklamowy, który ma być  
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(z założenia, tym najbardziej zapamiętywalnym elementem). W tym wypadku jest to 
tekst napisany przez Nosowską nad postem: WIOSNO, PRZYBYWAJ, CZEKAMY! 

#TANKVARD, czyli głównie nawiązanie do wiosny, która już tu jest, zupełnie jak 
nowe wiosenne produkty IKEA. Tekst nie jest zbyt chwytliwy, jednak jest prosty  
i przejrzysty. 

5) Actio – trzeba zaznaczyć, że w postach reklamowych nie jest oceniany sposób 
mówienia (jak w przypadku sztuki wystąpień publicznych), a sposób przekazu, jego 
zasięg itp.  

Film dostał 829 reakcji (polubienia, serduszka, emotikony śmiechu), 32 komentarze 
oraz 54 udostępnienia. Większość komentarzy tyczy się pozytywnych opinii  
o Nosowskiej „Kocham Panią Pani Kasiu”, ale również przedstawionych produktów, 
na przykład w odpowiedzi na duży koszyk: „na jaja od dinozaurów”. Pojawiły się 
również komentarze niezwiązane ze spotem na przykład pytanie „Kiedy będzie 
wreszcie Ikea w Szczecinie?”, na którą IKEA udzieliło odpowiedzi „Anna, nie mamy 
informacji na ten temat” oraz komentarz z poradą „mała sugestia dla działu marketingu 
oraz IT, byście zrobili możliwość udostępniania listy zakupów”, na co IKEA 
odpowiedziało „Mariusz, przekażemy sugestię”. IKEA odpowiedziała na wszystkie 
pytania, gdy tylko takie pojawiły się w komentarzach. Dla porównania: ten post na 
profilu Nosowskiej dostał 6,4 tysiąca reakcji, 296 komentarzy i 654 udostępnienia. 

Podsumowując, w niniejszym poście zostało wykorzystane przede wszystkim, jako 
dominujące, narzędzie pathosu, które idealnie skomponowało się ze strategią 
autorytetu i sympatii do znanej i szanowanej piosenkarki. Z użyciem odpowiedniej 
narracji, gry słów i hiperboli dało to wydźwięk pozytywnie odbieranego postu, który 
wiele razy był udostępniany przez użytkowników Facebooka na prywatnych profilach. 
Dzięki temu więcej osób mogło dowiedzieć się o nowej kolekcji IKEA. Po analizie 
zasięgu niniejszego posta oraz reakcji internautów w komentarzach, można stwierdzić, 
że post, z punktu widzenia marketingowego, był sukcesem. Cieszył się bardzo dużą 
popularnością i udostępnianiem, co z punktu widzenia zasięgu działań jest niezmiernie 
istotne. 

2.2.3. Zdjęcie talerza jako „czarnej dziury” 

Kolejnym omawianym i analizowanym postem jest zdjęcie czarnego talerza na 
czarnym tle. Post ten został dodany 10.04.19 r., został on umieszczony bezpośrednio 
na profilu IKEA:  

www.facebook.com/IKEApl/photos/a.387262252478/10156692316637479/?type=
3&theater. 

Konstrukcja postu: 
1) Inventio – odbiorcami postu są internauci. Zdjęcie zostało wstawione w tym 

samym dniu, w którym po raz pierwszy opublikowane w Internecie zostało zdjęcie 
czarnej dziury. Kontekst więc tego postu był znany wszystkim tym, którzy usłyszeli  
o zdjęciu czarnej dziury (a był to największy news tego dnia, który obiegł zarówno 
Internet, jak i wszystkie inne media – telewizja, radio, prasa). Zauważyć należy, że 
konstrukcja postu była na tyle przejrzysta, że nawet dla osób niezaznajomionych 
z tematem, był on wciąż czytelny. Celem tego postu było dostosowanie się do sytuacji  
i popularnych na ten temat obrazków zamieszczanych w Internecie, aby wypromować 
swoją stronę wśród większej ilości odbiorców. W drugiej kolejności, celem było 
przedstawienie nowego modelu zastawy DINERA w intrygujący sposób. Miał to być 
żart sytuacyjny. 
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2) Dispositio – ze względu na formę przekazu, jaką jest zdjęcie, analiza jest bardzo 
trudna, gdyż oprócz sloganu reklamowego nie ma tam żadnej formy narracyjnej, zatem 
należy zdjęcie przeanalizować jedynie pod kątem tzw. retoryki wizualnej, czyli 
obrazowego przekazu perswazyjnego.  

Fazą wstępną, niniejszego postu, jest opis zdjęcia umieszczonego na profilu IKEA, 
opis ten stanowi wprowadzenie, do jakiej sytuacji odnosi się obrazek: „55 000 000 lat 
świetlnych. W takiej odległości od Ziemi znajduje się czarna dziura, której zdjęcie 
zobaczyliśmy po raz pierwszy”. Jest to osadzenie w kontekście, wprowadzenie 
odbiorców w metaforę ukazania czarnego talerza jako czarnej dziury. 

W fazie drugiej, tzw. fazie przekonywania, odbiorca postu uzyskuje informacje  
o reklamowanym produkcie: „Tymczasem w najbliższym sklepie IKEA zobaczysz 
inną nowość. Mamy dla Was pierwsze oficjalne zdjęcie!” – tu zamieszczone jest 
zdjęcie, na którym przedstawiony jest produkt „Nowość! Dinera, talerz, 7.99”. 
Następuje tu porównanie czarnej dziury z nowym talerzem, które ma na celu przykuć 
uwagę czytelników.  

Do fazy zakończenia zakwalifikować należy sformułowanie: „Pierwsze oficjalne 
zdjęcie” co odnosi się do pierwszego oficjalnego zdjęcia czarnej dziury, jak  
i pierwszego zdjęcia nowego produktu IKEA. Ma to wydźwięk humorystyczny. 
Osoby, które nie czytały opisu zapewne zainteresują się zdjęciem z takim sloganem. 
Puentę przekazu stanowi tutaj podanie ceny i nazwy produktu. 

 

Rysunek 5. Post „Czarnej Dziury”, źródło: [32] 
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3) Elocutio – zdjęcie to ma wydźwięk humorystyczny, jak i naukowy. Zauważyć tu 

można pouczenie i doinformowanie odbiorcy, a także odniesienie się do jego 

inteligencji (logos). Odbiorca czytający post oraz zdający sobie sprawę, do czego się 

odwołuje czuje się doceniony intelektualnie, gdyż samodzielnie może wysunąć 

wnioski. Był to więc właściwy moment na reklamę z wykorzystaniem narzędzia 

logosu.  

4) Ethos – wyciszony, gra rolę trzecioplanową, jest on utajniony i nie jest ukazany  

w sposób bezpośredni. Analizując ethos, należy bardziej odnieść się do ethosu samej 

marki IKEA, a nie ethosu produktu. Ethos budowany tu jest poprzez narzędzie 

pathosu, czyli świetne, bardzo szybkie, w punkt wykorzystanie momentu, bardzo 

szybka reakcja IKEA na bieżące wydarzenia. Przedstawiona w sposób metaforyczny  

i z humorem.  

Wykorzystana została tu retoryka doradcza, za pomocą której klienci mogli podjąć 

decyzję o zakupie talerzy, może właśnie ze względu na powiązanie ich z naukowym 

odkryciem. 

Techniki retoryczne wykorzystane w tym spocie reklamowym to: 

 łańcuch – logiczne połączenie wątku popularnej wiadomości o zdjęciu czarnej 

dziury ze zdjęciem czarnego talerza na czarnym tle; 

 zapowiedź – tekst „Tymczasem w najbliższym sklepie IKEA zobaczysz inną 

nowość” jest zapowiedzią nowych talerzy dopiero wchodzących do sprzedaży; 

 powtórzenie – by podkreślić znaczenie oraz nawiązanie do nagłówków artykułów 

„Pierwsze, oficjalne zdjęcie czarnej dziury” w opisie postu użyto zdania „Mamy 

dla Was pierwsze oficjalne zdjęcie!”, zostało ono powtórzone również na grafice 

„Pierwsze oficjalne zdjęcie”; 

 kontrast – tu został zastosowany kontrast w grafice. Aby dało zauważyć się kształt 

talerza, wokół jest biała smuga oddzielająca go od tła. 

Zauważyć należy, że fundamentalne zasady przekazu perswazyjnego, tj. ograni-

czoność, stosowność oraz funkcjonalność, zostały spełnione. 

4) Memoria – głównym sloganem do zapamiętania jest hasło „Pierwsze oficjalne 

zdjęcie”. Zdjęcie jest zapamiętywane poprzez swoją grafikę, zaskakujące połączenie 

talerza i czarnej dziury – coś, co jest absolutnie nieoczywiste. 

5) Actio – post dostał 4035 reakcji (polubienia, serduszka, emotikony śmiechu), 236 

komentarzy oraz 377 udostępnień. Większość komentarzy to zachwyt nad świetną 

kampanią reklamową „Nie wiem kto u Was odpowiada za marketing, ale dajcie tym 

ludziom premię!”. Pojawiają się również powiązania produktów z tym porównaniem 

„Czarną dziurę to ja mam zawsze w portfelu po wizycie w Ikei” co oznaczać może 

bądź wysokie ceny produktów, bądź (ogólnie komentowane i powszechne zjawisko  

w społeczeństwie) przy każdorazowej wizycie w sklepie, zakup dużo większej ilości 

produktów niż pierwotnie się zamierzało. IKEA odpowiedziała na to „Aneta, w takim 

razie możesz z bliska obserwować narodziny czarnej dziury”. Odpowiedź była  

z humorem, z dystansem, nie uraziła nikogo, a rozmówcy weszli w konwencję postu. 

Znajdują się jednak również komentarze typu „Od trzech m-cy posiadam ten zestaw. 

Pierwsze oficjalne zdjęcie?” jednak IKEA na to już nie odpowiedziała. Dalej da się 

jednak zauważyć, że na pytania o „te same talerze?” IKEA już odpowiada, iż „jest to 

trochę jaśniejszy odcień niż poprzednio, więc produkt jest jak najbardziej nowy”. Jak 
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zwykle, również pojawiają się pytania niezwiązane z postem na przykład „a kiedy  

w ofercie będą ciemnozielone matowe fronty do szafek kuchennych? Albo czarne 

maty?”, na co IKEA spieszy z odpowiedzią: „Emi, fronty BODBYN w tym kolorze 

pojawią się w ofercie od sierpnia 2019 roku”. IKEA odpowiadając na pytania 

rozwiewa wątpliwości klientów, jak i wchodzi z nimi w interakcje, dzięki czemu klient 

czuje się wyróżniony. Post ten, ze względu na wyczucie czasu umieszczenia go na 

stronie, cieszył się bardzo dużą popularnością. Nie wynika to jednak z zapotrze-

bowania na produkt, a z osadzenia w kontekście wydarzeń społecznych i humoru. 

Podsumowując, zostało tu wykorzystane przede wszystkim narzędzie logosu, które 

idealnie skomponowało się z wyczuciem czasu i kontekstem. Z użyciem techniki 

łańcucha, zapowiedzi, powtórzenia i kontrastu zdjęcie stało się niezwykle popularne,  

a IKEA stała się znana ze świetnego marketingu. 

2.2.4. Film reklamujący suszarkę wolnostojącą 

Następnym omawianym i analizowanym postem jest film z udziałem głównego 

bohatera płci męskiej w wieku około 30 lat (nie jest to znana postać, raczej jego wybór 

odzwierciedla typowego użytkownika produktów IKEA). Post ten dodany został na 

profilu IKEA 23.04.19 r. www.facebook.com/IKEApl/videos/415516345900314/.  

Konstrukcja filmu: 

1) Inventio – odbiorcami filmu są wszyscy klienci IKEA. Ponieważ klientami są 

głównie osoby dorosłe, nie jest czymś krzywdzącym fakt, iż mężczyzna jest półnagi. 

Ma zasłonięte wszelkie miejsca intymne, więc nie gorszy on przekazem, a jedynie 

wpisuje się w humorystyczną, dwuznaczną konwencję. W opisie napisane jest jak dbać 

o środowisko i na tej podstawie stwierdzić można, że celem tego postu jest 

reklamowanie się w sieci jako firma dbająca o środowisko, czyli kreowanie swojego 

wizerunku. Więcej o oszczędzaniu energii, wody i pomaganiu planecie można 

dowiedzieć się poprzez wejście na stronę IKEA, na którą przekieruje widzów link  

w opisie. Reklama dotyczy suszarki, jednak nie konkretnego modelu, a produktu, który 

jest odpowiedni dla odbiorców w kontekście ekologii. Jeśli wśród odbiorców są osoby 

chętne do oszczędzania prądu, takie produkty są właśnie dla nich. 

2) Dispositio – film trwa 20 sekund, co jest standardowym czasem trwania 

materiałów promocyjnych (tyle czasu, średnio, odbiorcy skupiają uwagę w odbiorze 

postów internetowych).  

W fazie wstępnej zauważyć można półnagiego mężczyznę z zaniedbanymi włosami 

(trochę zarośnięty, niesymetrycznie rosnące włosy), okularami i wąsem. Nie jest to 

osoba, którą lubi się po samym wyglądzie. Osoba ta przedstawia stereotypowego 

„Janusza” – czyli zaniedbanego mężczyznę, któremu nic się nie chce i wszyscy śmieją 

się z jego prostego podejścia do życia, ale i bardzo skąpego. Faza wstępna spełnia tutaj 

rolę zaciekawienia, zainteresowania tematem, ze względu na postać owego Janusza 

bez spodni, dzięki któremu ciekawość co będzie dalej, powoduje oglądanie filmu do 

końca.  

W fazie przekonywania występuje ciekawy sposób przekazania wiadomości. 

Mężczyzna, który zasłania się blokiem kartek, kolejno pokazuje każdą kartkę  

z hasłami, które tworzą zdanie. Układają się one w całość „Wszystko mi wisi… na 

suszarce do ubrań… to dobre dla środowiska… a poza tym zawsze miło… poczuć 

wietrzyk… między nogami”. Przekonuje to nie tylko do zakupu suszarki, ale również 
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(a może przede wszystkim) do dbania o środowisko i niekupowania suszarek 

elektrycznych, których w ofercie IKEA nie ma. Ta faza argumentacyjna zbudowana 

jest na ciągu, gdzie jedna wypowiedz, wynika z drugiej, zaciekawia, wciąga do 

oglądania, co będzie dalej, jak się to skończy.  

W fazie zakończenia pojawia się slogan „Dobry klimat zaczyna się w domu, Ikea”. 

Jest to slogan zbudowany na wieloznaczności przekazu, zarówno nawiązanie do 

swobody poruszania się we własnym domu nago, ale również, że zmianę w podejściu 

o dbanie o środowisko należy zacząć od siebie, od własnego domu. Puenta ta ma na 

celu przekonać klienta nie tylko o swobodzie, jaką dają produkty IKEA, ale także jak 

połączyć przyjemne z pożytecznym.  

 

Rysunek 6. Post reklamujący dbanie o środowisko, źródło: [33] 
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3) Elocutio – powyższy post oparty jest na budowaniu ethosu, jako firmy 

ekologicznej, dbającej o środowisko, dla której nie liczą się tylko pieniądze, ale są też 

wartości wyższe: skoro „Janusz” potrafi to i ty. Film ten ma wydźwięk humorystyczny 

oraz pouczający. Ów ethos, znacząco wzmocniony jest przez satyryczny i bardzo 

dwuznaczny przekaz (o lekkim zabarwieniu erotycznym) – pathos. Dowcip ten jest 

najmocniejszym elementem skuteczności tego przekazu. W niedosłowny sposób, 

podświadomie ukazuje on przekaz odbiorcy: nie bądź Januszem suszenia prania. Jest 

prześmiewczy, wyszydzający (w subtelny sposób), wszystkich tych, którzy idą na 

łatwiznę (suszarka elektryczna), ale też drożyznę. 

Wykorzystana została tu retoryka doradcza, która ma na celu pomóc w podjęciu 

decyzji. Występuje tu doradzenie działania, które może wpłynąć na przyszłość oraz 

ustalenie, że będzie to korzystne i pożyteczne. 

Techniki retoryczne wykorzystane w tym spocie reklamowym to: 

 metafora – sformułowanie „wszystko mi wisi” może odnosić się do wiszenia 

rzeczy na suszarce, ale i również jest to przenośnia, że „wszystko mi jedno”. 

Łączy się to również z grą słów, która ma za zadanie zmotywować odbiorcę do 

chwilowego zastanowienia się nad kontekstem; 

 aluzja – sformułowanie „poczuć wietrzyk między nogami” odnosi się do 

półnagiego mężczyzny; 

 pytanie retoryczne – w opisie zostało użyte „Nie wisi Ci los środowiska?”, na 

które od razu pojawia się odpowiedź; 

 mechanizm konsekwencji – odpowiedź na pytanie o losie środowiska w opisie 

brzmi „Korzystaj z suszarki wolnostojącej i daj odetchnąć planecie”. Ma to za 

zadanie pokazać, że skoro odbiorca odpowiedział na pytanie twierdząco jest 

osobą odpowiedzialną i nie jest jej obcy los środowiska, powinien zakupić tę 

suszarkę; 

 manipulacja – występuje tu zastosowanie bodźców działających nieświadomie na 

reakcje internautów, bowiem nikt nie chce się poczuć jako osoba gorsza od 

innych, niedbająca o środowisko, wszyscy pragną poczuć się lepiej. 

Zauważyć można, że fundamentalne zasady przekazu perswazyjnego, tj. ograni-

czoność, stosowność oraz funkcjonalność, zostały spełnione. 

4) Memoria – slogan tej reklamy to „Dobry klimat zaczyna się w domu, Ikea”. Ma 

on na celu przedstawić jak ważny jest dom (który pomoże urządzić IKEA). 

Jednocześnie przedstawia problemy ekologii oraz fakt, że przez konkretne działanie 

(proponowane przez IKEA) towarzyszy nam uczucie, że robi się coś dla środowiska. 

To jest dobry przykład sloganu, który super wpisuje się w jego definicje. Reklama 

zapada w pamięć ze względu na komiczne podejście do sprawy oraz kontrowersyjną 

postać, która wzbudza głównie śmiech. 

5) Actio – film dostał 2595 reakcji (polubienia, emotikony śmiechu, serduszka), 165 

komentarzy oraz 293 udostępnienia. Pomimo dużej ilości polubień większość 

komentarzy jest negatywnych w stosunku do reklamy „Serio? Im głupsza reklama  

i głupiej wystylizowane w niej osoby, tym, uważacie, bardziej trafi do ludzi? Bardzo 

źle myślicie o swoich klientach… Bardzo” oraz „Prymitywne”. Pojawia się kilka 

komentarzy neutralnych komentujących reklamę „To się myje nie wietrzy ” oraz kilka 

niezwiązanych z postem, czyli pytania „Dlaczego nie ma już w ofercie kapitalnej 
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zasłony prysznicowej TVINGEN? Proszę o przywrócenie jej do oferty”, jak  

i odpowiedź IKEA „Bartłomiej, zasłona wycofana ze sprzedaży w październiku 2017 

roku”. Spośród wielu negatywnych komentarzy IKEA odpowiedziała tylko na jeden 

komentarz o treści: „Ale słomki się nadal perfekcyjnie sprzedają co?”, odpowiedź 

IKEA: „Paweł, kwestia zmniejszenia zanieczyszczeń powodowanych przez plastiki 

jest teraz jednym z kluczowych wyzwań dla handlu i gastronomii. Do 2020 roku IKEA 

wycofa ze sprzedaży na całym świecie przedmioty jednorazowego użytku takie jak (ale 

nie wyłącznie) słomki, talerze, kubki, worki do zamrażarek, worki na śmieci, 

papierowe talerze i kubki powlekane tworzywem sztucznym”. Post pomimo dużej 

ilości reakcji miał wiele negatywnych komentarzy. Jednak IKEA nie odpowiadała na 

nie, co mogło świadczyć o braku argumentów. Reklama nikogo nie obrażała, po prostu 

jednym przypadła do gustu, a innym już nie. 

Podsumowując, w niniejszym poście zostało wykorzystane przede wszystkim 

narzędzie ethosu, które poprzez metaforę, aluzję, pytanie retoryczne, mechanizm 

konsekwencji, ale i również poprzez manipulację zachęca do zakupu produktów 

zgodnych z wizją dbania o środowisko. Również z dystansem firma podeszła do 

przedstawienia produktu, co wzbudziło duży odzew, nawet jeśli nie był on pozytywny. 

Im więcej reakcji, komentarzy i udostępnień tym większy zasięg zdobywa post  

i pojawia się na większej ilości profilów. 

2.2.5. Retoryczna analiza postów na Instagramie 

Oprócz Facebooka, IKEA posiada również swój oficjalny profil na Instagramie IKEA 

Polska (@ikeapolska). Fanpage kierowany jest do szerokiej gamy odbiorców, którzy 

zainteresowani są produktami tego sklepu. Celem promocji na Instagramie jest chęć 

podążania za modą, jaką właśnie są nowe portale społecznościowe. W im większej ilości 

mediów firma się znajduję tym ma większe grono odbiorców. Na Instagramie można 

„obserwować” profil firmy bądź osoby, której posty chcemy widzieć w aktualnościach 

aplikacji. Pozwala to, być na bieżąco z nowymi produktami, wydarzeniami, czy 

życiem znajomych. Instagram można przeglądać w aplikacji mobilnej oraz 

w przeglądarce internetowej na komputerze. Zdjęcia przedstawione w niniejszej pracy 

ze względu na lepszą przejrzystość są zdjęciami z przeglądarki. 

 

Rysunek 7. Profil IKEA na Instagramie, źródło: [34] 

IKEA, na Instagramie, od 08.01.2014 r. (kiedy to powstał jej profil), wstawiła 1302 

posty, ma 314 000 obserwujących, oraz IKEA obserwuje 41 osób (zazwyczaj osoby 

sławne, z dużą ilością obserwujących). W opisie występuje przedstawienie firmy oraz 

aktualna reklama kuchni z akcją promocyjną oraz linkiem do strony.  
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Na tym profilu firma realizuje charakter transakcyjny ze względu na promowanie 

konkretnych produktów i zamieszczaniu informacji o ich cenach. Dzięki możliwości 

oznaczenia IKEA na innych profilach oraz możliwość hasztagowania, marketing na 

Instagramie ma również charakter współtworzenia wartości. 

IKEA kreuje swój wizerunek jako firma dbająca o komfort i dobre samopoczucie 

we własnym domu. Wpływa to znacząco na emocje odbiorców (pathos).  

Przy prowadzeniu profilu na Instagramie, można wyróżnić 5 parametrów aktu 

retorycznego: 

1) kontekst – wszystkie posty zawierają produkty marki IKEA, każdy opis dotyczy 

reklamowanych produktów; 

2) odbiorcy – odbiorcami postów jest społeczeństwo polskie (strona prowadzona jest 

w języku polskim o asortymencie w sklepach w Polsce), nie ma określenia płci, 

natomiast użytkownikami Instagramu są zazwyczaj ludzie młodzi i w średnim 

wieku tzn. około 40 lat (rzadko mają konto na Instagramie osoby starze, czy 

w podeszłym wieku) 

3) sytuacja lub potrzeba – ma rozbudzić potrzebę posiadania nowych, bardziej 

innowacyjnych wnętrz w mieszkaniu oraz potrzebę posiadania własnego domu  

i urządzenia go. Jest to sytuacja, w której ludzie poszukują inspiracji; 

4) cel lub zamiar – każdy post jest przemyślany, celem marki jest budowanie 

lojalności z klientem, zachęcenie klienta do przyjścia do sklepu oraz sprzedanie 

jak największej ilości produktów; 

5) elementy limitujące – IKEA ukazuje swoje produkty jako te, które są w stanie 

rozwiązać problemy mieszkaniowe ludzi, stoi w gotowości, aby spełnić potrzeby, 

te proste, zwyczajne, ale również te dziwaczne. 

Jako forma zarządzania, marketing firmy IKEA na Instagramie, podobnie jak na 

Facebooku, spełnia 3 podstawowe funkcje zarządzania: 

1) planowanie – podejmowane są tu decyzje na temat rodzajów wstawianych postów 

oraz treści w nich zawartych; 

2) organizowanie – IKEA może zarządzać swoim kontem na Instagramie poprzez 

śledzenie ilości polubień danego postu, analizowania oznaczeń hasztagiem 

i jakich zdjęć produktów najwięcej jest wstawianych przez klientów. Dodatkowo 

można nawiązać współpracę z popularnymi influencerami, którzy za odpowiednią 

cenę będą reklamowali na swoim profilu dane produkty; 

3) kontrolowanie – pod wieloma postami odbiorcy komentują dane zdjęcie. 

Komentarze mogą dotyczyć danej oferty, zapytań, opinii. Pracownicy IKEA 

udzielają odpowiedzi na temat nazwy czy ceny produktu. Zazwyczaj na 

Instagramie nie pojawiają się negatywne opinie bądź zażalenia.  

Analogicznie, jak w przypadku retorycznej analizy postów na Facebooku, ze 

względu na ograniczenia czasowe i ilościowe, analizie poddany został okres 01.04-

24.05.2019 r. 

Posty IKEA na fanpage’u Instagrama pojawiają się co kilka dni (jeden post na 1-5 

dni). W badanym okresie było to 12 postów. Zdjęcie 6. przedstawia profil wszystkich 

wstawianych zdjęć przez IKEA w tym okresie. Aby zobaczyć więcej postów w tej 

aplikacji należy zjeżdżać w dół ekranu. 
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Rysunek 8. Galeria profilu IKEA na Instagramie, źródło: [35] 

Wszystkie posty na Instagramie przedstawiają meble, pościele czy inne domowe 

urządzenia. Wyróżnić można 3 rodzaje postów wstawianych na stronę IKEA. Slajdy, 

w których zobaczyć można zmieniające się samoistnie zdjęcia, cieszą się najmniejszą 

popularnością (średnia polubień z 2 postów wynosi 1117 polubień/post). Należy 

zwrócić uwagę na fakt, że na stronie Instagrama slajdy (czyli ruchome zdjęcia) 

zaliczane są do filmów, które nie wyświetlają informacji o liczbie polubień, lecz  

o ilości wyświetleń postu, których średnia wynosi 16 500 wyświetleń/post. Kolejną 

formą postów jest galeria, gdzie w jednym poście można obejrzeć kilka zdjęć. Tu już 

widoczne są polubienia pod postem (średnia polubień z 3 postów wynosi 1708 

polubień/post). Największą popularnością cieszą się pojedyncze zdjęcia (średnia 

reakcji z 7 postów wynosi 1721 polubień/post). Przy zdjęciach i galeriach nie ma 

możliwości sprawdzenia liczby wyświetleń postu. 

Do analizy zostały wybrane trzy posty: pierwszy – opublikowany przez IKEA, 

który cieszył się największą popularnością (ilość polubień), drugi – post, w którym 

IKEA została oznaczona, oraz trzeci – przy którym został użyty hasztag IKEA. 

2.2.6. Analiza retoryczna postu, bezpośrednio opublikowanego 

na Instagramie IKEA 

Pierwszym omawianym i analizowanym postem jest zdjęcie. Zostało ono 

umieszczone 09.04.19 r., na profilu IKEA Polska. 

Konstrukcja postu: 
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1) Inventio – reklama dotyczy materaca na łóżko, ale przedstawia również poszewki 

na pościel (Strimsporre). Odbiorcami postu są klienci IKEA. Zdjęcie przedstawia 

sypialnie. Celem tego postu było zaprezentowanie materaca i zachęcenie klientów do 

odwiedzenia sklepu. Nie można poddać analizie ani kontekstu, ani sytuacji, ani 

elementów limitujących, gdyż jest to prosty przekaz marketingowy tylko ze zdjęciem, 

bez nawiązania do jakichkolwiek okoliczności. 

2) Dispositio – post stanowi zdjęcie, które jest ilustracją dla opisu. To opis jest 

głównym przekazem retorycznym, a zdjęcie jest jego uzupełnieniem, zwizuali-

zowaniem.  

W fazie wstępnej występuje nawiązanie dialogu poprzez napis, który głosi: „Gdyby 

można było wypisać receptę na dobry sen, to byłaby to recepta na dobrze dobrany 

materac z IKEA”. Opis ten przekonuje odbiorców o funkcjonalności materaca, jaką 

jest pomoc w regeneracji sił i witalności. 

W fazie przekonywania IKEA namawia do odwiedzenia sklepu pod pretekstem 

zniżki „Odwiedź sklep IKEA i przetestuj nasze materace. Teraz na wszystkie materace 

i sofy rozkładane masz 10% zniżki”. Występuje tu namawianie odbiorcy do zakupów 

pod pretekstem promocji. Nieważne jak duża jest zniżka, zawsze znajdzie się ktoś, kto 

czując okazję dokona zakupów. 

W fazie zakończenia znajduje się informacja o ograniczoności oferty „Oferta dla 

Klubowiczów IKEA FAMILY, ważna do 29.04.2019 r.”, a następnie podpis dla osób 

zainteresowanych poszewką znajdującą się na zdjęciu „STRIMSPORRE, poszewka 

14,99”. Osoby, które posiadają kartę klubowicza poczują się wyróżnione, a osoby, 

które jej jeszcze nie posiadają poczują potrzebę jej posiadania, nawet jeśli nie będą 

chciały kupić produktu. Ograniczenie czasowe, znacząco wpływa na szybkie decyzje  

i czasem nieprzemyślane zakupy. 

 

Rysunek 9. Post na Instagramie, źródło: [36] 
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3) Elocutio – zdjęcie to jest zwykłym obrazem sypialni, zapewne każdy w domu 

kiedyś miał niepościelone łóżko. Panuje tu lekki bałagan, więc wnioskować można, że 

celem tego postu było zachwycenie odbiorcy, odwołanie się do jego uczuć. Odbiorca 

widzący post może dopowiedzieć sobie na przykład, że łóżko jest niepościelone, bo 

dzieci rano przybiegły do rodziców. W tej reklamie wykorzystano więc narzędzie 

pathosu. Dodatkowo stwierdzenie „Gdyby można było wypisać receptę na dobry sen, 

to byłaby to recepta na dobrze dobrany materac z IKEA” odwołuje się do poczucia 

bezpieczeństwa oraz odpoczynku.  

Wykorzystana została tu retoryka doradcza, dzięki której klienci przekonają się do 

zakupu materaca bądź poszewki, oraz retoryka popisowa, za pomocą której materace 

są chwalone, a zakup ich przyniesie korzyść w postaci 10% zniżki. 

Techniki retoryczne wykorzystane w tym spocie reklamowym to: 

 metafora – zastosowanie jej w zdaniu „recepta na dobry sen” ma na celu 

porównanie dobrego lekarstwa z materacem, który zadba o komfort i zdrowie 

klienta; 

 relaks – wprowadzenie w stan odpoczynku kojarzący się z materacem do spania; 

 mechanizm wzajemności – zastosowanie 10% zniżki rozumie się jako „my ci 

dajemy zniżkę, ty przyjdź i ją wykorzystaj” 

 mechanizm niedostępności – zniżka jest dostępna tylko dla klubowiczów 

posiadających kartę, co zachęca innych do jej założenia. Dodatkowo oferta jest 

ważna tylko przez 20 dni, co nadaje ofercie atrakcyjności. 

Zauważyć można, że fundamentalne zasady przekazu perswazyjnego, tj. ograni-

czoność, stosowność oraz funkcjonalność, zostały spełnione. 

Jednak to, co w reklamie wydaje się niejasne to brak informacji o cenie materacy, 

nazwie czy linku do strony. Informacja jest tylko o poszewkach, które nawet nie są 

reklamowane w tym poście. 

4) Memoria – na koniec postu zauważyć można znane hasztagi, których zwykle się 

nie czyta, a jedynie służą do lokalizacji postów, takie jak: #IKEApolska #sypialnia 

#dobrysen #wygodnymaterac. Odsyła to czytelników do zasięgnięcia więcej informacji 

i przejrzenia, które inne posty IKEA również są oznaczone tym hasztagiem. Pozwala 

to na wyszukanie wszystkich produktów IKEA Polska. Nie występują tu hasła ani 

slogany, które mogłyby zapaść w pamięć odbiorców. Dodatkowo posty te 

przedstawiają tylko i wyłącznie produkty – nie ludzi, co w dłuższej perspektywie może 

być nudne, a IKEA może stracić liczbę obserwujących osób. 

5) Actio – post dostał 2575 polubień oraz 21 komentarzy. Występują komentarze 

chwalące produkty, jak na przykład „Cudowne letnie kolory”, jak i komentarze  

z pytaniami o znajdujące się na zdjęciu produkty „Czy ta lampa też jest  

w asortymencie?” – na wszystkie pytania o produkty zostały udzielone odpowiedzi.  

Podsumowując, w niniejszym poście zostało wykorzystane przede wszystkim 

narzędzie pathosu, które wpłynąć mogło na poczucie spokoju, relaksu, bo to właśnie 

jest potrzebne w domu. Użycie metafory, mechanizmów wzajemności i niedostępności 

ułatwia zwrócenie uwagi na wyjątkowość produktu.  

Jednak to, czego brakuje na profilu IKEA na Instagramie to różnorodność postów. 

Wszystkie przedstawiają produkty są statyczne, nie dynamiczne, nie są używane przez 

nikogo. Brakuje tu odniesienia do rodziny, do osób, które je wykorzystują w codzien-
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nych czynnościach. W przeciwieństwie do Facebooka nie ma humorystycznych 

reklam, zdjęć, ani opisów, co powoduje, że profil nie wydaje się zbyt interesujący. 

2.2.7. Analiza zdjęcia, na którym Ikea została oznaczona przez innego 

użytkownika oraz analiza zdjęcia oznaczonego hasztagiem 

Na Instagramie jest możliwość oznaczania profilu IKEA w postach, które dodały 

osoby prywatne. Jeśli więc pewna osoba udostępni zdjęcie, na którym oznaczy IKEA, 

wtedy na profilu IKEA w zakładce „Z oznaczeniem” będzie widniało to zdjęcie. Osoby 

prywatne często robią to w celu promowania swojego wizerunku i nawiązywania 

współpracy z firmami oraz by zaspokoić ciekawość znajomych, którzy chcieliby 

wiedzieć skąd, na przykład ta osoba ma poduszki. Taką galerię przedstawia rysunek 10. 

 

Rysunek 10. Galeria zdjęć, na których IKEA jest oznaczona, źródło: [37] 

By pokazać jak wygląda taki post wybrane zostało jedno zdjęcie (rysunek 11) 

przedstawiające dziewczynę siedzącą na łóżku. Post został dodany 24.05.19 r. na 

profilu @natalka6667 przez osobę prywatną. 

Reklama jest subtelna, ale i wpływa na emocje odbiorców ze względu na charakter 

wypowiedzi „Miejsce, w którym najlepiej spędza mi się wieczory”.  

Po wejściu w oznaczone konta, zauważyć można, że oprócz ikeapolska (skąd 

prawdopodobnie została kupiona narzuta bądź łóżko) oznaczone zostały również 

deezeeshoes oraz bershkacollection. Jest to reklama produktów IKEA, za którą firma 

nie musiała płacić. Jest więc to darmowa reklama, a post ma aż 1188 polubień. 

Bardzo ważną funkcję pełnią również hasztagi, których pod nazwą Ikea jest wiele. 

Na rysunku 12 przedstawione są przykładowe, z największą liczbą postów. 
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Rysunek 11. Przykładowe zdjęcie z oznaczeniem IKEA, źródło: [38] 

 

Rysunek 12. Wyniki wyszukiwania postów ze słowem Ikea, źródło: [39] 
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Znacznik #ikeapolska ma aż 60 241 postów stąd też przeanalizowany zostanie zbiór 

zdjęć z tego hasztagu (rys. 13). 

 

Rysunek 13. Galeria zdjęć z hasztagiem #ikeapolska, źródło: [40] 

Aby pokazać jak wygląda taki post, wybrane zostało jedno zdjęcie (rys. 14) 

przedstawiające kuchnię w mieszkaniu. Post został dodany 23.05.19 r. na profilu 

@keephousing przez osobę prywatną. 

 

Rysunek 14. Przykładowy post z użyciem hasztagu #ikeapolska, źródło: [41] 
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Reklama nie jest oczywista, gdyż w poście występuje ponad 20 oznaczeń. Jednak są 

to opisy i nazwy, a oprócz IKEA nie ma tam wymienionej żadnej innej firmy. Liczba 

polubień wynosi aż 3 253, a #ikeapolska sugeruje, że meble zostały zakupione  

w sklepie IKEA. Na Instagramie więc sklep nie tylko prowadzi swój profil, ale 

również jest promowany przez zwykłych użytkowników i klientów tego sklepu. 

Tego typu aktywności na Instagramie (tzn. oznaczania przez osoby prywatne, jak  

i oznaczanie hasztagiem) nie można poddać analizie retorycznej, gdyż nie jest to 

działanie celowe firmy IKEA. Nie został tu spełniony podstawowy warunek aktu 

retorycznego. Jest to przypadkowe działanie marketingowe, jednak bardzo korzystne 

dla firmy, zwiększające zasięg dotarcia informacji o produktach. Nie jest to jednak 

zamierzonym, adresowany, osadzonym w danym kontekście, celowym działaniem 

perswazyjnym. Na podstawie tego, można wywnioskować, że IKEA zdawała sobie 

sprawę z istnienia takiego marketingu oraz jego wpływu na innych użytkowników 

portalu Instagram. 

Natomiast to, co odróżnia Instagram od Facebooka to zależność między liczbą 

fanów (lubiących stronę na Facebooku bądź obserwujących na Instagramie) a liczbą 

polubień postów. Na Facebooku jest to ponad 27 mln lubiących stronę, a jednak liczba 

reakcji pod postami to średnio 538 reakcji/post. Na Instagramie mimo tylko 314 

tysięcy obserwujących, jest to aż 1618 polubień/post. Wynikać to może z tego, iż na 

Instagramie nie ma grup, opisów bez zdjęć, reklam itp. Są tylko zdjęcia, nad którymi 

nie trzeba się zastanawiać, czytać, udostępniać, wystarczy tylko jeden „klik”. 

3. Zakończenie 

Media społecznościowe dostarczają profesjonalnych narzędzi do prowadzenia 

działań marketingowych. Proces zarządzania ułatwiają, np. statystyki dostępne na 

Facebooku, które informują o liczbie odsłon postu, polubień – co klienci lubią, czego 

nie. Poprzez odpowiednie użycie słów, zdjęć, odpowiednich przekazów czy użytych 

sloganów można zyskać, bądź stracić fanów. Pokolenie użytkowników Facebooka czy 

Instagrama nie boi się napisać co myśli, dzięki czemu, dana firma może np. zdecy-

dować czy określony produkt wycofać, czy może przywrócić do sprzedaży. Dzięki 

mediom społecznościowym tworzą się społeczności, które, same w sobie, zaczynają 

stanowić swoistą reklamę dla firm. 

 Rozważania ujęte w niniejszym artykule pozwoliły ocenić i ustalić jakie metody 

retoryczne wykorzystywane w portalach społecznościowych pozwalają zarządzać 

firmami. W wyniku analiz wyprowadzono wniosek podstawowy, który skuteczność 

działań marketingowych na portalach społecznościowych uzależnia od formy 

i sposobu przekazania informacji. Największą przychylność zyskiwały nie reklamy 

produktów samych w sobie, a reklamy skonstruowane w sposób zabawny, niosące 

jakieś przesłanie, bądź nawiązanie do teraźniejszych wydarzeń i trendów. Znaczący 

wpływ na pozytywny odbiór postów ma również zastosowanie odpowiednich narzędzi 

ethosu, pathosu i logosu, a także, zbudowanych na nich, mechanizmów perswazyjnych 

takich jak: sympatia, wzajemność oraz niedostępność.  

Na podstawie tak przedstawionych wniosków, można stwierdzić, że metody  

i techniki retoryczne wykorzystywane w portalach społecznościowych pełnią znaczące 

funkcje w nowoczesnym marketingu. We współczesnym zarządzaniu firmą, na 

portalach społecznościowych, jako fundament kształtowania przekazów perswa-
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zyjnych, wykorzystuje się podstawowe metody i narzędzia retoryczne. Każdy post jest 

dokładnie przemyślany, a reakcje internautów kształtują proces marketingowy 

kolejnych postów. 

Marketing w sieci to teraźniejszość przedsiębiorstw, które zarządzają firmą online. 

Pomimo łatwego wejścia na rynek portali społecznościowych, ciężko nadążyć za modą 

i gronem odbiorców, które jest tak zróżnicowane. Z tego powodu posty powinny być 

odpowiednio skonstruowane, a profil firmy adekwatny do przekazywanych treści.  

W dzisiejszej walce o klienta, w dobie niezliczonej ilości przedsiębiorstw, perswazja  

i retoryka stanowią nieodłączną metodę zarządzania organizacją. 

Powstanie i rozwój dyskursu internetowego, rozwój poszczególnych dyscyplin 

podejmujących w badaniach tę problematykę, jak również złożony proces badań nad 

procesami komunikacji w sieci, przyczyniły się do podjęcia poszukiwań adekwatnej 

formuły analizy tego procesu. Nadal jednak, zdaje się brakować publikacji z zakresu 

interpretacji działań marketingowych i komunikacji perswazyjnej na płaszczyźnie 

Internetu. Bardzo ciekawe i warte uwagi wydaje się być zagadnienie identyfikacji 

aktów retorycznych przez odbiorców danej komunikacji perswazyjnej. Należy zwrócić 

uwagę, że często w procesie tym dochodzi do tzw. zaburzeń komunikacyjnych, np. ten 

sam akt retoryczny jest odmiennie interpretowany przez nadawcę i odbiorcę. Bez 

wątpienia kluczową rolę odgrywa właśnie owa forma interpretacji komunikatu. 

Analiza retorycznych aspektów przekazu nie ogranicza się tylko do opisu figur, czy 

zabiegów stylistycznych, dodatkowo analizuje proces wywierania wpływu na opinie 

oraz przekonania odbiorcy. 

Retorykę należy zatem traktować jako narzędzie umożliwiające adekwatne 

postrzeganie komunikacji perswazyjnej kształtującej życie społeczne. 
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Analiza technik retorycznych wykorzystywanych w wybranych portalach 

społecznościowych firmy IKEA jako narzędzi nowoczesnego marketing 

Streszczenie 

Wraz z rozwojem technologii zmienia się również sposób komunikowania się, przekazywania informacji, 

sprzedaży produktów czy zarządzania biznesem. Retoryka, jako proces komunikacji perswazyjnej, rozwija 

się wraz z tą technologią. Antyczne metody retoryczne znajdują odniesienie w zarządzaniu organizacją. 
Marketing na portalach społecznościowych jest zjawiskiem nie tyle dodatkowym, ile już obowiązkowym 

w prowadzeniu firmy. Rozwija on sieć kontaktów, pozwala na lepszą komunikację z klientem, a także 

bada oczekiwania klienta na rynku.  

Cel podjętych w niniejszym artykule rozważań ma trojaki charakter. Cel rozpoznawczy – tj. identyfikujący 
wiedzę o pojęciu retoryki, jej struktury oraz podstawowych narzędzi, jak również wiedzę o zarządzaniu, 

marketingu i rodzajach portali społecznościowych. Cel praktyczny – tj. określenie sposobów oraz 

możliwości wykorzystania narzędzi retoryki w procesach zarządzania, jakim jest marketing w sieci. Cel 

prognostyczny – tj. nastawiony na wypracowanie, na podstawie wyniku analizy badawczej, formuły wiedzy 

wykorzystania metod retorycznych jako narzędzi nowoczesnego zarządzania.  

Zaprezentowane w niniejszym artykule treści mają charakter teoretyczno-badawczy. Analizie poddana 

została aktywność firmy IKEA na dwóch portalach społecznościowych, a następnie przedstawione zostały 

wnioski wynikające z niniejszych analiz. Analiza, jej forma, struktura oraz wykorzystane w niej narzędzia 
badawcze, stanowią autorską koncepcję badawczą zrealizowaną na potrzeby niniejszego artykułu. 

Słowa kluczowe: marketing, retoryka, portale społecznościowe, narzędzia retoryczne, perswazja 

Analysis of rhetorical techniques used in selected IKEA social networks as tools of 

modern marketing 

Abstract 

With the development of technology, the manner of communication, information transfer, product sales 

and business management is also changing. Rhetoric, as a process of persuasive communication, develops 

with this technology. Ancient rhetorical methods find reference in organization management. Marketing on 
social networks is not so much an additional phenomenon as it is obligatory in running a company. It 

develops a network of contacts, allows better communication with the client, and also examines the client's 

expectations on the market. 

The purpose of the considerations made in this article is threefold. Exploratory purpose – i.e. identifying 
knowledge about the concept of rhetoric, its structure and basic tools, as well as knowledge about 

management, marketing and types of social networking sites. Practical purpose – i.e. defining ways and 

possibilities of using rhetoric tools in management processes, which is marketing in the network. 

Prognostic goal – i.e. focused on developing, based on the results of research analysis, the knowledge 
formula of using rhetorical methods as tools of modern management. 

The content presented in this article is of theoretical and research nature. The activity of the selected 

company on two social networks will be analyzed, and then the conclusions resulting from these analyzes 

will be presented. The analysis, its form, structure and research tools used in it are the author's own 
research concept implemented for the purposes of this article. 

Keywords: marketing, rhetoric, social networks, rhetorical tools, persuasion 
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Satysfakcja klientów  

jako źródło sukcesu firmy Podo-Medica 

1. Wprowadzenie 

Współczesna rzeczywistość gospodarcza z silną konkurencją powoduje, że firmy 
coraz częściej stają przed barierą po stronie popytowej rynku. Pozyskiwanie nowych 
klientów jest skomplikowane i drogie, a nieraz bardzo ograniczone (w przypadku 
rynków dojrzałych). W związku z tym, dla firm funkcjonujących obecnie na rynku, 
niezwykle istotne jest zadowolenie klientów oraz budowanie ich lojalności względem 
firmy [1]. 

Organizacje odnoszące sukces traktują oczekiwania i potrzeby klienta jako punkt 
wyjściowy, więc swe propozycje opracowują na bazie tych potrzeb i oczekiwań. Zatem 
zarządzenie satysfakcją jest związane z zarządzaniem usługami/produktami, lecz także 
oczekiwaniami i sposobem postrzegania przez klienta spraw. W ostatnich latach 
standardy w zakresie akceptowalnego poziomu usług podniosły się z uwagi na glo-
balną konkurencję, postęp technologiczny, czy oferty czołowych graczy handlowych 
[2]. Dogłębne zrozumienie potrzeb klientów ma ogromne znaczenie w ,,dopasowaniu” 
produktów i usług, o czym najlepsze firmy sektora prywatnego wiedzą doskonale [2]. 

W obecnych warunkach rynkowych badanie satysfakcji klientów jest istotnym 
źródłem informacji potrzebnym do skutecznego zarządzania firmą. Poprzez syste-
matyczne badania satysfakcji firma może wprowadzać zmiany i rozwiązania dosto-
sowane do oczekiwań swych klientów. Fundamentem każdego biznesu jest klient 
i jego ocena wartości produktów. To właśnie kapitał klienta wlicza się do kluczowych 
zasobów firmy, które pozwalają zbudować jej przewagę konkurencyjną nad innymi 
przedsiębiorstwami [3].  

2. Oczekiwania klientów 

Oczekiwania są głównym czynnikiem wpływającym na satysfakcję klienta z usługi [2]. 
Wyróżnia się 5 kluczowych czynników wpływających na oczekiwania klienta. Są nimi: 

 potrzeby osobiste – każdy klient posiada zestaw najważniejszych potrzeb 
osobistych, których spełnienia będzie oczekiwał od usługi. Potrzeby te mogą się 
jednak różnić w zależności od usługi. Zatem, aby zaprojektować odpowiednią 
usługę konieczne staje się zrozumienie tych potrzeb; 

 przekazywanie informacji marketingiem szeptanym – oczekiwania klienta są 
kształtowane przez inne źródła informacji takie jak rodzina, przyjaciele, znajomi, 

 poprzednie doświadczenie – w przypadku korzystania z podobnej usługi  
w przeszłości klient będzie przekładał zdobyte doświadczenia na przyszłe 
oczekiwania względem usługi; 

                                                                   
1 Katarzyna Daniel, doktorantka, Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Opolski, 

katarzyna.daniel@interia.pl. 
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 formalny przekaz dotyczący usługi – są to bezpośrednie informacje na temat 
usługi zawarte w materiałach reklamowych (np. ulotki) lub przekazywane przez 
personel, które mogą wywrzeć bezpośredni wpływ na oczekiwania klienta; 

 ukryty przekaz dotyczący usługi – jest to wygląd fizyczny budynku (w przypadku 
wyremontowanego obiektu klient będzie oczekiwał, że również inne aspekty 
usługi będą wyższej jakości) [2]. 

Budowanie renomy firmy to proces długotrwały. Renoma jest efektem właściwie 
zdefiniowanej tożsamości firmy, a następnie jego dobrze wykreowanego wizerunku  
w otoczeniu i pozytywnej reputacji, która utrzymuje się przez długi okres. Całokształt 
działań, które zmierzają do zbudowania renomy firmy obejmuje również Public 
Relations, a więc kształtowanie pozytywnej i trwałej opinii wśród całego otoczenia [4].  

W obecnej sytuacji rynkowej czynnikiem konkurującym o klienta jest jakość. 
Firmy, które chcą wejść na rynek i utrzymać na nim swą pozycję muszą nieustannie 
poszukiwać sposobu, aby przekonać klientów, że proponowane przez nich usługi 
spełnią oczekiwania odbiorców. Zadowolenie klienta jest więc obecnie jednym 
z najważniejszych czynników sukcesu rynkowego [5]. Kluczowy staje się wpływ 
reputacji usługi lub wizerunku marki na oczekiwania klienta [2]. 

Za wyznaczniki jakości usług uznaje się: 

 łatwy i wygodny dostęp do usług – dogodna lokalizacja, godziny otwarcia, dostęp 
do Internetu, 24-godzinna obsługa telefoniczna; 

 kompetencję – personel, który zna się na swojej pracy i potrafi ją wykonać, gdyż 
posiada umiejętności i wiedzę potrzebną do świadczenia usługi; 

 komunikację – wysłuchanie klienta, informowanie go w zrozumiałym języku np. 
prosty język broszur reklamowych, czy przekaz dostosowany do osób niewi-
dzących lub niesłyszących; 

 grzeczność – uprzejme oraz przyjemne zachowanie personelu, a także szacunek 
i życzliwość na wszystkich poziomach; 

 rozumienie klienta – rozpoznawanie stałych klientów, znajomość ich indywi-
dualnych potrzeb, a nawet dostosowanie usługi do potrzeb indywidualnych 
klientów; 

 szybką reakcję – chęć oraz gotowość do świadczenia usługi, gdy jest potrzebna, 
szybkość w rozwiązywaniu problemów i umówieniu spotkania; 

 bezpieczeństwo – świadczenie usług w sposób bezpieczny np. pod względem 
fizycznym, finansowym, poufnym; 

 aspekty namacalne – wygląd obiektu, nowoczesny sprzęt, ubiór personelu; 

 niezawodność – świadczenie usługi, jaka była obiecana, niezawodnej i dokładnej; 

 wiarygodność – zaufanie do firmy oraz jej reputacja w szerszej społeczności; 

 estetykę – wygląd zewnętrzny oraz atmosfera realizacji usługi, a także wygląd 
i prezentacja obiektu, towaru, personelu; 

 pomocność – stopień, w jakim personel (szczególnie pierwszego kontaktu) oferuje 
pomoc klientowi bądź sprawia wrażenie zainteresowania klientem; 

 dostępność – w przypadku towarów chodzi o dostępność ilościową i asorty-
mentową wyrobów, a w przypadku personelu ilość czasu jakim dysponuje 
pracownik dla każdego klienta; 
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 opiekę – okazywanie klientowi zrozumienia i cierpliwości, aby ten poczuł się 
swobodnie i uzyskał komfort emocjonalny; 

 czystość i porządek – zarówno obiektu, elementów usługi, jak również personelu 
kontaktowego; 

 zaangażowanie – personel wykonuje pracę ze starannością i dokładnością; 

 elastyczność – możliwość i zdolność pracownika do zmiany charakteru usługi, 
aby dopasować go do potrzeb klienta; 

 prawość – uczciwość i sprawiedliwe traktowanie klientów [6]. 

3. Satysfakcja klientów 

Satysfakcja jest poczuciem zadowolenia wynikającym ze spełnienia pewnych 
oczekiwań [7]. Poziom satysfakcji jest swego rodzaju ukrytym wymiarem, który 
kieruje zachowaniem konsumenta [8]. Nie brak również opinii, zgodnie z którymi 
poziom satysfakcji klienta jest odbiciem tego, w jakim stopniu oferowany produkt 
zaspokaja zbiór wymagań klienta [9]. Satysfakcja jest również pojmowana jako reakcja 
emocjonalna na procesy porównawcze, jakie uruchamia klient, a polegające na 
zestawieniu swych doznań i doświadczeń po konsumpcji produktu lub usługi  
z oczekiwaniami bądź określonym wzorcem oceny [10].  

Satysfakcja klientów jest tym mniejsza, im większe są ich wymagania w stosunku do 
realnych cech produktu oferowanego przez firmę. Zaufanie klienta do firmy, wynikające 
z dotychczasowych doświadczeń, sprzyja dobremu postrzeganiu produktu i wpływa na 
odczuwalną satysfakcję [7]. Wysokie zadowolenie klienta sprzyja powstawaniu silnych 
i emocjonalnych związków z firmą, które wykraczają poza jedynie racjonalne 
preferencje, a to z kolei kształtuje silną lojalność klienta [11]. Zadowolony klient stanie 
się źródłem pozytywnej informacji na temat firmy, zdecydowanie bardziej wiarygodnym 
niż jej pracownicy. Z kolei klient niezadowolony nie skorzysta już z usług firmy, a co 
więcej poinformuje innych potencjalnych nabywców o swoim niezadowoleniu. Dlatego 
też wysiłek firmy powinien koncentrować się wokół zaspokojenia oczekiwań klientów 
i świadczeniu usług na najwyższym poziomie [12]. 

Systematyczne badanie poziomu satysfakcji klientów ma wiele zalet. Przede 
wszystkim pozwala na identyfikację przyczyn niezadowolenia i ich wyeliminowanie, 
zanim nastąpi zagrożenie utraty klienta. Ponadto pozwala ustalić słabe strony oferty, 
które powodują niezadowolenie klientów i wprowadzić jej modyfikację zanim nastąpi 
spadek sprzedaży. Dodatkowo badanie satysfakcji umożliwia wyłowienie słabych stron 
systemu obsługi i zapoznanie się z postrzeganiem przez klientów ofert firm 
konkurencyjnych oraz mocnych stron ich działań [13]. Dzięki badaniom satysfakcji 
można wprowadzić rozwiązania, które w opinii klientów uczynią firmę lepszą, 
wiarygodniejszą, bardziej przyjazną, bardziej efektywną i atrakcyjną, co pozwoli na 
zbudowanie pozytywnych relacji i lojalności klientów [7]. 

4. Wyniki badań własnych 

Gabinet Podo-Medica jest firmą świadczącą usługi paramedyczne (PKD 86.90. D), 
zarejestrowaną 02.12.2013 r. z siedzibą w Opolu. Założycielką firmy jest Pani mgr 
Karolina Zapolska, która pracuje w zawodzie podologa i kosmetologa. Podo-Medica 
świadczy usługi dotyczące profilaktyki zdrowotnej stóp oraz ich pielęgnacji, m.in.: 
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usuwanie odcisków, modzeli, brodawek wirusowych, czy leczenie pękających pięt, 
wrastających paznokci, grzybicy paznokci [14]. 

Firma Podo-Medica, chcąc zapewnić klientom wysoki poziom satysfakcji ze 
współpracy, przeprowadziła badanie satysfakcji w terminie 16.12.2019 r. – 15.01.2020 r. 
metodą ankiety telefonicznej. Udział w badaniu był dobrowolny i anonimowy.  
W badaniu mógł wziąć udział każdy klient gabinetu Podo-Medica, przy czym  
w imieniu małoletnich do 18. roku życia opinię wyrażali opiekunowie prawni. W celu 
przeprowadzenia badania satysfakcji utworzono autorski kwestionariusz pytań 
składający się z 1 pytania otwartego, 4 pytań ze skalą odpowiedzi 1-10 oraz 2 pytania 
zamknięte z odpowiedzią ,,tak”, ,,nie”. Ostatecznie w badaniu wzięło udział 504 
klientów. Po przeprowadzeniu badania odpowiedzi zostały wyodrębnione ze względu 
na rok, w którym klient po raz pierwszy przyszedł do gabinetu. Tak więc odpowiedzi 
udzieliło 7 pacjentów, którzy uczęszczają do gabinetu od 2014 r. do dziś, 28 
ankietowanych od 2015 r., 76 osób od 2016 r., 122 klientów od 2017 r., 95 
respondentów od 2018 r. oraz 176 osób od 2019 r.  

Podczas badania satysfakcji można wykorzystać m.in. wskaźnik NPS (Net 
Promotor Score). Wskaźnik ten jest kluczowy dla firmy, która planuje osiągnąć wzrost 
w oparciu o poprawę kontaktu z klientem. Wskaźnik NPS wylicza się, stosując jedno 
pytanie: ,,Jak bardzo, w skali od 0 do 10 zarekomendowałaby/łby Pan/Pani usługi 
danej firmy?”. Osoby, które zaznaczyły odpowiedź w przedziale 0-6 uznawane są za 
krytyków, 7-8 za klientów usatysfakcjonowanych, natomiast 9-10 to promotorzy firmy. 
Wskaźnik oblicza się poprzez odjęcie liczby krytyków od liczby promotorów [15].  

Ankietowani mieli wyrazić poziom swojej satysfakcji w skali 1-10, przy czym  
1 oznaczało najniższą ocenę, natomiast 10 – najwyższą. W związku z tym wyniki 
podzielono zgodnie ze skalą zaproponowaną przez wskaźnik NPS. Badanie wykazało, 
że jedynie 12 spośród 504 pacjentów nie było zadowolonych z przebiegu wizyty, co 
stanowi zaledwie 2,4% ankietowanych. Co czwarty pacjent był usatysfakcjonowany 
przebiegiem wizyty. Niemniej jednak zdumiewające jest to, że aż 371 badanych 
(73,6%) można nazwać promotorami firmy, gdyż swe zadowolenie z przebiegu wizyty 
oceniali na 9 lub 10 (tab. 1). Warto w tym miejscu również zaznaczyć, że najniższa 
ocena, jaka pojawiła się wśród krytyków dotycząca wszystkich aspektów badania 
satysfakcji wynosi 5 w skali 1-10. 

Tabela 1. Odpowiedź na pytanie jak bardzo w skali 1-10 jest Pan/i zadowolona/y z przebiegu wizyty? 
(N = 504) 

Skala 0-6 krytycy 7-8 

usatysfakcjonowani 

9-10 promotorzy 

firmy 

Wiek K M Suma K M Suma K M Suma 

0-18 lat 1 1 2 6 7 13 22 23 45 

19-30 lat 1 1 2 18 9 27 73 30 103 

31-40 lat 2 0 2 14 12 26 31 17 48 

41-50 lat 2 0 2 14 5 19 45 9 54 

51-60 lat 2 1 3 10 4 14 39 14 53 

61 lat i więcej 0 1 1 15 7 22 60 8 68 

Suma  8 4 12 77 44 121 270 101 371 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
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Równie korzystnie wypadła ocena profesjonalizmu Pai podolog, ponieważ zaledwie 
8 osób uznało, że jest mało profesjonalna, co stanowi 1,6% wszystkich pacjentów, 
którzy wzięli udział w badaniu. Podobnie jak w przypadku zadowolenia z wizyty, 
ocena profesjonalizmu personelu pokazuje, że najwięcej usatysfakcjonowanych 
klientów jest w przedziale wiekowym 19-30 lat oraz 31-40 lat. Ponadto ankietowani  
w wieku 19-30 lat stanowią również największą grupę promotorów firmy, zarówno 
wśród mężczyzn, jak i kobiet (tab. 2). 

Tabela 2. Odpowiedź na pytanie w jakim stopniu w skali 1-10 jest profesjonalna Pani podolog? (N = 504) 

Skala 0-6 krytycy 7-8 

usatysfakcjonowani 

9-10 promotorzy 

firmy 

Wiek K M Suma K M Suma K M Suma 

0-18 lat 1 0 1 9 7 16 19 24 43 

19-30 lat 0 1 1 18 8 26 73 31 104 

31-40 lat 1 0 1 16 12 28 30 17 47 

41-50 lat 2 0 2 14 6 20 46 8 54 

51-60 lat 2 0 2 12 4 16 38 15 53 

61 lat i więcej 1 0 1 16 6 22 57 10 67 

Suma  7 1 8 85 43 128 263 105 368 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

W ocenie podejścia do klienta (komunikatywności) co piąty respondent jest 
usatysfakcjonowany (108 pacjentów), natomiast co ciekawe największą grupę 
stanowią tu osoby w wieku 19-40 lat, ale również najstarsi pacjenci w wieku 61 lat  
i więcej. Podejście do klienta jest również elementem ocenianym najlepiej, ponieważ 
najmniej jest krytyków (tylko 5), a najwięcej promotorów firmy (aż 389, co daje 
77,2%), co przedstawia tabela nr 3. 

Tabela 3. Odpowiedź na pytanie na ile w skali 1-10 ocenia Pan/i podejście do klienta (komunikatywność) 
Pani podolog? (N = 504) 

Skala 0-6 krytycy 7-8 

usatysfakcjonowani 

9-10 promotorzy 

firmy 

Wiek K M Suma K M Suma K M Suma 

0-18 lat 1 0 1 5 4 9 23 26 49 

19-30 lat 1 1 2 15 9 24 76 31 107 

31-40 lat 1 0 1 14 10 24 32 19 51 

41-50 lat 1 0 1 13 4 17 47 10 57 

51-60 lat 1 0 1 10 3 13 42 16 58 

61 lat i więcej 0 1 1 17 4 21 56 11 67 

Suma  5 2 7 74 34 108 276 113 389 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Ostatnie pytanie, jakie zadano ankietowanym dotyczyło najważniejszej kwestii,  
a mianowicie, czy wizyta spełniła ich oczekiwania. Kobiety (10) nieco częściej niż 
mężczyźni (3) twierdzili, że wizyta nie sprostała ich oczekiwaniom, jednak jest to  
w sumie 2,6% badanych. Większość pacjentów jest usatysfakcjonowana, ponieważ 
wizyta spełniła większość ich oczekiwań (122 ankietowanych) lub niemal wszystkie 
(369 osób), co obrazuje tabela nr 4. 
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Tabela 4. Odpowiedź na pytanie na ile w skali 1-10 wizyta spełniła Pana/i oczekiwania? (N = 504) 

Skala 0-6 krytycy 7-8 usatysfakcjonowani 9-10 promotorzy firmy 

Wiek K M Suma K M Suma K M Suma 

0-18 lat 1 1 2 6 7 13 22 23 45 

19-30 lat 1 1 2 18 11 29 73 28 101 

31-40 lat 2 0 2 16 14 30 29 15 44 

41-50 lat 3 0 3 14 5 19 44 9 53 

51-60 lat 2 1 3 8 3 11 43 15 58 

61 lat i więcej 1 0 1 15 5 20 57 11 68 

Suma  10 3 13 77 45 122 268 101 369 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Dokonano również wyliczenia średniej oceny pacjentów dotyczącej wskazanych 

wyżej aspektów badania satysfakcji. Wyniki ankiety prezentują się znacznie lepiej, niż 

zakładano przed przystąpieniem do badania. Najgorzej, lecz na poziomie satys-

fakcjonującym wypadła komunikatywność w ocenie pacjentów, którzy po raz pierwszy 

przyszli do gabinetu w 2015 r. (8,8) oraz profesjonalizm na równi ze spełnieniem 

oczekiwań klientów (8,9). Najlepiej natomiast pacjenci ocenili spełnienie ich 

oczekiwań w 2014 r., a był to pierwszy rok działalności firmy. Obecnie poziom 

zadowolenia z przebiegu wizyty, a także profesjonalizmu i komunikatywności 

personelu wzrósł w porównaniu do początkowego okresu (tab. 5). 

Tabela 5. Średnia ocen w skali 1-10 dotycząca zadowolenia klientów z przebiegu wizyty, profesjonalizmu  
i podejścia do klienta oraz spełnienia oczekiwań w latach 2014-2019 (N = 504) 

Rok Zadowolenie Profesjonalizm Komunikatywność Oczekiwania 

2014  

(N = 7) 

9,1 9,1 9,1 9,6 

2015  

(N = 28) 

9,0 8,9 8,8 8,9 

2016  

(N = 76) 

9,1 9,3 9,2 9,1 

2017  

(N = 122) 

9,3 9,3 9,3 9,2 

2018  

(N = 95) 

9,4 9,3 9,4 9,2 

2019  

(N = 176) 

9,3 9,4 9,5 9,4 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Na koniec ankietowani zostali zapytani, czy jest prawdopodobne, że w przyszłości 

skorzystają z usług tej firmy oraz czy polecą jej usługi swojej rodzinie lub znajomym. 

Co ciekawe, mężczyźni częściej niż kobiety odpowiadają, że skorzystają jeszcze  

z usług firmy, jak również że polecą gabinet znajomym lub rodzinie. Najwięcej, bo aż 

1/3 pacjentów, którzy uczęszczają na wizyty od 2015 r. prawdopodobnie nie skorzysta 

już z usług gabinetu. Może to być wynikiem zakończenia leczenia, a więc brakiem 

konieczności korzystania z usługi, ponieważ zapytani czy polecą gabinet rodzinie lub 

znajomym 100% odpowiedziało, że ,,tak” (tab. 6). 
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Tabela 6. Odpowiedź na pytania czy prawdopodobne jest, że w przyszłości skorzysta Pan/i z usług tej firmy 
oraz czy poleciłby/łaby Pan/i usługi tej firmy swojej rodzinie /znajomym? (N=497) 

Płeć 2015 

(N = 28) 

2016 

(N = 76) 

2017 

(N = 122) 

2018 

(N = 95) 

2019 

(N = 176) 

Czy prawdopodobne jest, że w przyszłości skorzysta Pan/i z usług tej firmy?  

Odpowiedź twierdząca 

K 68,0% 91,1% 90,7% 81,0% 88,2% 

M 66,6% 95,0% 100,0% 81,4% 82,7% 

Czy prawdopodobne jest, że w przyszłości skorzysta Pan/i z usług tej firmy?  

Odpowiedź przecząca 

K 32,0% 9,0% 9,3% 19,1% 10,1% 

M 33,3% 5,0% 0,0% 18,8% 17,1% 

Czy poleciłby/łaby Pan/i usługi tej firmy swojej rodzinie/znajomym? 

Odpowiedź twierdząca 

K 100,0% 98,2% 98,8% 98,8% 95,7% 

M 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 93,0% 

Czy poleciłby/łaby Pan/i usługi tej firmy swojej rodzinie/znajomym? 

Odpowiedź przecząca 

K 0,0% 1,8% 1,3% 3,2% 4,1% 

M 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 6,8% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
⁎ Spośród badanych z 2014 r. udział w ankiecie wzięły jedynie kobiety, więc nie ujęto ich w powyższej tabeli.  

5. Podsumowanie 

Organizacje odnoszące sukces traktują oczekiwania i potrzeby klienta jako punkt 
wyjściowy, więc swe propozycje opracowują na bazie tych potrzeb i oczekiwań. Zatem 
zarządzenie satysfakcją jest związane z zarządzaniem usługami/produktami, lecz także 
oczekiwaniami i sposobem postrzegania przez klienta spraw. W ostatnich latach 
standardy w zakresie akceptowalnego poziomu usług podniosły się z uwagi na 
globalną konkurencję, postęp technologiczny, czy oferty czołowych graczy handlo-
wych. Dogłębne zrozumienie potrzeb klientów ma ogromne znaczenie w ,,dopasowaniu” 
produktów i usług, o czym najlepsze firmy sektora prywatnego wiedzą doskonale.  

W przeprowadzonym badaniu w terminie 16.12.2019 r. – 15.01.2020 r. metodą 
ankiety telefonicznej zaobserwowano, że jedynie 12 spośród 504 pacjentów nie było 
zadowolonych z przebiegu wizyty, co stanowi zaledwie 2,4% ankietowanych. Co 
czwarty pacjent był usatysfakcjonowany przebiegiem wizyty. Niemniej jednak 
zdumiewające jest to, że aż 371 badanych (73,6%) można nazwać promotorami firmy, 
gdyż swe zadowolenie z przebiegu wizyty oceniali na 9 lub 10. Warto w tym miejscu 
również zaznaczyć, że najniższa ocena, jaka pojawiła się wśród krytyków dotycząca 
wszystkich aspektów badania satysfakcji wynosi 5 w skali 1-10. Co ciekawe, 
mężczyźni częściej niż kobiety odpowiadają, że skorzystają jeszcze z usług firmy, jak 
również że polecą gabinet znajomym lub rodzinie.  

Zatem z przeprowadzonego badania wysnuwa się wniosek o wysokim poziomie 
satysfakcji wśród pacjentów gabinetu Podo-Medica. Niemniej jednak rekomenduje się 
pracę nad podejściem do kobiet, gdyż nieliczne Panie wskazywały, że wizyta nie 
spełniła ich oczekiwań lub źle oceniły komunikatywność. 
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Satysfakcja klientów jako źródło sukcesu firmy Podo-Medica  

Streszczenie  
Organizacje odnoszące sukces traktują oczekiwania i potrzeby klienta jako punkt wyjściowy, więc swe 
propozycje opracowują na bazie tych potrzeb i oczekiwań. Zatem zarządzenie satysfakcją jest związane  
z zarządzaniem usługami/produktami, lecz także oczekiwaniami i sposobem postrzegania przez klienta 
spraw. W ostatnich latach standardy w zakresie akceptowalnego poziomu usług podniosły się z uwagi na 
globalną konkurencję, postęp technologiczny, czy oferty czołowych graczy handlowych. Dogłębne zrozu-
mienie potrzeb klientów ma ogromne znaczenie w ,,dopasowaniu” produktów i usług, o czym najlepsze 
firmy sektora prywatnego wiedzą doskonale.  
W przeprowadzonym badaniu w terminie 16.12.2019 r. – 15.01.2020 r. metodą ankiety telefonicznej 
zaobserwowano, że jedynie 12 spośród 504 pacjentów nie było zadowolonych z przebiegu wizyty, co 
stanowi zaledwie 2,4% ankietowanych. Co czwarty pacjent był usatysfakcjonowany przebiegiem wizyty. 

Niemniej jednak zdumiewające jest to, że aż 371 badanych (73,6%) można nazwać promotorami firmy, 
gdyż swe zadowolenie z przebiegu wizyty oceniali na 9 lub 10. Warto w tym miejscu również zaznaczyć, 
że najniższa ocean, jaka pojawiła się wśród krytyków dotycząca wszystkich aspektów badania satysfakcji 
wynosi 5 w skali 1-10. Co ciekawe, mężczyźni częściej niż kobiety odpowiadają, że skorzystają jeszcze  
z usług firmy, jak również że polecą gabinet znajomym lub rodzinie. Wyniki można zatem uznać za 
reprezentatywne oraz satysfakcjonujące. 
Słowa kluczowe: badanie satysfakcji, zadowolenie klientów, sukces firmy, Podo-Medica, podolog 
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Agnieszka Pazderska
1
 

Slaktywizm jako forma zaangażowania  

na portalach społecznościowych 

1. Wprowadzenie  

Początek XXI wieku często określany jest przez pryzmat olbrzymiego postępu 
technologicznego. Jak wskazują badacze, obecnie można mówić, iż nastąpił 
prawdziwy boom powstawania mediów społecznościowych [1]. Nowoczesność 
przekształca charakter życia codziennego, jednocześnie wpływając na najbardziej 
osobiste doświadczenia człowieka. Człowiek nie jest w stanie spowolnić tempa zmian, 
przewidzieć oraz kontrolować ich biegu, dlatego skupia się na sprawach mniej 
ważnych, na takich, na które jest w stanie wpłynąć [2]. Ryszard Kapuściński pisze, że 
„na poprzednich etapach człowiek nie mógł przetrwać bez posługiwania się bronią, 
później bez pomocy maszyny czy elektryczności, a dzisiaj jego przetrwanie jest 
niemożliwe bez mediów. Niebezpieczeństwo tkwi w tym, że media, które stały się 
potęgą, przestały się zajmować wyłącznie informacją. Wysunęły sobie ambitniejszy 
cel: zaczynają kształtować rzeczywistość” [3]. Obecnie Internet jest czymś więcej 
aniżeli zwykłym narzędziem komunikacyjnym. Dla wielu internautów stał się on 
naturalnym środowiskiem funkcjonowania społecznego, które pozwala na 
zaspokojenie większości potrzeb i motywacji społecznych. Jest to narzędzie służące 
nie tylko do poszukiwania interesujących informacji, ale także umożliwiające 
zawieranie nowych znajomości w przestrzeni wirtualnej i podtrzymywanie już 
istniejących. Aktualnie sieci internetowe są również środowiskiem pozwalającym na 
kreowanie alternatywnych społeczności, a także norm kulturowych i społecznych [4]. 
Przyczyny atrakcyjności Internetu dostrzec można w możliwościach zaspokajania 
potrzeb człowieka, które w realnym świecie coraz częściej ulegają deprywacji. 

W 2012 roku organizacja Invisible Children opublikowała 30-minutowy film 
„Kony 2012”. Film był częścią kampanii społecznej mającej na celu podniesienie 
świadomości ludzi odnośnie okrucieństw popełnianych przez ugandyjskiego rebelianta 
Josepha Kony’ego, a także zwiększenie presji na rząd federalny USA, w celu 
wzmożenia wysiłków w uchwyceniu zbrodniarza [5]. Joseph Kony określany jest 
mianem jednego z największych zbrodniarzy wojennych z Ugandy, dopuszczający się 
zbrodni na tysiącach dzieci w owym regionie. Film „Kony2012” przez badaczy został 
uznany za przykład kliktywizmu [6]. W przeciągu 6 dni od daty premiery film ten 
został wyświetlony 100 mln razy. Na portalach społecznościowych #Kony2012 
udostępniany był w fenomenalnym tempie. Podczas szczytu kampanii w ciągu minuty 
przybywało 1200 nowych tweetów z tym hasztagiem. Łącznie przez miesiąc pojawiło 
się ponad 12 mln wzmianek o kampanii [5]. Invisible Children uzyskało poparcie od 
wielu sławnych jednostek, m.in. George’a Clooney’a, Rihanny, Angeliny Jolie czy 
Justina Biber’a [7]. Pomimo że akcja w ówczesnym czasie była bardzo rozpow-
szechniona zaczęły pojawiać się krytyczne opinie dotyczące kontrowersyjnej narracji. 
Krytycy kwestionowali pogląd, iż udostępniając video czy kupując opaskę można 

                                                                   
1 agnieszkapazderska@wp.pl, Wydział Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 
w Bydgoszczy, https://naukipolityczne.ukw.edu.pl//jednostka/wydzial-nauk-o-polityce/. 
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przyczynić się do wyegzekwowania sprawiedliwości wobec J. Kony’ego. Badacze 
zgłębiający się w temat dostrzegli, że mniej niż jedna trzecia przychodów została 
przeznaczona na bezpośrednie usługi w Ugandzie, ponieważ znaczna część została 
wykorzystana na materiały promocyjne. Ostatecznie kampania została uznana za 
nieudaną. Nie udało się przekształcić działań online w mobilizację offline. Jednym 
z założeń kampanii było także wezwanie aktywistów do wywieszenia plakatów 
poszukiwanego zbrodniarza – ostatecznie jedynie w dużych miastach można było 
znaleźć kilka wspomnianych plakatów. Kampania nie zmieniła świadomości  
w zauważalną zmianę polityczną. Jeden z najbardziej popularnych memów ówczesnej 
akcji wskazywał, iż wystarczy obejrzeć 30-minutowe video w internecie, żeby zostać 
aktywistą [5].  

Celem pracy jest wskazanie na powszechne zjawisko slaktywizmu towarzyszące 
„bezpiecznej” lub „ostrożnej” aktywności w mediach społecznościowych. Aktywność 
ta przejawia się w zaangażowaniu w ważne kwestie społeczne, jednakże bez potrzeby 
poświęcania zbyt dużej ilości czasu czy wysiłku. De facto np. zmiana zdjęcia na kolor 
flagi państwowej czy tęczy wskazuje, na identyfikację z danym zjawiskiem lub 
problemem, ale bez ponoszenia konsekwencji działań jak podczas udziału w marszu 
lub demonstracji.  

2. Teoretyczna analiza slaktywizmu 

Słowo slaktywizm pochodzi od połączenia dwóch słów z języka angielskiego 
slacker, czyli leń oraz activism, czyli aktywizm. Agnieszka Kostrowiecka zauważa, że 
slaktywizm to „aktywność społeczna lub polityczna polegająca na wykonywaniu 
działań, które wymagają niewiele wysiłku, takich jak podpisywanie internetowych 
petycji czy publikowanie wpisów w serwisach społecznościowych” [8]. Uogólniając, 
slaktywizm zazwyczaj sprowadza się do naprawy świata bez potrzeby wychodzenia  
z domu czy wstawania z własnej kanapy [9]. Jest to bierna aktywność, która 
najczęściej ogranicza się jedynie do klikania „Lubię to” na Facebook’u, „zaćwier-
kania” na Tweeterze czy zmiany zdjęcia profilowego na portalu społecznościowym. 
Jednakże, największym problemem działań slaktywistycznych jest to, że „Lubię to” 
nie zawsze oznacza „Robię to”. Często internauci przykładowo propagują recykling, 
a w rzeczywistości nie przestrzegają podstawowych zasad segregacji odpadami [10]. 

Evgeny Morozov wskazuje, że slaktywizm jest określeniem opisującym dobre 
samopoczucie w Internecie, jednocześnie niemającym wpływu na kwestie polityczne  
i społeczne. Jest to pewnego rodzaju iluzja posiadania wpływu na ważne sprawy, 
dzięki dołączeniu do grup na portalach społecznościowych, czy wzięciu udziału  
w wydarzeniach online. Obecnie nie trzeba obawiać się aresztowania, brutalności 
policji lub tortur, gdyż można protestować poprzez kliknięcie myszki [11]. Jest to 
idealne rozwiązanie dla Generacji L, które preferuje zaangażowanie w szczególności 
w social media. 

Do działań slaktywistycznych według Natalii Ćwik zaliczyć można przede wszystkim: 

 klikanie „Lubię to” na Facebook’u; 

 podpisywanie e-petycji;  

 dołączanie do różnych grup na portalach społecznościowych;  

 noszenie bransoletek, t-shirtów lub innego rodzaju gadżetów promujących 
określoną akcję społeczną; 
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 dołączanie do swojego zdjęcia profilowego jakiegoś motywu bądź całkowite 
zmienianie awatara na znak solidarności z jakąś sprawą [12].  

Celem zarówno aktywistów, jak i slaktywistów jest zmiana świata na lepsze. 
Jednakże, w przypadku tych drugich, zamiast podróży do Amazonii w celu ratowania 
tropikalnych drzew, bierni aktywiści wolą na proekologicznych stronach klikać „lubię 
to” pod postami promującymi wspomnianą akcję. Dzięki takiemu działaniu, z jednej 
strony internauta pokazuje swoje poparcie dla danej inicjatywy, natomiast z drugiej 
otrzymuje on także natychmiastową gratyfikację, która przejawia się poprzez poczucie 
spełnienia dobrego uczynku. Jak wskazuje Alicja Arndt, ze względu na praktyczne 
efekty można wyróżnić trzy fundamentalne wymiary slaktywizmu. Po pierwsze – 
slaktywizm informacyjny – opierający się głównie na klikaniu „lubię to” na portalach 
społecznościowych. Bierni aktywiści udostępniają wybrane treści wśród swoich 
wirtualnych znajomych, czego przykładem może być polubienie fotografii psa, 
czekającego w schronisku na adopcję, a następnie udostępnienie postu na własnej 
tablicy. Po drugie – slaktywizm wspierający – który najczęściej dotyczy petycji online. 
Wspomniane działanie, pomimo że zazwyczaj jest niewidoczne dla grupy własnych 
znajomych, dla osoby podejmującej tego typu inicjatywy priorytetem jest poczucie 
wsparcia dla danej akcji. I wreszcie po trzecie – slaktywizm sprawczy – zakładający, 
że określone akcje wywołają jakąś reakcję. Przykładem tego typu wymiaru może być 
strona pajacyk.pl, na której dzięki sponsorom każde kliknięcie w brzuszek Pajacyka 
finansuje obiad dla jednego dziecka. Z perspektywy biernych aktywistów jest to 
najlepsza forma działania, gdyż od razu otrzymuje się informację zwrotną, że jego 
aktywność przyniosła pożądane efekty [9].  

E. Morozov dokonał ciekawego porównania tzw. próżniactwa społecznego  
w grupie z dzisiejszym aktywizmem na portalach społecznościowych. Inicjatorem 
zjawiska próżniactwa społecznego był Max Ringelmann, który w 1913 roku poprosił 
grupę mężczyzn o przeciąganie liny. Okazało się, że wszyscy uczestnicy wkładali 
mniej wysiłku w ciągnięcie liny, niż w momencie, gdy każda z badanych osób robiłaby 
to indywidualnie. Eksperyment ten dowodzi, iż w sytuacji, gdzie wszyscy w grupie 
wykonują te same zadania, ciężko jest ocenić pracę poszczególnych osób, z tej przy-
czyny ludzie nieuchronnie zaczynają się rozluźniać [13]. Jak wskazuje Irena Wolska-
Zogota, „próżniactwo społeczne związane jest z przekonaniem, że przebywanie 
w grupie utrudnia ocenę działania indywidualnego i przejawia się w obniżeniu wysiłku 
ponoszonego przez jednostkę w ramach realizacji zadania wykonywanego zespołowo” 
[14]. Głównym czynnikiem próżniactwa społecznego jest przekonanie, że nikt nie chce 
być osobą, na którą spadną wszystkie obowiązki. W implikacji powszechnym 
zjawiskiem staje się czekanie, aż pojawią się jednostki, które jako pierwsze wykażą 
chęci do działania [15]. Według E. Morozova próżniactwo społeczne ma także 
odzwierciedlenie w aktywności na portalach społecznościowych. W momencie, gdy 
internauta dołącza do określonej grupy np. na Facebook’u zaczyna dostosowywać się 
do innych użytkowników i angażować się zgodnie z tempem grupy, nawet jeśli jego 
indywidualne działania mogłyby być bardziej skuteczne [13].  

3. Wartość dodana slaktywizmu 

W obecnym czasie, gdzie działania slaktywistyczne są coraz bardziej popularne 
wśród internautów, można znaleźć wiele stron internetowych, które zainicjowane 
zostały w celu pomocy różnym organizacjom charytatywnym, łącząc tym samym 
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potencjał biernych aktywistów. Jedną z bardziej znanych stron na świecie jest 
FreeRice, która wykorzystała skłonności internautów do pomocy potrzebującym. Na 
stronie udostępnione są różne gry, podczas których pojawiają się reklamy. W mo-
mencie pojawienia się wspomnianych reklam uruchamiana jest płatność finansowa na 
rzecz Światowego Programu Żywnościowego (WFP), którego celem jest ratowanie  
i zmienianie życia, dostarczając żywność w miejsca, gdzie występuje jej deficyt [16]. 
Zebrane ziarna ryżu zamieniane są na pieniądze, które przekazywane są na różnego 
rodzaju pomoc – w zależności od potrzeb. Strona FreeRice nie zarabia, a także nie 
zatrzymuje zgromadzonych pieniędzy, wszystko przeznaczane jest bezpośrednio na 
pomoc dzieciom i ich rodzinom [17]. 

Innym przykładem wartości dodanej działań slaktywistycznych są różne challenge 
na portalach społecznościowych, w których to influenserzy i youtuberze nominują 
siebie nawzajem do wykonania określonej czynności. Najczęściej celem jest rozpro-
pagowanie różnych akcji charytatywnych, chociaż równie często pojawiają się także 
takie, których priorytetem jest zapewnienie rozrywki dla użytkowników sieci. Do 
najbardziej popularnych wyzwań w social media, które niezwiązane były z promo-
waniem określonego wydarzenia filantropijnego można zaliczyć m.in. „10-Year 
Challenge”

2
, „Pillow Challenge”

3
, „Wstaw zdjęcie z dzieciństwa”

4
 czy „In Poland we 

don't say (...) and I think it's beautiful”
5
. 

Jedną z najbardziej popularnych akcji w ostatnim czasie stał się Hot16Challange. 
Pierwsza wersja wyzwania powstała w 2014 r., nawiązując do Ice Bucket Challenge, 
który polegał na oblewaniu się wiadrem zimnej wody, jednocześnie po wykonaniu 
zadania nominowana osoba przekazywała datek na organizacje wspierające chorych na 
ALS. Inicjatorem Hot16Challenge był polski raper Solar – Karol Poziemski. Na 
początku akcja została rozpropagowana w środowisku hip-hopowym. W pierwotnej 
wersji głównym celem było przede wszystkim zapewnienie rozrywki dla uczestników. 
Challenge polegał na stworzeniu zwrotki składającej się z 16 wersów pod dowolny 
beat, udostępnienie jej w ciągu 72 godzin i nominowaniu innych wykonawców [22]. 
Już w czasie pierwszej edycji akcja cieszyła się dużą popularnością i spotkała się  
z pozytywnym odbiorem społeczności. Wówczas w akcji uczestniczyło ponad 200 
raperów i raperek. Podczas drugiej edycji zasady nie uległy zmianie – raperzy 
w dalszym ciągu nominują się do wykonania 16 wersów, jednakże tym razem pojawił 
się dodatkowy cel – zebranie funduszy na pomoc w walce z epidemią COVID-19 oraz 
na rzecz szpitali i lekarzy walących z pandemią [23]. Jednymi z pierwszych gwizd 

                                                                   
2 10-Years Challenge to akcja odbywająca się na portalach społecznościowych – głównie na Facebooku, 
Instagramie i Twitterze, która polegała na udostępnianiu zdjęć ze swoim wizerunkiem z 2009 r. i 2019 r. [18]. 
3 Pillow Challenge zainicjowała szwedzka influencerka, która na swoim Instagramie zamieściła zdjęcie, gdzie 
zamiast sukienki ma poduszkę i czarny pasek. Pomysł bardzo spodobał się internautom, którzy podczas 
siedzenia w domu w czasie pandemii koronowirusa postanowili umilić sobie czas i również zrobić sobie tego 
typu zdjęcia, oznaczając je hasztagiem #quarantinepillowchallenge lub #pillowchallenge [19]. 
4 Na początku pandemii koronowirusa bardzo popularnym wyzwaniem stało się „Wstaw zdjęcie 
z dzieciństwa”. Na portalach społecznościowych duża część użytkowników udostępniała własne zdjęcia 
z okresu dzieciństwa, jednocześnie nominując wszystkie osoby, które taki post polubiły. Celem było 
oderwanie się od codziennego siedzenia w domu, a co za tym idzie zapewnienie dobrej zabawy innym 
internautom [20]. 
5 „In Poland we don't say (...) and I think it's beautiful” to trend, który polega na nauce języka polskiego. 
Internauci tłumaczą zwroty z języka angielskiego szukając zabawnych odpowiedników z filmów, seriali czy 
piosenek [21]. 
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nominowanych do udziału w drugiej edycji challengu byli Taco Hemingway i Mata, 
którzy nagrali swoje zwrotki i nominowali kolejne osoby. Obecnie w akcji nie 
uczestniczą jedynie raperzy, ale także osoby spoza branży hip-hopu. Swoje utwory 
nagrali inni piosenkarze m.in. Natalia Szreoeder, Majka Jeżowska, Paweł Domaga  
i Margaret, artyści, aktorzy i prezenterzy telewizyjni tacy jak Joanna Koroniewska, 
Maciej Dowbor czy Piotr Gąsowski, politycy, w tym Janusz Korwin-Mikke, Zbigniew 
Stonoga oraz Andrzej Duda, ale także wykładowcy wyższych uczelni m.in. profesor 
prawa na Uniwersytecie Warszawskim Marcin Matczak [24]. Na rzecz akcji powstała 
dedykowana strona internetowa: https://hot16challenge.network/ [25], gdzie na bieżąco 
można śledzić kto został nominowany, kto nagrał 16-wersową zwrotkę, ile pieniędzy 
zostało przekazane na opiekę zdrowotną, a także ile łącznie jest wyświetleń na 
YouTube. 

Innym bardzo rozpowszechnionym challengem jest tzw. #gaszynchallenge. 
Wyzwanie zapoczątkował Marcin Topór z Ochotniczej Straży Pożarnej w Gaszynie, 
który nagrał filmik, na którym zrobił 10 pompek, wpłacił pieniądze na 1,5-rocznego 
Wojtka chorego na SMA, a także nominował 3 kolejne osoby do wykonania zadania. 
Zasady challengu są proste – wystarczy nakręcić film, gdzie uczestnicy robią 10 
pompek lub przysiadów, wpłacić pieniądze na określony cel charytatywny (osoby 
wykonujące ćwiczenia muszą wpłacić minimum 5 zł, natomiast osoby niewykonujące 
ćwiczeń minimum 10 zł), a następnie nominować 3 osoby lub organizacje, które mają 
48 godzin na wykonanie zadania [26]. Obecnie akcja ma już olbrzymi zasięg 
i rozprzestrzeniła się na cały kraj, a także dotarła za granicę, m.in. do Berlina. Do 
challengu włączyli się nie tylko strażacy, ale także m.in. policjanci, żołnierze, strażnicy 
miejscy, służba więzienna, prywatne firmy i organizacje, gminy, sołectwa, szkoły czy 
koła gospodyń wiejskich [27]. Inicjator wyzwania, czyli Marcin Topór na stronie 
siepomaga.pl utworzył specjalne skarbonki dla chorych dzieci. Aktualnie znajduje się 
tam 27 skarbonek, z czego w czterech z nich udało się uzbierać pełną kwotę. Łącznie 
w akcji #gaszynchallenge zebrano prawie 3 mln zł dla potrzebujących dzieci

6
 [28]. 

4. „Lubię to” nie zawsze oznacza „Robię to” 

Media społecznościowe odgrywają dużą rolę w ruchach społecznych
7
. W Polsce 

duży sukces w mobilizacji ludzi za pomocą portali społecznościowych odniósł Komitet 
Obrony Demokracji, który od 2015 roku bardzo aktywnie działa w nowych mediach  
w celu zaangażowania społeczeństwa w kwestie polityczne. Jednakże polubienie 
strony czy tweetowanie linku bardzo rzadko skutkuje realnymi działaniami lub 
zmianami na świecie [29]. O tym, że samo lajkowanie nie przynosi efektów 
przekonuje kampania UNICEF Sweden pt. „Like’s don’t save lives”, której celem była 
odpowiedź na jedno z bardziej nurtujących pytań w ostatnim czasie: czy polubienia na 
portalach społecznościowych mogą uratować życie dzieci? Kampania wykorzystała 
potęgę cyfrowego świata i stała się międzynarodowym wirusowym sukcesem. Był to 
wynik nacisków ze strony różnych organizacji czy firm na zbieranie dużej liczby 
polubień w social media. Pomimo, że media społecznościowe są dobrym medium do 

                                                                   
6 Stan na dzień 30.07.2020. 
7 Znamienitym przykładem jak duże znaczenie odrywają media społecznościowe w ruchach społecznych jest 
Arabska Wiosna. Dzięki portalom społecznościowym cały świat dowiedział się o panujących wówczas 
protestach. Jednocześnie było to także miejsce, gdzie uczestnicy mobilizowali ludność do kolejnych 
demonstracji.  
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podnoszenia świadomości wśród internautów, to zaangażowanie ludzi nie powinno 
kończyć się jedynie na kliknięciu „Lubię to” [30]. Głównym hasłem propagującym 
akcję było: „Polub nas na Facebook’u, a nie zaszczepimy ani jednego dziecka na 
polio”. Agencja Forsman&Bodenfors, która jest realizatorem wspomnianej inicjatywy, 
przedstawiła cztery krótkie filmiki

8
. Trzy z nich obrazują jak poszczególne osoby 

próbują zapłacić lajkami u fryzjera, w restauracji i w sklepie odzieżowym. Jeden z nich 
natomiast przedstawia małego chłopca z kraju Trzeciego Świata, który mówi o tym, że 
bardzo boi się zachorować jak jego mama, ponieważ wtedy nie będzie mógł opiekować 
się swoim młodszym bratem [31]. Chłopiec zwraca się bezpośrednio do kamery, 
wierząc, że dzięki „lajkom” dostanie pomoc. Mówi, że „Szwedzka strona UNICEF ma 
dziś 177 000 fanów na Facebook’u. Może do lata zdobędą ich 200 000. Wtedy 
będziemy bezpieczni” [32]. Film kończy się komunikatem „Lajki nie ratują życia. 
Pieniądze tak”. 

Badania przeprowadzone przez YouGov unaoczniają, że wiele osób sądzi, iż 
działania, które są podejmowane w mediach społecznościowych są wystarczającym 
wsparciem dla filantropijnych organizacji. Co piąty respondent wskazał, iż „like” jest 
skutecznym sposobem partycypacji społecznej, natomiast co siódmy badany uważa 
natomiast, że polajkowanie strony jest tak samo użyteczne jak wpłata pieniędzy. 
Twórcy kampanii „Like’s don’t save lives” uświadamiają, że ludzie są w błędzie, 
„lajk” to żadne wsparcie. Lajki moją być tylko dobrym pierwszym krokiem, ale nie 
powinno się kończyć na takiej aktywności w sieci. Lajki same w sobie nie uratują 
życia, potrzebne są pieniądze, aby dokonać zakupu szczepionek [32]. Kampania 
UNICEF podkreśliła fakt, że działania zwolenników w mediach społecznościowych 
muszą być kontynuowane poprzez realne darowizny. Była to jedna z pierwszych akcji, 
która otwarcie wyśmiewała wsparcie w mediach społecznościowych, co zostało 
uznane za niezbędne w podnoszeniu świadomości młodych darczyńców [30]. 

5. Podsumowanie 

Współczesny świat cechuje się ciągłą zmianą i chaosem. Rozwój nowych 
technologii, w szczególności Internetu i mediów społecznościowych przyczynił się do 
wzrostu działań slaktywistycznych wśród internautów. Bierna aktywność, która 
z pozoru wydaje się mało znacząca, często niesie ze sobą wartość dodaną. W obecnych 
czasach bardzo ciężko upowszechnić informację o organizowanym wydarzeniu bez 
wykorzystania nowych mediów. Social media umożliwiają w łatwy i tani sposób 
przekazanie wiadomości użytkownikom internetu, którzy często angażują się 
w udostępnianie określonych treści. Portale społecznościowe nie służą już tylko dla 
zapewnienia rozrywki, ale coraz częściej za ich pomocą można odnieść mniejszy lub 
większy sukces, czego najlepszym przykładem jest #hot16challange2 czy 
#gaszynchallange. Dzięki działaniom w mediach społecznościowych udało się 
rozpowszechnić informację, a także zebrać fundusze na szczytny cel. Jednakże, jak 
przekonuje kampania UNICEF Sweden, nie można poprzestawać jedynie na klikaniu 

                                                                   
8 Filmy można obejrzeć na stronach: 

 https://www.youtube.com/watch?v=2_M0SDk3ZaM  

 https://www.youtube.com/watch?v=QcSZsjlqs4E 

 https://www.youtube.com/watch?v=DpBbOY2amnE 

 https://www.youtube.com/watch?v=nug6mOPOzO4. 
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„Lubię to” na Facebooku. Samo polajkowanie lub udostępnienie istniejących już treści 
poza możliwością upowszechnienia, nie przynosi żadnych korzyści. Użytkownicy 
Internetu bardzo często wykazują zaangażowanie w sieci, jednocześnie zwalniając 
siebie z aktywności przynoszących rzeczywiste wsparcie, co w konsekwencji może 
prowadzić do rozmycia granicy pomiędzy tym ,co realne, a tym, co wirtualne.  
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Slaktywizm jako forma zaangażowania na portalach społecznościowych 

Streszczenie  
We współczesnym świecie Internet stanowi nieodłączny element życie niemal każdego człowieka. Cyfrowi 
Tubylcy, urodzeni w świecie, gdzie nowe technologie są dostępne niemal dla każdego, coraz więcej czasu 
spędzają w przestrzeni wirtualnej. Granica pomiędzy światem online i offline staje się coraz bardziej 
rozmyta. Większość internautów zamiast angażować się w realne działania, promuje swoją aktywność 
w sieci, nie poświęcając na to zbyt dużego wysiłku. Slaktywizm pomimo swojego pejoratywnego wymiaru, 
posiada także wartość dodaną. Celem niniejszego artykułu jest teoretyczna analiza zjawiska slaktywizmu. 
Autorka wyjaśniła czym charakteryzuje się bierny aktywizm, a także przedstawiła możliwości i zagrożenia 
związane z zaangażowaniem w wirtualnym świecie.  
Słowa kluczowe: slaktywizm, bierna aktywność, media społecznościowe, Internet  
 
Abstract  
In the modern world, the Internet is an integral part of the life of almost every human being. This 
generation of Digital Natives, born in a world where new technologies are available to almost everyone, 
spend more and more time in virtual space. The boundary between the online and offline world is 
becoming more and more blurred. Instead of engaging in real activities, most Internet users promote their 
online activity without excessive effort. Slacktivism, despite pejorative dimension, also has added value. 
The goal of this paper is to present theoretical analysis of the phenomenon of slacktivism. The author 
describe what characterizes passive activism, and also present the opportunities and threats associated with 
involvement in the virtual world. 
Keywords: slacktivism, passive activity, social media, Internet 
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Obraz Polski jako destynacji turystycznej w oczach 

izraelskich internautów. Analiza porównawcza 

popularności wybranych zapytań kierowanych 

do wyszukiwarki Google w ostatnich pięciu latach 

Niniejszy artykuł ma na celu zademonstrowanie potencjału wykorzystania analizy 

danych dostępnych w statystykach „Google Trends” do badań nad zmianami 

postrzegania Polski jako destynacji turystycznej wśród turystów z Izraela. Wybranych 

tendencje zostaną przedstawione na podstawie dwóch studiów przypadku. Celem 

pierwszego jest pokazanie na ile silne jest zainteresowanie izraelskich internautów 

turystyką w Polsce w zestawieniu z innymi potencjalnie istotnymi kwestiami społecz-

nymi i politycznymi na podstawie wybranych haseł, wpisywanych w wyszukiwarkę 

Google. Drugie studium przypadku ma na celu zbadanie, czy w ostatnich latach wśród 

izraelskich internautów nastąpił istotny wzrost zainteresowania turystyką typu 

„leisure” w największych polskich miastach.  

Każda z analiz będzie bazowała na odmiennych poziomach skojarzeń: pierwsza 

będzie opisywać poziom ogólnego zainteresowania turystyką na tle innych zagadnień, 

druga – intensywność kojarzenia Polski jako destynacji turystyki wypoczynkowej 

i rozrywkowej wśród izraelskich internautów. Oba przypadki wskazują na zmiany w 

postrzeganiu obrazu Polski jako destynacji turystycznej wśród Izraelczyków. Artykuł 

jest częścią szerszych badań nad zmianami w stylu podróżowania oraz sposobach 

pamiętania Polski w turystyce izraelskiej ostatnich lat pod wpływem turystyki 

rozrywkowej. Dla lepszego zrozumienia potencjalnych zmian w obrazie turystycznej 

Polski, przedstawione zostaną zwięźle wybrane konteksty badawcze nad charakterem 

podróży Izraelczyków do tego kraju.  

Zjawisko podróży izraelskich do Polski i ich znaczenie zostały opisane przez wielu 

badaczy. Erica Lehrer i Hannah Smotrich wskazują, że wyjątkowość turystyki 

żydowskiej, w tym izraelskiej, do Polski polegała dotychczas na skupieniu na śmierci, 

zamiast na życiu. Zwracają one uwagę na fakt, że celem większości z podejmowanych 

przez turystów wypraw są znajdujące się na terenie Polski miejsca pamięci ofiar 

Holokaustu [2]. Przyjmując definicję „mrocznej turystyki” Richarda Sharpley’a, okreś-

lającego ją jako: „turystyk[ę] motywowaną fascynacją/zainteresowaniem śmiercią 

i/albo turystykę do miejsc kojarzonych ze śmiercią, zarówno indywidualną, jak 

i masową, gwałtowną, naturalną, przedwczesną lub inną”
2
, w artykule przyjęto 

klasyfikację tego typu turystyki jako część „mrocznej turystyki”. Przykładem 

izraelskiej mrocznej turystyki opisywanym w literaturze badawczej jest zjawisko 

określane przez Carola Kidrona jako „rodzinna mroczna turystyka” [3], czyli prywatne 

                                                                   
1 Zakład Hebraistyki, Wydział Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski. 
2 Tłumaczenie moje za: Richard Sharpley (2015) [2], s. 8: tourism motivated by a fascination/interest in death 

and/or tourism to sites associated with death, whether individual, mass, violent, natural, untimely 

or otherwise.  
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wyprawy do Polski izraelskich rodzin, na które zabierany jest członek rodziny ocalały 

z Holokaustu. Przypadkiem mrocznej turystyki szczególnie cieszącym się zainte-

resowaniem badaczy, jest zjawisko organizowanych przez izraelski system edukacji 

podróż młodzieży izraelskiej do miejsc pamięci ofiar Holokaustu. Jej znaczenie badane 

jest m.in. przez Lew Michal, [4] Havę Szechter [5] i Jackie Feldmana [6]. 

Ograniczenie podróży do Polski niemal wyłącznie do mrocznej turystyki uniemoż-

liwiało dotychczas doświadczenie wielu elementów rzeczywistości współczesnej 

Polski. W powtarzanym według kilku ustalonych paradygmatów schemacie podróży 

Izraelczyków do Polski brak było zwykle miejsca na turystykę określaną przez 

socjologa Deana McCanella jako turystykę typu „leisure”, czyli skupionej na 

odpoczynku, rozrywce i miłym spędzaniu wolnego czasu.  

W ostatnich latach dotychczasowe wzorce zachowania zaczęły się zmieniać. 

Izraelskie biura turystyczne, prasa, jak i sami turyści zaczęli prezentować Polskę jako 

miejsce rozrywki i relaksu zarówno w mediach tradycyjnych, jak i w Internecie. 

Pojawienie się turystyki typu „leisure” w grupie podróżników nastawionych dotych-

czas prawie wyłącznie na „mroczną turystykę” można uznać za niezwykle interesujący 

punkt wyjściowy, zwłaszcza gdy przyjmiemy założenie socjologa Deana McCanella, 

który uważa leisure (próżnowanie) za podstawę zarówno współczesnych struktur 

społecznych, jak i typowego dla obecnych czasów zjawiska turystyki [7]. Można 

przypuszczać, że zmiana przedmiotu zainteresowania z miejsc martyrologii na 

przestrzenie zapewniające wypoczynek i rozrywkę będzie powiązana nie tylko z bez-

pośrednią zmianą zachowań, ale również ze zmianą obrazu destynacji turystycznej, 

czyli zmianą wiedzy, przekonań i uczuć przypisywanych jej atrybutom [8]. 

Zmiany w stylu podróżowania do Polski są zjawiskiem nowym. Z tego powodu 

badania nad tendencjami w postrzeganiu Polski w izraelskiej turystyce typu „leisure” 

mają charakter pionierski. W badaniach nad tym zjawiskiem cennym narzędziem może 

okazać się analiza aktywności internetowej Izraelczyków w tematach związanych 

z turystyką do Polski. Ponieważ ogromna część zarówno reklamy turystycznej, jak 

również samodzielnego wyszukiwania informacji przez turystów odbywa się 

współcześnie przez Internet, analiza tego typu danych pomoże wskazać ważne 

tendencje w sposobie postrzegania Polski i podróży do tego kraju. Jednym z najprost-

szych, wykorzystywanych do tego narzędzi są dane zbiorcze ilości wyszukiwań 

serwisu Google Trends, które zostały również wykorzystane w niniejszym badaniu.  

Google Trends [9] jest serwisem udostępniającym dane ilościowe na temat zapytań 

kierowanej do wyszukiwarki Google [10]. Ulrich Gunter, Irem Önder i Egon Smeral 

opisują serwis internetowy Google Trends (http://trends.google.com/trends/) jako 

źródło darmowych i ogólnie dostępnych danych zbiorczych, które mogą być 

wykorzystane do celów analitycznych poprzez badanie trendów w wynikach 

wyszukiwania i ich popularności w różnych krajach. [11] 

Statystyki Google Trends są coraz częściej wykorzystywane do przewidywania 

dynamiki konsumpcji na rynku turystycznym [12]. Na przykład, Ayaz Zeynalow 

wykorzystuje dane Google Trends w połączeniu z techniką Support Vector 

Regressions (SVRs) do krótkoterminowego przewidywania przyjazdów turystycznych 

do Pragi [13], a wraz z Tomasem Havrankiem aplikują je do badań nad ruchem 

turystycznym w połączeniu z metodą Mixed-data-sampling (MIDAS) [12]. Gorete 
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Dinis, Carlos Costa i Osvaldo Pacheco używają danych dostępnych w serwisie „Google 

Trends”, aby przeanalizować zainteresowanie regionem Algavre w zestawieniu 

z innymi regionami turystycznymi Portugalii [14].  

Gorete Dinis, Carlos Costa i Osvaldo Pacheco wskazują, na powszechność praktyki 

wyszukiwanie haseł w Internecie jako elementu procesu podejmowania decyzji we 

współczesnym świecie [14]. Według Tomasa Havranka i Ayaza Zeynalova analiza 

wyszukiwań pozwala przewidzieć zachowania konsumentów w przeszłości oraz 

najbliższej przyszłości [14]. Ponieważ: „Ludzie odkrywają przydatne informacje 

o swoich potrzebach, pragnieniach, zainteresowaniach i obawach poprzez internetową 

historię wyszukiwania” [12], można przypuszczać, że nasilenie zainteresowania 

hasłami związanymi z turystyką – czy to mroczną, czy rozrywkową – będzie 

wskazywać na ogólne tendencje w sposobie postrzegania Polski jako destynacji 

turystycznej. Również zestawienie skojarzeń turystycznych z innymi potencjalnie 

istotnymi tematami, związanymi z relacjami polsko-izraelskimi, może rzucić światło 

na atmosferę wokół turystyki do Polski. Poniżej przedstawiono ogólne założenia 

analizy. 

Przyjęty czas analizy to okres pięciu lat: od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2019. 

Okres ostatnich pięciu lat jest szczególnie interesujący z punktu widzenia badań nad 

trendami w turystyce izraelskiej do Polski, ponieważ to właśnie w ostatnich latach 

można zauważyć znaczny wzrost ilościowy izraelskich turystów przyjeżdżających do 

Polski. Znaczący wzrost w trendach nastąpił około 2017 roku, wraz z pojawieniem się 

tańszych i częstszych lotów pomiędzy oboma krajami. Od czerwca 2017 roku polskie 

linie LOT uruchomiły nowe loty z Tel Awiwu do Wrocławia, Gdańska, Lublina 

i Poznania. Stopniowo również inne linie lotnicze rozszerzały swoją ofertę. Według 

strony internetowej portalu „Wego” w 2019 roku loty na linii Polska-Izrael oferowało 

czternastu przewoźników [15]. Określenie analizowanego okresu na ostatnich pięć lat 

pozwoli doprecyzować czy i kiedy dokładnie wzrostowi podróży turystycznych do 

Polski towarzyszył wzrost wyszukiwań wybranych haseł – a co za tym idzie – pomoże 

określić charakter zainteresowania izraelskich internautów tematyką turystyki 

w Polsce. 

Wybrano opcje informacji o wszystkich zapytaniach, kierowanych do wyszuki-

warki Google na całym świecie, zakładając, że Izraelczycy mogą korzystać 

z wyszukiwarki w różnych miejscach globu. Przyjęto przy tym założenie, że większość 

haseł w języku hebrajskim będzie wpisywana przez obywateli Izraela, a jedynie 

niewielka część przez innych użytkowników języka hebrajskiego
3
. Do analizy przyjęto 

                                                                   
3 Według Mor-Sommerfeld, Azaiza i Hertz-Lazarowitz mimo wielojęzycznego charakteru populacji tego 

kraju oraz dwóch języków oficjalnych – hebrajskiego i arabskiego – państwo Izrael nie funkcjonuje jako 

państwo dwujęzyczne, a językiem dominującym jest język hebrajski (Mor-Sommerfeld, Azaiza Hertz-

Lazarowitz (2007), str. 6-7). Według danych statystycznych Centralnego Biura Statystycznego (CBS) Izraela 

z 2013 roku 90% żydowskich oraz 70% arabskich obywateli tego kraju posługuje się płynnie językiem 

hebrajskim. (Za: Klein, Zeew, https://web.archive.org/web/20131104001556/http://www.israelhayom.com/ 

site/newsletter_article.php?id=8065, data dostępu: 23.04.20). Zakładając zatem, że większość z ponad 

ośmiomilionowej populacji posługuje się w codziennej komunikacji językiem hebrajskim, a liczba wszystkich 
użytkowników tego języka na świecie wynosi maksymalnie dziewięć milionów, znacząca większość 

internautów wpisujących hasła w języku hebrajskim będzie Izraelczykami. Będąc zatem świadomą pewnego 

uproszczenia, przyjmę, że badanie haseł wpisywanych w wyszukiwarkę Google w języku hebrajskim będzie 

równoznaczne z badaniem trendów wyszukiwania wśród obywateli Izraela. 
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standardowy zapis nazw po hebrajsku, bez uwzględnienia mało popularnych 

wariantów lub niepoprawnego zapisu. 

Do analizy w artykule wybrano dwa zagadnienia, każde stanowiące odrębne studium 

przypadku. W pierwszym zestawiono hasła: „turystyka do Polski” z innymi poten-

cjalnie istotnymi tematami, związanymi z relacjami polsko-izraelskimi w ostatnich 

latach. Drugie studium przypadku porównuje zainteresowanie największymi polskimi 

ośrodkami turystycznymi z popularnym wśród Izraelczyków europejskim ośrodkiem 

turystyki rozrywkowej – Berlinem.  

Uczeni nie są zgodni co do jedynej trafnej metody wyboru słów kluczowych do 

badań trendów przy użyciu serwisu Google Trends. Ulrich Gunter, Irem Önder i Egon 

Smeral w swoim artykule proponują „subiektywną ocenę zestawu tekstów lub 

danych”, w której brane są pod uwagę terminy związane z badanym zagadnieniem, 

przyporządkowane do odpowiedniej kategorii [16]. Podobna metoda została 

zastosowana w analizie przedstawionej w artykule. 

Wyszukiwarka Google Trends wyraża zainteresowanie według skali punktowej od 

0 do 100, gdzie 100 oznacza najwyższą wartość ze wszystkich podawanych haseł, 

a wszystkie pozostałe punktacje są podawane proporcjonalnie do najwyższej punktacji. 

Wartość „0” oznacza brak wystarczających danych na temat wyszukiwania
4
. Wartości 

dostępne w Google Trends są podawane dla kolejnych tygodni i jako takie stały się 

podstawą do dalszych przekształceń. 

W celu lepszego przedstawienia trendu została obliczona prosta średnia krocząca 

dla danych kwartalnych. Jak wskazuje Mider i Marcinkowska:  

„Wyniki pojedynczych pomiarów mogą się wydawać chaotyczne – odchylając się 

w różne strony i uniemożliwiając odnalezienie jakiegokolwiek porządku. Średnia 

krocząca stanowi miarę pozwalającą na odnalezienie prawidłowości i trendów w serii 

pomiarów w czasie” [16].  

Zastosowanie średniej kroczącej pozwoli na uchwycenie zmian w postrzeganiu 

Polski w dłuższej perspektywie czasowej. Wszystkie otrzymane wyniki zostały zaokrąg-

lone do drugiego miejsca po przecinku. 

Studium przypadku nr 1: Analiza średniej kroczącej dla hebrajskich skojarzeń 

politycznych, społecznych i turystycznych dotyczących Polski 

Istotnym czynnikiem, który warto wziąć pod uwagę badając obraz Polski jako 

destynacji turystycznej wśród izraelskich turystów, jest skorelowanie zainteresowania 

turystyką w Polsce z innymi formami interakcji, które budują obraz tego kraju. 

Z możliwych nie-turystycznych form interakcji istotnych w latach 2015-2019 wybrano 

trzy kategorie: napięcia polityczne, kwestia antysemityzmu oraz zainteresowanie 

otrzymaniem obywatelstwa polskiego. Kategoriom podporządkowano kolejno nastę-

pujące hasła: „polska ustawa”, „antysemityzm w Polsce” oraz „obywatelstwo polskie”. 

Podane wyrażenia zostały zestawione z hasłem, kojarzącym się z turystyką w Polsce, 

czyli: „wycieczka do Polski”. 

                                                                   
4 Fakt, że 0 na przyjętej skali nie oznacza braku zainteresowania, ale brak wystarczających danych podaje 

w wątpliwość, czy skala posiada naturalny punkt zerowy, a co za tym idzie – czy poziom podziału jest 

poziomem ilorazowym. Ponieważ Google Trends przyjmuje proporcjonalność podanych wartości przyjmuję 

jednak, że poziom pomiaru jest poziomem ilorazowym. 
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Hipotezą zerową pierwszego studium przypadku jest, że częstotliwość wyszuki-

wania hasła związanego z turystyką do Polski dla średniej kroczącej w badanym 

okresie nie przekracza zainteresowania innymi, wybranymi zagadnieniami związanymi 

z relacjami polsko-izraelskimi. Hipotezą alternatywną będzie założenie, że 

częstotliwość wyszukiwania hasła „wycieczka do Polski” przekracza zainteresowanie 

zestawionymi z nią hasłami  

Każde z analizowanych haseł ma różny nośnik emocjonalny. „Wycieczka” jest 

w języku hebrajskim neutralnym określeniem podróży turystycznej. Używane jest 

często w kontekście turystyki typu „leisure”, ale może opisywać również wyjazd 

nieposiadający charakteru rozrywkowego, jak w wyrażeniu: „wycieczka [śladami] 

korzeni [rodziny]”
5
. Słowo to słabiej jednak łączy się z wyrażeniami kojarzącymi się 

z odwiedzaniem miejsc martyrologii. W tym kontekście w języku hebrajskim używane 

jest raczej słowo: „wyprawa”
6
, jak w wyrażeniu: „wyprawa młodzieży do Polski”

7
, 

oznaczające zwykle wyjazd szkolnej młodzieży izraelskiej do znajdujących się na 

terenie Polski miejsc pamięci ofiar Holokaustu.  

Wyrażenie: „obywatelstwo polskie” wskazuje natomiast na zainteresowanie 

otrzymaniem obywatelstwa polskiego Izraelczyków, posiadających polskie korzenie. 

Jest pozytywnym, nie związanym z turystyką skojarzeniem. Niezależnie od motywacji 

zainteresowanych, wskazuje raczej na zacieśnianie dobrych relacji między Polską 

a grupą Izraelczyków o polskim pochodzeniu. Zestawienie obu haseł może wskazać na 

skalę popularności Polski jako destynacji turystycznej w stosunku do bardziej 

poważnego zacieśnienia relacji z tym krajem, jakim byłoby otrzymanie jego 

obywatelstwa. 

Jednoznacznie negatywny wydźwięk będzie miało hasło: „antysemityzm w Polsce”, 

a zwiększone zainteresowanie nim może wskazywać na zwiększenie napięcia 

w stosunkach izraelsko-polskich. Wielokrotnie wyszukiwane hasło będzie się odnosiło 

do kwestii antysemityzmu we współczesnej Polsce [17], ale może być również 

związane z zainteresowaniem tym zjawiskiem w przeszłości, na przykład w czasie II 

wojny światowej. W zestawieniu z hasłem turystycznym będzie próbą wskazania na ile 

kwestia antysemityzmu jest istotna w budowaniu obrazu Polski – również rozumianej 

jako destynacja turystyczna – w izraelski społeczeństwie. 

Kolejne badanie hasło – „polska ustawa” – wymaga nieco szerszego wyjaśnienia. 

Jego zakres znaczeniowy będzie różny w zależności od badanego czasu. Do początku 

2018 roku było używane w różnych kontekstach przez zainteresowanych polskim 

ustawodawstwem. Mniej więcej od lutego 2018 roku zmieniło znaczenie, stając się 

standardowym, potocznym, określeniem nowelizacji ustawy o IPN
8
, która wywołała 

                                                                   
5 Hebr.: טיול שורשים 
6 Hebr. מסע 
7 Hebr. מסע בני נוער לפולין 
8 Nowelizacja ustawy o IPN zaczęła wzbudzać liczne kontrowersje już przed jej wejściem w życie 28 lutego 

2018 roku. Wątpliwości strony izraelskiej budził zwłaszcza Art. 55a.: „1. Kto publicznie i wbrew faktom 

przypisuje Narodowi Polskiemu lub Państwu Polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za 
popełnione przez III Rzeszę Niemiecką zbrodnie nazistowskie określone w art. 6 Karty Międzynarodowego 

Trybunału Wojskowego załączonej do Porozumienia międzynarodowego w przedmiocie ścigania i karania 

głównych przestępców wojennych Osi Europejskiej, podpisanego w Londynie dnia 8 sierpnia 1945 r. (Dz.U. 

z 1947 r. poz. 367), lub za inne przestępstwa stanowiące zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości lub 
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liczne kontrowersje w Izraelu i przyczyniła się do napięć w relacjach polsko-

izraelskich. Wyrażenie było powszechnie używane w publicystyce i życiu codziennym. 

Ze względu na zasadniczo negatywny wpływ, jaki nowelizacja ustawy miała na relacje 

polsko-izraelskie hasło będzie miało negatywny wydźwięk – od momentu rozpoczęcia 

się dyskusji nad nowelizacją ustawy o IPN. Zestawienie tego typu hasła ze 

sformułowaniem związanym z turystyką będzie próbą uchwycenia czy i na ile napięcia 

polityczne mogą wpływać na spadek zainteresowania podróżą do Polski. Dla 

przedstawionej w artykule analizy kluczowe będzie nowe, negatywne znaczenie 

sformułowania. Dla porównania, w jaki sposób zmieniała się popularność pierwotnie 

neutralnego hasła, gdy zaczęto mu przypisywać skojarzenie z konkretną ustawą, na 

wykresie przedstawione zostały również dane sprzed 2018 roku. 

 

Wykres 1. Średnia krocząca popularności haseł: „obywatelstwo polskie”9, „ustawa polska ”10, „antysemityzm 
w Polsce ”11, „wycieczka do Polski”12 w Google Trends 

                                                                   

zbrodnie wojenne lub w inny sposób rażąco pomniejsza odpowiedzialność rzeczywistych sprawców tych 

zbrodni, podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 3. Wyrok jest podawany do publicznej 
wiadomości.” Źródło: „Nowelizacja ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej”: https://trybunal.gov.pl/ 

postepowanie-i-orzeczenia/komunikaty-prasowe/komunikaty-przed/art/10459-nowelizacja-ustawy- 

o-instytucie-pamieci-narodowej. Data odczytu: 21.04.20. 

Ambasador Izraela w Polsce, Anna Azari, wyraziła między innymi obawy, że ustawa może doprowadzić do 

niesłusznego oskarżania ocalałych z Zagłady, dających świadectwo swoich doświadczeń oraz innych osób, 

mówiących o wypadkach Polaków, biorących udział w zbrodniach Holokaustu. (zob. np. artykuł: 

„Ambasador Izraela o ustawie o IPN: może służyć do oskarżania ocalałych z Zagłady” https://www. 

tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/ambasador-izraela-anna-azari-w-tvn24-o-nowelizacji-ustawy-o-
ipn,810598.html, Data odczytu: 23.04.2020). 
9 Hebr. אזרחות פולנית 
10 Hebr.: לניהחוק הפו  
11 Hebr. אנטישמיות בפולין 
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https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/ambasador-izraela-anna-azari-w-tvn24-o-nowelizacji-ustawy-o-ipn,810598.html
https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/ambasador-izraela-anna-azari-w-tvn24-o-nowelizacji-ustawy-o-ipn,810598.html
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Analiza danych przedstawionych na wykresie wskazuje, że w początkowym 

badanym okresie dla średniej kroczącej najwyższe, prawie identyczne zainteresowanie 

zanotowały dwa hasła: „obywatelstwo polskie” (11,1 punktów) oraz: „wycieczka do 

Polski” (11,13 punktów). Zainteresowanie wspomnianymi hasłami było ponad 

siedemnastokrotnie większe niż zainteresowanie hasłem: „antysemityzm w Polsce” 

w tym samym czasie. W początkowym pomiarze nie odnotowano zainteresowania 

hasłem „ustawa polska”. W końcowym badanym okresie dla średniej kroczącej 

zainteresowanie hasłami „obywatelstwo polskie” oraz: „wycieczka do Polski” było 

mniejsze niż na początku. Ogólna tendencja dla badanego okresu jest tendencją 

spadkową, jednak również w końcowych pomiarach wspomniane hasła cieszyły się 

największym zainteresowaniem, znacznie przewyższając zainteresowanie hasłem: 

„antysemityzm w Polsce” oraz „polska ustawa”.  

Największe zainteresowanie w tym czasie zanotowało hasło: „Wycieczka do 

Polski” (9,8 punktu). W ostatnim pomiarze było ono prawie ośmiokrotnie większe niż 

zainteresowanie hasłem: „ustawa polska”, a nieco ponad siedmiokrotnie większe niż 

dla „antysemityzmu w Polsce”. Na drugim miejscu w ostatnim badanym okresie 

znalazło się hasło „obywatelstwo polskie”. Z wynikiem 7,99 punktu było ponad 

sześciokrotnie większe, niż zainteresowanie hasłem „polska ustawa” i niemal sześcio-

krotnie większe, niż zainteresowanie hasłem: „antysemityzm w Polsce”.  

Maksymalne zainteresowanie hasłem: „obywatelstwo polskie” zanotowano na 

początku badanego okresu, po czym zainteresowanie spadało osiągając najniższy pułap 

dla średniej kroczącej między I a III kwartałem 2018. Po tym czasie zainteresowanie 

polskim obywatelstwem rosło. Szczyt zainteresowania wycieczką do Polski dla 

średniej kroczącej przypada na okres miedzy I a III kwartałem 2017. Było tym czasie 

prawie dwukrotnie większe od zainteresowania obywatelstwem polskim, prawie 

dwudziestosiedmiokrotnie większe od zainteresowania antysemityzmem oraz prawie 

osiemdziesięciokrotnie większe, niż zainteresowanie hasłem: „polska ustawa”, która 

jednak nie posiadała wtedy jeszcze konotacji z nowelizacją ustawy o IPN. Największe 

zainteresowanie hasło: „polska ustawa” odnotowało dla średniej kroczącej kwartałów: 

I do III 2018 roku, czyli w okresie największych dyskusji wokół ustawy o IPN. 

Wynosiło ono wtedy 11,87 punktu i przekroczyło zainteresowanie hasłem: „wycieczka 

do Polski” (10,85 punktu) o ponad jeden punkt dla tego samego okresu. Warto 

zauważyć, że zainteresowanie hasłem „polska ustawa” wzrosło bardzo gwałtownie, 

jednak równie szybko spadło w następnych kwartałach.  

Analiza danych wskazuje na częściowe potwierdzenie hipotezy alternatywnej  

– w większości badanego okresu częstotliwość wyszukiwania hasła: „wycieczka do 

Polski” dla średniej kroczącej w badanym okresie przewyższała częstotliwość 

wyszukiwania zestawionych z nią haseł, związanych z relacjami polsko-izraelskimi. 

Wyjątek stanowią dwa pomiary: dla średniej kroczącej od IV kwartału 2017 do II 

kwartału 2018 oraz następującego bezpośrednio po nim pomiaru dla I-III kwartału 

2018, kiedy zainteresowanie hasłem „polska ustawa” przewyższyło zainteresowanie 

wszystkimi innymi analizowanymi hasłami. Może to sugerować, że kontrowersje 

wokół nowelizacji ustawy o IPN na krótki czas przyciągnęły uwagę izraelskich 

internautów bardziej, niż tematyka turystyczna. Stosunkowo szybko nastąpił jednak 
                                                                   
12 Hebr.: טיול לפולין 
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spadek zainteresowania dyskusją polityczną, na rzecz zainteresowania wycieczką do 

Polski. Analiza dostarcza ponadto kilka dodatkowych, cennych informacji.  

Analiza danych wskazuje na spadek zainteresowania w badanym okresie dwoma 

pozytywnymi skojarzeniami Polski w Izraelu – turystycznym oraz związanym z chęcią 

uzyskania polskiego obywatelstwa. Pierwsze z nich utrzymywało przez prawie cały 

badany okres największe zainteresowanie, osiągając szczyt w 2017 roku. Hasło 

„polska ustawa”, które do momentu nagłośnienia nowelizacji ustawy o IPN mogło być 

kojarzone w sposób neutralny, zmieniło znaczenie na związane z dyskusjami wokół 

ustawy. Po gwałtownym wzroście zainteresowania w czasie napięć politycznych 

zanotowało spadki. Na końcu badanego okresu zainteresowanie wspomnianym hasłem 

okazało się większe, niż na początku, jednak stosunkowo niskie (1,3 punktu).  

Zainteresowanie drugim negatywnym hasłem nie zanotowało w ciągu badanych 

pięciu lat ani tendencji wzrostowej, ani spadkowej, utrzymując się zasadniczo na tym 

samym poziomie. Mimo tendencji wzrostowej, popularność dwóch analizowanych 

negatywnych haseł – kojarzącymi się z antysemityzmem oraz z krytykowaną w Izraelu 

ustawą – na końcu badanego okresu okazała się dużo mniejsza, niż popularność 

pozytywnych skojarzeń: skojarzenia turystycznego oraz związanego z obywatelstwem. 

Skojarzenie turystyczne – na tle pozostałych – przez większość badanego okresu 

utrzymywało największą częstotliwość wyszukiwania. Może to wskazywać na duże 

zainteresowanie internautów wycieczką do Polski na tle innych potencjalnie istotnych 

zagadnień w relacjach polsko-izraelskich w ostatnich latach.  

Studium przypadku nr 2: Porównanie średniej kroczącej dla zapytań dotyczących 

dużych polskich ośrodków turystycznych w porównaniu z Berlinem 

W drugiej części badania zanalizowano popularność wyszukiwania przez 

izraelskich internautów haseł związanych miastami. Piotr Zmyślony zwraca uwagę na 

wzrastające znaczenie dużych miast jako ośrodków turystycznych [18]. Według Irema 

Öndera nazwy miast i krajów są używane przez internautów zainteresowanych podróżą 

i mogą stać się wskaźnikiem do określenia ilości turystów, których celem podróży się 

one staną [16]. Do analizy wybrano miasta stanowiące jedne z największych polskich 

ośrodków turystycznych: Warszawę, Kraków, Wrocław i Poznań. W pierwszym etapie 

zestawiono ze sobą nazwy miast, w drugim skupiono się na tych najbardziej popular-

nych w kombinacji z hasłami związanymi z turystyką. 

Jako hasło porównawcze wybrano „Berlin” ze względu na specyficzne miejsce, 

jakie to miasto zajmuje w świadomości izraelskiej. Dani Kranz twierdzi, że stolica 

Niemiec ze względu na piętno Holokaustu była przez wiele lat od zakończenia II 

wojny światowej uważane przez Izraelczyków za miejsce, do którego nie powinno się 

przyjeżdżać [19]. Z tego powodu wyjazdy turystyczne, niezwiązane z miejscami 

pamięci Holokaustu lub emigracja do Berlina były przez wiele dekad uważane za 

kontrowersyjne. Według Daniego Kranza około roku dwutysięcznego liczba 

Izraelczyków emigrujących do Berlina wzrosła znacząco, a około roku 2006 nastąpiło 

wzmożone zainteresowanie tym zjawiskiem w prasie niemieckiej i izraelskiej [19]. 

Przykładowo, artykuł: „Lama Berlin atraktivit” [pol. Dlaczego Berlin jest atrakcyjny?], 

opublikowany na izraelskim portalu: „Hon. Madrichim finansim” sugeruje, że Berlin 

stał się zarówno celem wycieczek turystycznych, jak i miejscem przeprowadzki dla 

wielu Izraelczyków [20]. 
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Wzrost zainteresowania Polską, a szczególnie Warszawą wśród turystów izra-

elskich prowokuje do szukania analogii z falą wzrostu zainteresowania podróżami do 

Berlinaִ; obie stolice miały kojarzyć się Izraelczykom głównie z historią II wojny 

światowej (mimo że oba miejsca odegrały w niej zupełnie odmienną rolę) i jedno-

cześnie ich wizerunek miał przejść równie szybką i gwałtowną zmianę [21]. 

Aby zweryfikować prawdziwość tej analogii porównano częstotliwości wyszuki-

wania haseł kojarzących się z turystyką w Berlinie oraz Warszawie i innych dużych 

polskich miastach. W pierwszym etapie zestawiono wyszukiwania haseł z nazwami 

polskich miast z porównaniem z nazwą stolicy Niemiec. W następnych etapach 

wybrano trzy hasła o największej częstotliwości wyszukiwania oraz zestawiono je ze 

skojarzeniami z turystyką rozrywkową. Takie zestawienie ma na celu porównanie 

poziomu zainteresowania turystyką typu „leisure” w polskich miastach w zestawieniu 

z zainteresowaniem podobnymi hasłami w skojarzeniu ze stolicą Niemiec. 

Ponieważ próby doszukiwania się analogii między Berlinem i Warszawą akcentują 

gwałtowny wzrost zainteresowania tym drugim miastem, w opisywanym studium 

przypadku będą mnie interesować przede wszystkim ogólne tendencje – wzrostowe lub 

spadkowe – zainteresowania poszczególnymi hasłami.  

Hipotezą zerową będzie założenie, że nie nastąpił wzrost zainteresowania 

skojarzeniami z Warszawą i turystyką typu „leisure” w tym mieście dla średniej 

kroczącej w badanym okresie. Hipotezą alternatywną będzie dostrzeżenie tendencji 

wzrostowej. Analiza posłuży również do zwrócenia uwagi na znaczenie danych dla 

budowania obrazu Polski jako destynacji turystycznej. 

Poniższy wykres porównuje zainteresowanie hasłem: „Berlin” oraz czterema 

dużymi polskimi miastami, będącymi równocześnie ośrodkami turystycznymi: 

Warszawą, Krakowem, Wrocławiem i Poznaniem.  

 
Wykres 2. Średnia krocząca popularności haseł: „Berlin”13, „Warszawa”14,  

„Kraków”15, „Wrocław”16, „Poznań”17  

                                                                   
13 Hebr.: ברלין 
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Z analizy wykresu wynika, że początkowe największe zainteresowanie zanotowało 

hasło: Berlin (25,05 punktu), przewyższając prawie sześciokrotnie zainteresowanie 

hasłem: Warszawa (4,31 punktu), prawie szesnastokrotnie zainteresowanie hasłem 

„Kraków” (1,61 punktu) i ponad 147-krotnie zainteresowanie hasłem: „Wrocław”. 

Początkowe zainteresowanie hasłem: „Poznań” wynosiło 0.  

Zainteresowanie Berlinem w badanym czasie odnotowało tendencję spadkową, 

natomiast zainteresowanie hasłem „Warszawa” wyraźną tendencję wzrostową. Z wyni-

kiem 9,77 punktu w końcowym badanym okresie było już jedynie nieco ponad 

dwukrotnie mniejsze od pomiaru dla Berlina w tym samym okresie (22,3 punktu). 

Również tendencję wzrostową – choć mniej dynamiczną niż Warszawa, odnotował 

Kraków, będąc w końcowym pomiarze (4,74 punktu) prawie pięciokrotnie mniej 

popularny, niż stolica Niemiec. 

Zainteresowanie Wrocławiem i Poznaniem wzrosło minimalnie. Wynosiło ono 

w ostatnim pomiarze odpowiednio 1,03 i 1,24 punktu. Z analizy wynika, że w ciągu 

ostatnich pięciu lat zainteresowanie polskimi miastami, zwłaszcza Warszawą 

i Krakowem, wzrosło, podczas gdy zainteresowanie Berlinem w tym samym czasie 

spadło, przewyższając jednak przez cały badany okres zainteresowanie polskimi 

miastami.  

Porównanie średniej kroczącej dla zapytań dotyczących turystyki typu „leisure” dla 

miast: Warszawa, Kraków, Berlin 

W dalszej części porównania wybrano skojarzenie nazwy miasta z kilkoma 

popularnymi hasłami turystyki typu „leisure”, aby sprawdzić intensywność zainte-

resowania turystyką rozrywkową w poszczególnych miejscach. Wybranymi miastami 

będzie Berlin oraz Warszawa i Kraków. Berlin – jako miejsce kojarzące się z szybką 

zmianą wizerunku z miejsca nieodwiedzanego w celach rozrywkowych w ważny 

ośrodek izraelskiej turystyki typu „leisure”. Warszawa – jako potencjalnie istotny 

kolejny ośrodek izraelskiej turystyki „leisure”. Kraków – w celach porównawczych – 

jako drugie po Warszawie, cieszące się największym zainteresowaniem w statystykach 

Google Trends z wybranych przeze mnie polskich miast.  

W tej części badań wybrano cztery kategorie: ogólna kategoria wyjazdu turystycz-

nego oraz trzy kategorie związane z turystyką typu: „leisure”: oferta gastronomiczna, 

zakupy oraz związane z ofertą rozrywkową życie nocne. Z wyjątkiem pierwszej, 

ogólnej kategorii turystyki starano się wybrać te kategorie, które są charakterystyczne 

dla turystyki typu „leisure”, a odrzucić te, które w równym stopniu mogłyby cieszyć 

się zainteresowaniem wśród turystów, których celem przyjazdu jest mroczna turystyka. 

Przykładem odrzucanych przez autorkę kategorii są m.in.: zainteresowanie zakwa-

terowaniem w hotelach albo biletami lotniczymi. Do porównywanych kategorii 

przyporządkowano kolejno następujące hasła: „wycieczka”, „restauracje”, „zakupy” 

i „życie nocne”. Dla powyższych haseł przeanalizowano średnią kroczącą. 

Średnia krocząca dla haseł: „Warszawa wycieczka”, „Berlin wycieczka”, „Kraków 

wycieczka” – analiza. 
                                                                   
14 Hebr. ורשה 
15 Hebr.: קרקוב 
16 Hebr. ורוצלב 
17 Hebr.: פוזנן 
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Na wykresie została przedstawiona średnia krocząca dla haseł: „Warszawa 

wycieczka”, „Berlin wycieczka” oraz „Kraków wycieczka” dla statystyk Google 

Trends. 

 
Wykres 3. Średnia krocząca popularności haseł „Warszawa wycieczka”18, „Berlin wycieczka”19, „Kraków 

wycieczka”20 w Google Trends 

W początkowym okresie zainteresowanie hasłem „Berlin wycieczka” wynosiła 

około 30 punktów i ponad czterokrotnie przewyższa zainteresowanie hasłem 

„Warszawa wycieczka” i „Kraków wycieczka” (które w tym czasie notują podobne 

zainteresowanie, z lekką przewagą hasła: „Warszawa wycieczka”). Jednak hasło 

„Berlin wycieczka” w ciągu ostatnich pięciu lat zanotowało ogólną tendencję 

spadkową, natomiast hasła „Warszawa wycieczka” i „Kraków wycieczka” – tendencję 

wzrostową, przy czym wzrost zainteresowania hasłem „Warszawa wycieczka” 

następował szybciej, niż wzrost zainteresowania hasłem: „Kraków wycieczka”. 

W ostatnim badanym kwartale zainteresowanie hasłem: „Berlin wycieczka” wynosiło 

około 19 punktów i przewyższało zainteresowanie hasłem: „Warszawa wycieczka” 

jedynie o około 1,5 punktu, a zainteresowanie hasłem „Kraków wycieczka” – o około 

8 punktów.  

Warto zauważyć, że maksymalne zainteresowanie hasłem „Berlin wycieczka” 

odnotowało na samym początku badanego okresu: dla średniej kroczącej od zimy do 

jesieni 2015 roku (I-III kwartał 2015). Wynosiło ono wtedy 30,36 punktu i było prawie 

o 23 punkty wyższe niż zainteresowanie hasłem „Warszawa wycieczka” w tym samym 

czasie, a o prawie 24 punkty wyższe od zainteresowania hasłem: „Kraków wycieczka”. 

Natomiast maksymalne zainteresowanie hasłem „Warszawa wycieczka” odnotowano 

w średniej kroczącej dla okresu od wiosny do jesieni 2017 roku (II-IV kwartał 2017). 
                                                                   
18 Hebr.: ורשה טיול 
19 Hebr.: ברלין טיול 
20 Hebr.: קרקוב טיול 
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Zainteresowanie w skali przyjętej przez Google Trends wynosiło wtedy 22,5 punktu 

i było o około 1,5 punktu mniejsze od zainteresowania w tym czasie hasłem „Berlin 

wycieczka” (które wynosiło wtedy 23,97 punktu), a o 10,67 punktu większe, niż 

zainteresowanie hasłem: „Kraków wycieczka” w tym samym czasie. Wspomniane 

kwartały były również okresem maksymalnego zainteresowania hasłem „Kraków 

wycieczka” dla badanej średniej kroczącej. Wynosiło ono wtedy 11,84 punktu.  

Z analizowanych wartości wynika, że chociaż zainteresowanie hasłem „Warszawa 

wycieczka” dla średniej kroczącej w badanym okresie nie przekroczyło zainte-

resowania hasłem: „Berlin wycieczka”, to jednak to ostatnie hasło odnotowało dość 

regularny spadek zainteresowania od maksimum, jakie osiągnęło na początku 

badanego okresu. W tym samym czasie hasło „Warszawa wycieczka” odnotowało dosyć 

regularny wzrost ze szczytowym okresem zainteresowania w 2017 roku, niemal 

dorównującemu zainteresowaniu hasłem „Berlin wycieczka” w tym samym czasie. 

Hasło „Kraków wycieczka” odnotowało również regularny wzrost, choć wolniejszy 

niż dla hasła „Warszawa wycieczka”, a maksymalne zainteresowanie tym hasłem 

przypada – podobnie jak dla hasła „Warszawa wycieczka” na 2017 rok.  

Średnia krocząca dla haseł: „Warszawa restauracje”, „Berlin restauracje”, „Kraków 

restauracje” – analiza 

Na wykresie przedstawiono średnią kroczącą dla wyszukań: „Warszawa 

restauracje”, „Berlin restauracje”, „Kraków restauracje” w Google Trends. 

 

 
Wykres 4. Średnia krocząca popularności haseł „Warszawa restauracje”21, „Berlin restauracje”22, „Kraków 

restauracje”23 w Google Trends 

                                                                   
21 Hebr.: ורשה מסעדות 
22 Hebr.: ברלין מסעדות 
23 Hebr.: קרקוב מסעדות 
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Z 30,95 punktami hasło „Berlin restauracje” zanotowało na początku badanego 
okresu zainteresowanie prawie dziesięciokrotnie większe, niż zainteresowanie hasłem 
„Warszawa restauracje” (3,18 punktu). Zainteresowanie pierwszym wspomnianym 
hasłem odnotowało minimalną tendencję wzrostową, natomiast drugie z haseł – 
znaczną tendencję wzrostową. W ostatnim z badanych okresów dla średniej kroczącej 
zainteresowanie hasłem „Warszawa restauracje” (18,42 punktu) – podobnie jak na 
początku – było mniejsze, niż zainteresowanie hasłem „Berlin restauracje” (29,36 
punktu), jednak różnica na końcu była znacznie mniejsza, wynosząc około 11 
punktów. Przez cały badany okres zainteresowanie hasłem: „Kraków restauracje” 
według skali Google Trends wynosiło 0 punktów.  

Maksymalne zainteresowanie hasło „Berlin restauracje” odnotowało dla średniej 
kwartałów: III kwartał 2018 – I kwartał 2019. Wynosiło ono wtedy 42,49, czyli 
o ponad dwukrotnie więcej, niż zainteresowanie hasłem „Warszawa restauracje” w tym 
samym czasie (20,07 punktu). Natomiast szczyt zainteresowania hasłem: „Warszawa 
restauracje” przypadał na średnią kroczącą dla II-IV kwartału 2017 i wynosił 24,92, 
czyli o około 5,5 punktu mniej, niż zainteresowanie hasłem „Berlin restauracje” w tym 
samym czasie (30,5 punktu).  

Widać stąd, że chociaż zainteresowanie hasłem „Berlin restauracje” w całym 
badanym okresie przewyższało zainteresowanie hasłem „Warszawa restauracje”, 
odnotowując minimalny wzrost, to jednak wzrost zainteresowania hasłem „Warszawa 
restauracje” był w badanym okresie dużo szybszy, ze szczytowym zainteresowaniem 
przypadającym na 2017 rok. Największe zainteresowanie hasłem „Berlin restauracje” 
przypadało później – na drugą połowę 2018 roku i początek 2019 roku – co świadczy 
o mocnej pozycji hasła również pod koniec badanego okresu. 

Średnia krocząca dla haseł: „Warszawa zakupy”, „Berlin zakupy”, „Kraków 
zakupy” – analiza 

Na wykresie przedstawiono średnią kroczącą dla haseł: „Warszawa zakupy”, 
„Berlin zakupy”, „Kraków zakupy”. 

Początkowe zainteresowanie największe było dla hasła „Berlin zakupy” (33,72 

punktów). Przewyższało ono prawie trzykrotnie zainteresowanie hasłem „Warszawa 

zakupy” (11,64 punktów) oraz ponad dziewięciokrotnie zainteresowanie hasłem 

„Kraków zakupy”. Jednak zainteresowanie zakupami w Berlinie zanotowało wyraźny 

spadek, wynosząc dla ostatniej wartości 15,34 punktów – o około 9 punktów mniej niż 

dla hasła „Warszawa zakupy” (24,68 punktów) i o prawie 4 punkty mniej, niż dla hasła 

„Kraków zakupy” (19,12 punktów) dla średniej kroczącej z tego samego okresu. 

Zarówno hasło „Warszawa zakupy”, jak i „Kraków zakupy” odnotowało ogólną 

tendencję wzrostową. Widać również, że hasło „Warszawa zakupy” odnotowało dużo 

szybszy wzrost niż hasło „Kraków zakupy” do momentu największego zaintere-

sowania tym hasłem – dla średniej kroczącej będzie to czas między II kwartałem 2017, 

a IV kwartałem 2017. Po tym okresie hasło „Warszawa zakupy” zanotowało spadki, 

natomiast hasło „Kraków zakupy” kontynuowało ogólną tendencję wzrostową.  
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Wykres 5. Średnia krocząca popularności haseł „Warszawa zakupy”24, „Berlin zakupy”25, „Kraków 

zakupy”26 w Google Trends 

W szczytowym okresie zainteresowanie hasłem „Warszawa zakupy” (29,19 

punktów) przewyższało zainteresowanie hasłem „Berlin zakupy” (27,73 punktów) 

o 1,5 punktu, a zainteresowanie hasłem „Kraków zakupy” (13,8 punktów) w tym 

samym czasie o prawie 16 punktów, czyli było ponad dwukrotnie większe. Największe 

zainteresowanie hasłem „Berlin zakupy” odnotowano w początkowych fazach 

badanego okresu (średnia krocząca dla II kwartału 2015 do VI kwartału 2015), 

natomiast dla hasła „Kraków zakupy” – w końcowych (średnia krocząca dla II 

kwartału 2019 do IV kwartału 2019). Potwierdza to tendencję spadkową dla 

zainteresowania zakupami w Berlinie w badanym okresie, tendencję wyraźnie 

wzrostową zainteresowania zakupami w Warszawie do roku 2017 ze spadkiem 

zainteresowania po tym okresie (jednak z ogólną tendencją wzrostową) oraz stałą 

tendencję wzrostu zainteresowania zakupami w Krakowie.  

Średnia krocząca dla haseł: „Warszawa życie nocne”, „Berlin życie nocne”, 

„Kraków życie nocne” – analiza 

Na kolejnym wykresie przedstawiono średnią kroczącą dla haseł: „Warszawa życie 

nocne”, „Berlin życie nocne”, „Kraków życie nocne”. 

                                                                   
24 Hebr.: ורשה קניות 
25 Hebr.: ברלין קניות 
26 Hebr.: קרקוב קניות 
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Wykres 6. Średnia krocząca popularności haseł „Warszawa życie nocne”27, „Berlin życie nocne”28, „Kraków 

życie nocne”29 w Google Trends 

W pierwszym wykonanym pomiarze dla średniej kroczącej hasło „Berlin życie 

nocne” (24,79 punktów) zanotowało ponad czterokrotnie większe zainteresowanie, niż 

hasło „Warszawa życie nocne” (5,95 punktów), co oznacza różnicę prawie 19 

punktów. Na końcu badanego okresu ta różnica wynosiła jedynie nieco ponad jeden 

punkt. Było to odpowiednio 11,26 punktu dla hasła „Berlin życie nocne” oraz 9.95 

punktu dla hasła: „Warszawa życie nocne”. Zainteresowanie w całym badanym okresie 

hasłem: „Kraków życie nocne” wynosiło 0 punktów. W całym badanym okresie 

zainteresowanie życiem nocnym w Berlinie odnotowało ogólną tendencję spadkową, 

natomiast zainteresowanie życiem w Warszawie – wzrostową, chociaż wzrosty 

i spadki nie rozkładały się równomiernie. 

Największe zainteresowanie hasłem „Berlin życie nocne” przypada IV kwartał 

2017 – II kwartał 2018 dla średniej kroczącej. Po początkowych spadkach 

zainteresowania nastąpił wzrost do szczytowego okresu w 2018 roku, po czym widać 

gwałtowny spadek zainteresowania aż do końca badanego czasu. Największe 

zainteresowanie hasło: „Warszawa życie nocne” przypada natomiast nieco wcześniej: 

dla średniej z II do IV kwartału 2017 (18,12 punktów). Po okresie największego 

zainteresowania w 2017 roku również następuje spadek zainteresowania życiem 

nocnym w Warszawie, jednak nieco mniej gwałtowny, niż spadek zainteresowania 

życiem nocnym w Berlinie.  

Zapytania dotyczące turystyki typu „leisure” dla miast: Warszawa, Kraków, Berlin – 

wnioski. 

                                                                   
27 Hebr.: ורשה חיי לילה 
28 Hebr.: ברלין חיי לילה 
29 Hebr.: קרקוב חיי לילה 
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Dla analizowanych danych potwierdzona została hipoteza alternatywna: we 

wszystkich badanych zestawieniach hasło „Warszawa” jako pojedyncze wyrażenie 

oraz w zestawieniu ze skojarzeniami turystyki „leisure” odnotowało tendencję 

wzrostową. Analiza dostarcza ponadto inne interesujące wnioski. W trzech na czterech 

przypadkach hasło „Berlin” powiązane ze skojarzeniem z turystyką typu „leisure” 

odnotowało tendencję spadkową: zmniejszyła się częstotliwość wpisywania do 

wyszukiwarki Google haseł związanych z wycieczką, zakupami oraz życiem nocnym 

w stolicy Niemiec, co sugeruje spadek zainteresowania tymi tematami wśród 

Izraelczyków. Jedynie hasło „Berlin restauracje” odnotowało w badanym okresie 

minimalną tendencję rosnącą, ze wzmożonym zainteresowaniem w drugiej połowie 

2018 roku i początku roku 2019. Szczytowe zainteresowanie hasłem „Berlin życie 

nocne” przypada nieco wcześniej – w 2018 roku, natomiast pozostałe dwa skojarzenia 

odnotowały największe zainteresowanie w początkowych fazach badanego okresu. 

Potwierdza to ogólną tendencję spadkową, jednak ze wskazaniem na wzmożone 

zainteresowanie życiem nocnym i kulinariami stolicy Niemiec w 2018 i na początku 

2019 roku. 

W tym samym czasie hasło „Warszawa” dla wszystkich czterech analizowanych 

skojarzeń odnotowało tendencjeę wzrostową. Największe zainteresowanie wszystkim 

czterema hasłami przypada na 2017 rok – można więc przyjąć, że dla badanego okresu 

jest to okres największego zainteresowania Izraelczyków turystyką typu „leisure” 

w stolicy Polski. 

Dla wszystkich badanych skojarzeń największe początkowe zainteresowanie dla 

badanych miast miał Berlin, następnie Warszawa, a na końcu Kraków. W końcowych 

fazach badanego okresu dla nazwy miasta powiązanego z hasłem „wycieczka” 

zainteresowanie Warszawą i Krakowem wzrosło, a zainteresowanie Berlinem spadło, 

tak że końcowa różnica w zainteresowaniu porównywanymi miastami pozostała 

niewielka. W przypadku skojarzenia z życiem nocnym oraz z restauracjami Warszawa 

zmniejszyła wyraźnie różnicę w stosunku do Berlina. W całym badanym okresie 

odnotowano natomiast brak zainteresowania hasłem Kraków ze wspomnianymi wyżej 

skojarzeniami. W jednym przypadku – powiązania ze skojarzeniem z zakupami – 

Warszawa i Kraków przewyższyły zainteresowaniem Berlinem w końcowej fazie 

badanego okresu. Może to sugerować, że Warszawa jest coraz bardziej kojarzona 

z turystyką typu „leisure” dla wszystkich badanych obszarów, natomiast Kraków 

jedynie dla dwóch – zakupów oraz ogólniejszego skojarzenia wycieczki do tego miasta. 

 

Wnioski ogólne 
Dwa przedstawione w artykule studia przypadku pokazują potencjał wykorzystania 

analizy statystyk „Google Trends” w badaniach nad zmieniającym się obrazem Polski 

jako destynacji turystycznej wśród turystów z Izraela. Turystyka do Polski wydaje się 

w ostatnich latach być przedmiotem stosunkowo dużego, stałego zainteresowania 

w społeczeństwie izraelskim. Już sam ten fakt może wskazywać na zmiany 

w charakterystyce postawy Izraelczyków – jako w większości osób pochodzenia 
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żydowskiego
30

 – wobec podróży do Polski. Kilkanaście lat temu Erica Lehrer i Hannah 

Smotrich określali tę postawę w ten sposób:  

„Żydzi często podejmują się wyprawy do Polski jako wydarzenia, które „zdarza się 

raz w życiu”, niechętnie, z poczuciem, że to „powinno” zostać zrobione. Wielu 

odwiedzających przyjeżdża, co zrozumiałe, ze zwiększoną wrażliwością, ukrytymi 

lękami, instynktownie [przyjmując postawę] obronną” [1]. 

Chociaż zwiększone zainteresowanie podróżą do Polski wśród izraelskich 

internautów nie wskazuje w sposób bezpośredni na zmiany w sposobie jej postrze-

gania, może jednak pośrednio sugerować, że schemat podejmowanej niechętnie, 

jednorazowej wyprawy zaczyna być zastępowany przez traktowanie Polski jako 

pozytywnie ocenianej destynacji turystycznej, do której będzie można wrócić, planując 

następne wakacje. Zainteresowanie podróżą do Polski oraz otrzymaniem polskiego 

obywatelstwa znacząco przewyższa zainteresowanie kwestią antysemityzmu – co 

zasadniczo wskazuje na przewagę pozytywnego nastawienia do poznawania Polski nad 

postawą konfrontacyjną. Wzrost zainteresowania napięciami politycznymi wywoła-

nymi przez dyskusje nad nowelizacją ustawy o IPN wydaje się krótkotrwały, 

a zainteresowanie antysemityzmem w Polsce – przez cały badany okres niskie 

w porównaniu z zainteresowaniem turystyką. Czasowy spadek zainteresowania 

turystyką do Polski w okresie następującym po dyskusjach medialnych nad nowe-

lizacją ustawy o IPN może, choć nie musi, korelować z napięciami politycznymi nią 

wywołanymi. Po okresie spadków widać kolejne wzrosty zainteresowania podróżą do 

Polski przy bardzo niewielkim zainteresowaniu tematem „polskiej ustawy”. Jeśli 

przyjąć za Seyhmus Baloglu, że na tworzenie się obrazu miejsca ma wpływ ocena 

kognitywna, czyli wiedza i przekonania na temat obiektu oraz ocena afektywna, czyli 

emocje związane z miejscem [8], można założyć, że negatywne emocje związane 

z napięciami politycznymi oraz obawami wobec Polski – zarówno tymi opartymi na 

wiedzy i przekonaniach, jak i mającymi charakter afektywny – w ostatnich latach nie 

powstrzymywały Izraelskich turystów od dużego zainteresowania Polską jako 

destynacją turystyczną. Innymi słowy, obraz Polski jako destynacji turystycznej musiał 

wiązać się z na tyle pozytywnymi przekonaniami i emocjami, żeby wywołać duże 

zainteresowanie tym krajem. 

Na zmiany w stylu podróżowania oraz obrazu Polski jako destynacji turystycznej 

wskazuje w sposób bardziej precyzyjny drugie studium przypadku. Analizowane dane 

wskazują, że w badanym okresie nastąpił wyraźny wzrost zainteresowania poszcze-

gólnymi polskimi miastami, szczególnie Warszawą. We wszystkich trzech przyjętych 

w analizie kategoriach turystyki typu „leisure”: oferta gastronomiczna, zakupy oraz 
                                                                   
30 Oczywistym, aczkolwiek wartym podkreślenia faktem jest brak tożsamości pomiędzy pojęciami: „Żydzi” 

i „Izraelczycy”. Mimo wielu cech wspólnych łączących styl podróżowania do Polski Żydów z różnych 

krajów, który jest podkreślany przez Lehrer i Smotrich, można założyć, że z powodu różnicy między kulturą 

izraelskich Żydów a kulturą diaspory, Żydzi mieszkający w innych krajach niż Izrael będą nadawali podróży 

do Polski nieco inne znaczenia.  

Oprócz żydowskich obywateli Izraela podróżować do Polski mogli również obywatele o innej identyfikacji 

etnicznej lub narodowej, w tym największa grupa mniejszościowa: izraelscy Arabowie. Można przypuszczać 
jednak, że dotychczasowe schematy podróżowania do Polski, skupione na miejscach pamięci Holokaustu 

mogły hamować zainteresowanie Polską wśród nieżydowskich obywateli Izraela. Na dalszym etapie badań 

warto zastanowić się czy i w jaki sposób upowszechnienie turystyki typu „leisure” wpłynęło na 

zainteresowanie Polską nie-żydowskich obywateli Izraela.  
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życie nocne, hasła wpisywane w wyszukiwarkę w skojarzeniu z Warszawą cieszyły się 

dużym, wzrastającym z różną intensywnością zainteresowaniem. Wzmożone 

zainteresowanie w jednej z trzech zaproponowanych kategorii (zakupy) odnotował 

również Kraków. Świadczy to o coraz częstszym postrzeganiu Polski jako destynacji 

turystyki rozrywkowej i wypoczynkowej. Taki obraz Polski stoi w opozycji do 

sposobu traktowania podróży do tego kraju w społeczeństwie izraelskim, który 

widoczny jest zarówno w praktykach społecznych, jak i w odzwierciedlających pewne 

schematy kulturowe wytworach sztuki i literatury. Jak zauważa Shoshana Ronen: 

„Podróż do Polski w literaturze hebrajskie nie jest typowa. Osoba, która decyduje 

się pojechać do Polski nie jest po prostu turystą, który chce zwiedzić nieznane miejsca, 

klimaty, zwyczaje, poznać dzieła sztuki itp. Podróż do Polski w izraelskiej literaturze 

jest silnie obarczona znaczeniem” [22]. 

Koncentrujące się na mrocznej turystyce izraelskie wyprawy do Polski często 

realizowane były według podobnego schematu „nie bycia po prostu turystą”, to znaczy 

pozbawione były typowego dla turystyki typu „leisure” skupienia się na zwiedzaniu, 

odpoczynku i rozrywce. 

Chociaż zainteresowanie skojarzeniami z turystyką rozrywkową w Warszawie 

w badanym okresie w większości przypadków nie przewyższało zainteresowania 

hasłami związanymi z Berlinem, to jednak tendencja spadkowa badanych skojarzeń 

stolicy Niemiec z turystyką typu „leisure” w połączeniu ze wzrostem zainteresowania 

podobnymi skojarzeniami z Warszawą może sugerować, że stolica Polski stopniowo 

stawała się popularnym ośrodkiem izraelskiej turystyki typu „leisure”, a analogia do 

podobnej, wcześniejszej fali zainteresowania Berlinem wydaje się być uzasadniona.  

Na dalszym etapie badań warto byłoby zbadać popularność innych skojarzeń 

z turystyką typu „leisure” do Polski w języku hebrajskim – w zestawieniu ze 

skojarzeniami z mroczną turystyką oraz innymi, mogącymi stanowić istotny kontekst 

polityczny i społeczny. Kluczowe będzie również porównanie uzyskanych w ten 

sposób danych ilościowych z analizą treści innych materiałów internetowych 

związanych tematycznie z Izraelską turystyką typu „leisure” do Polski. Irem Önder 

zwraca uwagę na fakt, że internauci coraz częściej sięgają do innych niż wyszukiwarki 

internetowych źródeł informacji. Jako przykład wymienia media społecznościowe oraz 

systemy rekomendacji. Jak twierdzi, zasadnym jest założyć, że wyszukiwanie haseł 

przez wyszukiwarki zastępowane jest w wielu przypadkach wymienionymi wyżej 

sposobami zdobywania wiedzy na temat destynacji turystycznej [16]. Z tego powodu 

owocne byłoby zestawienie danych statystycznych wyszukiwań z analizą treści grup 

dyskusyjnych związanych z turystyką do Polski w mediach społecznościowych, czy 

wspomnianych systemów rekomendacji. Artykuły, reklamy, blogi, czy dyskusje 

w mediach społecznościowych są również docelowymi materiałami wyszukiwanymi 

przez izraelskich internautów, zainteresowanych turystyką rozrywkową w Polsce. 

Zestawienie częstości wyszukiwania jako pewnego rodzaju barometru popularności 

poszczególnych zagadnień ze szczegółową analizą treści może stać się przyczynkiem 

do nakreślenia ogólnych tendencji w sposobach postrzegania turystyki rozrywkowej do 

Polski w społeczeństwie izraelskim. 

Przeprowadzone badania posiadają szereg ograniczeń. Część z nich wynika 

z samego doboru metody analizy danych statystycznych z serwisu Google Trends. 
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Według Ayaza Zeynalova wadą danych statystycznych Google jest między innymi 

podawanie danych wskaźnika pokazującego wyniki względem wszystkich wyników 

[12]. Oznacza to, że wskaźnik pokazuje ilość punktów proporcjonalnych do 

najwyższego wyniku, a nie rzeczywiste dane ilości wyszukiwań. Z tego powodu nie 

można określić konkretnej liczby wyszukiwań dla danego hasła, a jedynie tendencje 

w odniesieniu do innych haseł. Ogranicza to możliwość pokazania rzeczywistej skali 

zainteresowania turystyką do Polski w społeczeństwie izraelskim. Aby pokonać to 

ograniczenie, w dalszych etapach badania warto byłoby porównać otrzymane wyniki 

z danymi ilościowymi turystów izraelskich, przybywających w ostatnich latach do 

Polski dostępnych w innych źródłach statystycznych. Warto zastanowić się również 

nad wykorzystaniem innych modeli mierzenia wzrostu popularności desygnacji 

turystycznych, ponieważ jak zauważają Ulrich Gunter, Irem Önder i Egon Smeral: 

„łączone metody minimalizują ryzyko skrajnej niedokładności poprzez „uśrednianie” 

słabych punktów pojedynczych modeli” [11]. 

Wyniki analizy posiadają potencjał zarówno praktycznego zastosowania 

w budowaniu strategii turystycznej, jak i rozwinięcia teoretycznego do opisu kształ-

towania się obrazu Polski jako destynacji turystycznej. Na praktyczną aplikację analiz 

statystyk Google zwracają uwagę Tomas Havranek i Ayaz Zeynalov. Według badaczy 

mogą one być wykorzystane do przewidywania ilości ruchu turystycznego na 

przestrzeni kolejnych dwóch miesięcy [12], co przekłada się na możliwość wykorzys-

tania tych informacji dla celów ekonomicznych [12] oraz związanych z zarządzaniem 

ruchem turystycznym. Jak podkreślają Ulrich Gunter, Irem Önder i Egon Smeral:  

„Nietrwała natura produktów turystycznych i usług takich jak noclegi w hotelu, 

miejsca w samolocie, czy stoliki w restauracji sprawia, że przewidywanie staje się 

ważnym warunkiem wstępnym do budowania efektownych strategii zapewniających 

sukces biznesu” [11]. 

Prognozy na temat ruchu turystycznego mogą zostać wykorzystane zarówno przez 

przedsiębiorstwa turystyczne, jak i organizacje związane z zarządzeniem miastami
31

 

czy regionami turystycznymi [18], przykładowo przez działania benchmarkingowe, 

czyli analizę i implementację najlepszych rozwiązań innych organizacji we własnej 

działalności [23]. Marek Nowacki zwraca uwagę na owocne wykorzystanie benchmar-

kingu na poziomie zarządzania turystyką [23]. Bardziej szczegółowe porównanie 

rodzaju i intensywności zainteresowania turystyką typu leisure w badanych przeze 

mnie miastach – popularnym od wielu lat Berlinie oraz zyskujących na popularności 

polskich ośrodkach turystycznych, takich jak Warszawa i Kraków – może ułatwić 

wdrażanie najlepszych rozwiązań w promocji turystyki typu „leisure” wśród 

izraelskich turystów. 
Analiza może stać się również przyczynkiem do interdyscyplinarnych badań nad 

obrazem współczesnej Polski w społeczeństwie izraelskim. Zainteresowanie turystyką 
typu „leisure” w dużym stopniu jest powiązane ze zmianą praktyk turystycznych 
Izraelczyków w Polsce – a co za tym idzie doświadczaniem zupełnie innej rzeczy-
wistości tego kraju niż podczas wyjazdów skupionych na mrocznej turystyce. Irem 
Önder słusznie zauważa, że dane Google Trends, chociaż mogą być uznane za jeden ze 
wskaźników ilości turystów, którzy odwiedzą daną destynację, nie są z tą ilością 

                                                                   
31 Na temat zarządzania turystyką międzynarodową w ośrodku miejskim zob.: Zmyślony 2013. 
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tożsame, ponieważ nie mówią ile osób podejmie decyzje przyjazdu. Dane wskazują 
więc na decyzję przyjazdu jedynie pośrednio, natomiast bezpośrednio na „zainte-
resowanie” [16]. Zainteresowanie konkretnymi aspektami Polski jako potencjalnej 
destynacji turystycznej może wskazywać na pewien ogólniejszy proces zmian 
kulturowych.  

Z perspektywy czasu, w którym artykuł przygotowywany jest do publikacji – czyli 
początku lata 2020 roku – kiedy ze względu na zagrożenie epidemiologiczne od kilku 
miesięcy loty na linii Polska-Izrael są zawieszone – ta długofalowa perspektywa 
kształtowania obrazu Polski wydaje się bardziej istotna, niż krótkoterminowe 
przewidywanie ilości i rodzaju ruchu turystycznego. Niezależnie od tego, kiedy i na 
jakich warunkach możliwości swobodnego ruchu turystycznego zostaną przywrócone 
i czy praktyki turystyczne wrócą na tych samych zasadach, na jakich istniały wcześniej – 
analiza wskazuje, że duża część społeczeństwa izraelskiego miała w ostatnich latach 
możliwość doświadczyć Polski, jakiej wcześniej nie znali. Nowe doświadczenia 
wpływają na obraz tego kraju i z tej perspektywy mogą wskazywać na istotne 
przemiany kulturowe. 
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Obraz Polski jako destynacji turystycznej w oczach izraelskich internautów. 

Analiza porównawcza popularności wybranych zapytań kierowanych 

do wyszukiwarki Google w ostatnich pięciu latach 

Streszczenie 
Niniejszy artykuł ma na celu zademonstrowanie potencjału wykorzystania analizy danych dostępnych 
w statystykach „Google Trends” do badań nad zmianami postrzegania Polski jako destynacji turystycznej 
wśród turystów z Izraela na podstawie dwóch studiów przypadku. Podstawą badań są analizy danych 
dostępnych w statystykach „Google Trends”. Przedstawiono kontekst podróży izraelskich do Polski: 

opisywane przez wielu badaczy podróże określane w typologii socjologii podróży jako mroczna turystyka 
(Sharpley, 2005) oraz nowe zjawisko podróży typu „leisure” (Podemski, 2005). Przedstawiono ogólne 
założenia analizy. Do analizy w artykule wybrano dwa zagadnienia, każde stanowiące odrębne studium 
przypadku. W pierwszym zestawiono hasła: „turystyka do Polski” z innymi potencjalnie istotnymi tema-
tami, związanymi z relacjami polsko-izraelskimi w ostatnich latach. Drugie studium przypadku porównuje 
zainteresowanie największymi polskimi ośrodkami turystycznymi z popularnym wśród Izraelczyków 
europejskim ośrodkiem turystyki rozrywkowej – Berlinem. Dla studium pierwszego przypadku 
w większości badanego okresu częstotliwość wyszukiwania hasła: „wycieczka do Polski” dla średniej 
kroczącej w badanym okresie przewyższała częstotliwość wyszukiwań zestawionych z nią wybranych 
haseł, związanych z relacjami polsko-izraelskimi. Pokazuje to, że turystyka do Polski była istotnym 
tematem na tle innych zagadnień związanych w ostatnich pięciu latach z relacjami polsko-izraelskimi. 
Chociaż zwiększone zainteresowanie podróżą do Polski wśród izraelskich internautów nie wskazuje 
w sposób bezpośredni na zmiany w sposobie jej postrzegania, może jednak pośrednio sugerować, że 
schemat podejmowanej niechętnie, jednorazowej wyprawy zaczyna być zastępowany przez traktowanie 
Polski jako pozytywnie ocenianej destynacji turystycznej, do której będzie można wrócić planując 
następne wakacje. Ze studium drugiego przypadku wynika, że we wszystkich badanych zestawieniach 
hasło „Warszawa” jako pojedyncze wyrażenie oraz w zestawieniu ze skojarzeniami turystyki „leisure” 
odnotowało tendencję wzrostową. Nastąpił również wyraźny wzrost zainteresowania poszczególnymi 
polskimi miastami. Świadczy to o coraz częstszym postrzeganiu Polski jako destynacji turystyki rozryw-
kowej i wypoczynkowej. Analiza sugeruje również, że chociaż zainteresowanie skojarzeniami z turystyką 
rozrywkową w Warszawie w badanym okresie w większości przypadków nie przewyższyło zaintereso-
wania hasłami związanymi Berlinem, to jednak tendencja spadkowa badanych skojarzeń stolicy Niemiec 
z turystyką typu „leisure” w połączeniu ze wzrostem zainteresowania podobnymi skojarzeniami z Warszawą 

https://www.wegoprodroz.pl/linie-lotnicze-do/il/linie-latajace-do-israel
https://www.wegoprodroz.pl/linie-lotnicze-do/il/linie-latajace-do-israel
https://www.haaretz.co.il/travel/poland/.premium-1.6589002/
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może sugerować, że stolica Polski stopniowo stawała się popularnym ośrodkiem turystyki izraelskiej, 
a analogia do podobnej, wcześniejszej fali zainteresowania Berlinem wydaje się być uzasadniona.  
Słowa kluczowe: ciemna turystyka, turystyka „leisure”, statystyki Google Trends, izraelska turystyka, 
Polska 

Polish tourism in the eyes of Israeli Internet users. A comparative analysis 

of selected selected queries directed to Google search engines in the last five years 

Abstract 

Basing on two case studies, the analysis aims to check selected trends in the perception of leisure tourism 

to Poland among Israeli Internet users. The basis of the research are data analysis available in the 
&quot;Google Trends&quot; statistics. The context of Israeli journeys to Poland is presented: journeys 

described in the typology of travel sociology as dark tourism (Sharpley, 2005) and a new phenomenon of 

leisure tourism (Podemski, 2005). The general assumptions of the analysis are presented. Two issues were 

selected for analysis in the article, each constituting a separate case study. The first juxtaposes with other 
potentially important keywords related to Polish-Israeli relations in recentyears. The second case study 

compares interest in the largest Polish tourist centers with Berlin, which is popular among Israeli tourists 

European leisure tourism center. In the first case study searching frequency for &quot;trip to Poland&quot; 

exceeded the searching frequency of terms related to Polish-Israeli relations for the moving average for the 
major of examined period. This shows that tourism to Poland was an important topic compared to other 

issues related to Polish-Israeli relations in the last five years. The second case study shows that in all of the 

examined combinations the keyword &quot;Warsaw&quot; – both as a single expression and in 

combination with leisure tourism associations – recorded an upward trend. There was also a clear increase 
in interest in particular Polish cities. The analysis also suggests that the interest in associations with 

entertainment tourism in Warsaw in the analyzed period did not exceed the interest in Berlin-related 

keywords in the majority of cases. However, according to the analysis there is a downward tendency of the 

associations of the German capital with leisure tourism, in combination with the increase in interest in 
similar associations with Warsaw. It may suggest that the capital of Poland has gradually become a popular 

center of Israeli tourism. Therefore, the analogy to a similar, earlier wave of interest in Berlin seems to be 

justified. 

Keywords: dark tourism, leisure tourism, Google Trends statistics, Israeli tourism, Poland 



 

135 

Marta Seredyńska
1
 

Ocena skuteczności programów przeciwdziałania 

wykluczeniu cyfrowemu osób starszych  

na przykładzie woj. mazowieckiego 

1. Wprowadzenie  

W czasie ostatnich 30 lat w Polsce zauważyć można było zmiany w strukturze 

społeczeństwa, co spowodowane jest spowolnieniem rozwoju demograficznego. 

Wzrost liczby osób starszych w społeczeństwie wynika przede wszystkim z dwóch 

zjawisk: jednym z nich jest wzrost długości życia obywateli, drugim – spadek liczby 

urodzeń. Jako społeczeństwo starzejące się, Polacy powinni więc poświęcać uwagę 

osobom powyżej 60. roku życia, a także uwzględniać ich potrzeby związane z różnymi 

sferami życia. Dotyczy to zarówno opieki medycznej, pomocy społecznej, spraw 

lokalowych, jak i zaangażowania seniorów w sprawy społeczne oraz ich integracja 

i edukacja.  

XXI wiek niesie za sobą wiele wyzwań, związanych z rozwojem ekonomicznym, 

społecznym, a przede wszystkim – technologicznym. To czas, w którym istnienie 

społeczeństwa informacyjnego i pojawianie się coraz nowocześniejszych technologii 

informacyjno-komunikacyjnych przyspieszają rozwój gospodarczy poszczególnych 

krajów. W ciągu ostatnich 20 lat zmieniła się nasza rzeczywistość, pojawiły się nowe 

technologie i narzędzia, które wspomagają codzienne funkcjonowanie (np. komuni-

katory, bankowość elektroniczna, e-administracja). Szeroki dostęp do internetu jest 

obecnie jednym ze sposobów na promowanie społeczeństwa, opartego na wiedzy.  

Artykuł podejmuje kwestię wykluczenia cyfrowego wśród osób powyżej 60. roku 

życia oraz omawia programy przeciwdziałania temu zjawisku. Do zanalizowania 

wybranego problemu posłużyły przykłady programów realizowanych projektów na 

terenie województwa mazowieckiego, w którym seniorów jest najwięcej. Celem 

artykułu jest dokonanie oceny skuteczności tego typu działań oraz zastanowienie się, 

jak wielu seniorów w przyszłości może korzystać z nowoczesnych technologii.  

2. Seniorzy w Polsce – charakterystyka grupy  

W Polsce osoby starsze stają się coraz bardziej liczą grupą, a co za tym idzie – 

mającą także określone cechy. Kogo jednak nazwiemy dziś seniorem? Zgodnie 

z obowiązującą w Polsce Ustawą z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych, 

seniorem nazwiemy każdą osobę, która ukończyła 60. rok życia [1]. Taka definicja 

przyjęta została także w niniejszym artykule, w związku z czym przedstawiane 

i cytowane dane odnosić się będą do osób w tym wieku. Warto zaznaczyć, że jest ona 

związana także z osiąganiem w Polsce wieku emerytalnego – kobiety aktualnie 

przechodzą bowiem na emeryturę mając 60 lat, mężczyźni z kolei 5 lat później.  

                                                                   
1 ms.martaseredynska@gmail.com, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet 

Warszawski.  
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Dane Głównego Urzędu Statystycznego z 2018 r. wskazują, że w ludność Polski 

liczyła 38,4 mln mieszkańców [2]. 24,8% całej populacji stanowiły osoby powyżej 60. 

roku życia, co zmieniło się w stosunku do lat poprzednich. W 2014 r. było to 22,2% 

wszystkich mieszkańców, w 2010 r. – 19,6%, natomiast w 1990 r. było to zaledwie 

10,2% ogółu ludności. Jak wskazują dane GUS z 2018 r., wśród wszystkich seniorów 

najliczniejszą grupę stanowili najmłodsi z nich, czyli osoby w wieku 60-64 lata, 

najmniej liczna była z kolei grupa najstarsza, do której należą osoby w wieku 85 lat 

i więcej [3].  

Większość seniorów zamieszkuje miasta, na co wskazuje wskaźnik urbanizacji, 

kształtujący się na poziomie 65,3% (w przypadku osób powyżej 60 lat jest on wyższy 

niż dla ogółu ludności). Osoby starsze to także w większości kobiety. W 2018 r. na 100 

mężczyzn powyżej 60. roku życia przypadało 139 kobiet w tym samym wieku [3]. 

Warto zauważyć, że wśród zbiorowości osób w wieku senioralnym współczynnik 

feminizacji ma tendencję wzrostową.  

Jak w takiej sytuacji kształtują się prognozy liczby ludności w wieku senioralnym 

w kolejnych latach? Prognoza ludności na lata 2014-2050, stworzona przez Główny 

Urząd Statystyczny wskazuje na pogłębianie się procesu starzenia społeczeństwa. 

Mimo że przewiduje się spadek ogólnej liczby ludności, spodziewać się można 

systematycznego wzrastania liczby ludności w wieku powyżej 60 lat [4]. Według 

niniejszej prognozy, w 2050 roku Polskę zamieszkiwać będzie 13,7 mln seniorów, 

którzy stanowić będą około 40% całego społeczeństwa. Osoby starsze zamieszkałe 

w miastach stanowić będą około 23% populacji Polski, natomiast na wsi będzie to 

nieco ponad 16% [3]. W porównaniu z aktualnym stanem, w 2050 r. zmniejszy się 

udział dwóch najmłodszych grup wiekowych w całej populacji seniorów. Przewiduje 

się, że osoby w wieku 60-64 lata stanowić mogą jedynie 19% wszystkich starszych 

osób, 21% osób będzie zaliczać się do grupy wiekowej 65-69 lat, 19% – do grupy 

w wieku 70–74 lata. Dużą grupę stanowić będą osoby w wieku powyżej 80 lat – 

prognozuje się, że stanowić będą 25,8% wszystkich seniorów. Przewiduje się, że 

będzie to największy przyrost wśród wszystkich seniorów [3]. Osoby, które dopiero 

wchodzą w okres senioralny oraz znajdują się blisko osiągnięcia wieku emerytalnego, 

w 2050 r. znajdą się właśnie w tej grupie. Aktywności, które nauczą się teraz podej-

mować, a także umiejętności, które nabędą, mogą miały wpływ na ich funkcjonowanie 

i odnajdywanie się w rzeczywistości za 30 lat.  

3. Problem wykluczenia cyfrowego  

 Z wykluczeniem cyfrowym mamy do czynienia wtedy, gdy część społeczeństwa 

nie posiada dostępu do komputera i internetu. Pojawiają się wtedy dysproporcje 

pomiędzy tymi, którzy korzystają z technologii oraz niemającymi do niej dostępu. 

Rozwój technologiczny i upowszechnienie Internetu doprowadziło do przeniesienia 

wielu form życia społecznego do przestrzeni wirtualnej. Internet stał się wszechstron-

nym narzędziem, nie tylko zapewniającym rozrywkę, ale też pozwalającym poruszać 

się także w sferach społecznych. Dzięki niemu możliwe jest załatwienie wielu spraw, 

bez konieczności wyjścia z domu.  

„Pojęcie „wykluczenia cyfrowego” nawiązuje do koncepcji „wykluczenia 

społecznego” rozumianego jako brak dostępu do określonych dóbr niezbędnych do 

normalnego funkcjonowania w społeczeństwie” [5]. W przypadku wykluczenia 
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cyfrowego jest to problem złożony – uwarunkowany zarówno barierami fizycznymi, 

jak i psychologicznymi. W przypadku tych pierwszych mowa o braku posiadania 

komputera i Internetu oraz braku możliwości skorzystania z niego w innych miejscach 

niż własne gospodarstwo domowe (np. w kawiarence internetowej). Jest to także brak 

posiadania sprzętu odpowiedniej jakości, pozwalającego np. na uczestnictwo 

w zajęciach zdalnych. Jeśli chodzi o bariery psychologiczne, zaliczymy do nich obawy 

związane z korzystaniem z technologii, posiadanie odpowiednich umiejętności 

(zarówno w przypadku ogólnego korzystania z komputera i Internetu, jak i poszcze-

gólnych aplikacji i programów), a także motywację do nauki i podnoszenia poziomu 

cyfrowej wiedzy.  

Dostęp do Internetu jest współcześnie bardzo dużym ułatwieniem, pomagającym 

w załatwieniu codziennych spraw. Niekiedy jednak bywa koniecznym warunkiem 

uczestnictwa w życiu społecznym czy zawodowym. Bez korzystania z poszczególnych 

cyfrowych narzędzi jednostce jest coraz trudniej funkcjonować w przestrzeni 

społecznej, przez co pozostaje na jej marginesie, co właśnie nazywamy cyfrowym 

wykluczeniem.  

W dokumencie „Aktywność osób starszych. Opracowania tematyczne” wskazano, 

że w Polsce w 2017 r. przynajmniej jeden komputer znajdował się w 82% gospodarstw 

domowych [2]. Znacznie częściej jednak sprzęt posiadały gospodarstwa, zamiesz-

kiwane przez dzieci. Udział osób regularnie korzystających z Internetu uwarunkowany 

był z kolei wiekiem, aktywnością zawodową, poziomem wykształcenia. Grupą, która 

najrzadziej korzysta z cyfrowych technologii są osoby powyżej 60. roku życia. Jak 

wskazuje raport Głównego Urzędu Statystycznego „Sytuacja osób starszych w Polsce 

w 2018 r.”, tylko 31,7% osób w wieku 65-74 lata korzysta z komputera, a 29,8% osób 

w tym wieku – z Internetu. Wśród tych osób codziennie lub prawie codziennie 

komputera używa 19,4% [3]. W stosunku do badań, przeprowadzonych 3 lata 

wcześniej jest to wynik o 6,4% wyższy. W 2015 roku aż 75% osób powyżej 65. roku 

życia deklarowała, że nigdy nie miała styczności z komputerem (co zostało 

zaprezentowane na Wykresie 1 [6].  

 

Wykres 1. Częstotliwość korzystania z internetu przez osoby w wieku powyżej 65 lat [6] 
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Badania z 2018 r. wskazują, że osób tych było mniej – ze sprzętu komputerowego 
nie korzystała już tylko ponad połowa seniorów. Zarówno wśród kobiet, jak 
i mężczyzn wskaźnik ten był podobny, różnice można dostrzec natomiast jeśli chodzi 
o wykształcenie. Najwięcej seniorów, nigdy niebędących użytkownikami komputera, 
stanowiły osoby z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym, najmniej – osoby 
z wykształceniem wyższym [3]. Jest to uzasadnione, bowiem współcześni seniorzy 
w latach szkolnych nie mieli szansy uczestniczenia w zajęciach informatycznych, 
a styczność z komputerem mogli mieć jedynie ci, którzy wykorzystywali go w pracy, 
np. biurowej. Dlatego też wiele starszych osób nabiera cyfrowych umiejętności dopiero 
po przejściu na emeryturę.  

Jak wskazuje dokument „Sytuacja osób starszych w Polsce w 2018 r.”, osoby 
starsze najczęściej wykorzystywały Internet w celu załatwienia spraw prywatnych [3]. 
Wykres 2 pokazuje, że seniorzy w Internecie w szczególności poszukują informacji 
o towarach i usługach, informacji związanych ze zdrowiem oraz korzystają z poczty 
elektronicznej. Seniorzy wybierają więc łatwiejsze aktywności, jak poszukiwanie 
informacji, trudniejsze są już zadania wymagające większych umiejętności 
użytkownika – jak np. załatwianie spraw urzędowych czy bankowych. Co ciekawe 
seniorzy w Polsce rzadziej posługują się Internetem niż ich rówieśnicy w poszcze-
gólnych krajach europejskich – np. w Holandii, Szwecji i Danii ponad 70% osób 
starszych posługuje się bankowością internetową, a ponad 40% seniorów z Belgii, 
Danii i Szwecji korzysta z portali społecznościowych [2].  

 

Wykres 2. Wykorzystywanie Internetu przez osoby w wieku powyżej 60 lat [3] 

Przedstawione dane statystyczne wskazują, że niewielka część seniorów jest 
aktualnie użytkownikami narzędzi cyfrowych. W przypadku przenoszenia się 
poszczególnych sfer życia do przestrzeni cyfrowej, dla wielu osób młodych będzie to 
dużym ułatwieniem (np. załatwianie spraw urzędowych elektronicznie), jednakże dla 
wielu osób powyżej 60. roku życia stanie się to barierą. Dlatego też wnioskować 
można, że seniorzy są grupą wiekową, najbardziej narażoną na wykluczenie cyfrowe, 
które może się pogłębiać wraz z pojawianiem się nowych cyfrowych narzędzi 
i wymogów z nimi związanych. Niezbędne jest więc wdrażanie programów, które 
edukować będą osoby starsze oraz pomagać im będą przełamywać bariery związane 
z korzystaniem z komputera i Internetu.  
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4. Wybrane programy przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu seniorów  

Jak już zauważono, w Polsce w 2018 r. osoby powyżej 60. roku życia stanowiły 

24,8% całej populacji. Najwięcej seniorów zamieszkiwało województwo mazowieckie – 

było to ponad 1,3 mln osób. Z tego powodu dalsza część artykułu poświęcona zostanie 

programom przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu seniorów realizowanym właśnie 

w tym województwie.  

Pierwsze z działań, któremu poświęcona zostanie uwaga ma charakter ogólno-

polski, jednakże jego część realizowana jest na terenie województwa mazowieckiego. 

„Latarnicy2020.pl” to projekt, przeznaczony do realizacji w latach 2019-2021 przez 

Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”. Jego fundamenty oparte są na projekcie 

„Polska Cyfrowa Równych Szans”, skupionym na edukacji cyfrowej Polaków. 

Inicjatywa ta została powołana w 2010 r. przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”, 

a w 2011 r. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (obowiązująca w tamtym czasie 

nazwa: Ministerstwo Infrastruktury) wybrało tę organizację na partnera ogólno-

polskiego projektu edukacji cyfrowej osób 50+, dzięki czemu „Polska Cyfrowa 

Równych Szans” została oficjalnie zainaugurowana [7]. Zastanawiające może być 

jednak, dlaczego projekt ten kierowany był akurat do osób w wieku 50+? Jak 

wspomniano na początku artykułu, w Polsce osobą starszą jest każdy, kto skończył 60. 

rok życia. Jednakże Unia Europejska za seniorów uznaje już osoby, które ukończyły 

50. rok życia i to właśnie na realizację poszczególnych działań dla tej grupy 

przeznacza swoje środki. „Polska Cyfrowa Równych Szans”, realizowana w latach 

2011-2015, współfinansowana była przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, co tłumaczy wybór 

takiej grupy wiekowej. Kluczowym elementem projektu było stworzenie sieci 2900 

Latarników Polski Cyfrowej – czyli lokalnych animatorów, pomagających osobom 

w wieku 50+ nabywać umiejętności cyfrowe, a tym samym przeciwdziałać ich 

wykluczeniu cyfrowemu. Najwięcej takich osób zamieszkiwało województwo 

mazowieckie i działało na jego terenie.  

Projekt „Latarnicy2020.pl” traktować można jako kontynuację „Polski Cyfrowej 

Równych Szans”, jednakże wygląda on nieco inaczej. Nie jest on realizowany w całej 

Polsce (jak było w przypadku poprzedniego przedsięwzięcia), a jedynie na terenie 7 

województw: opolskiego, łódzkiego, podkarpackiego, mazowieckiego, zachodnio-

pomorskiego, lubuskiego oraz wielkopolskiego. Dofinansowany jest on ze środków 

Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa. Założeniem jest przeszkolenie 29 464 osób, 

by nabyły one kompetencji cyfrowych oraz zwiększały swoje umiejętności. Aktualnie 

realizowany projekt dedykowany jest dwóm grupom wiekowym: osobom w wieku  

44-64 lat oraz osobom powyżej 65. roku życia. Organizatorzy mają w planach do 

końca 2021 r. powołać i przeszkolić 250 edukatorów cyfrowych – Latarników Polski 

Cyfrowej, którzy szkolić będą uczestników projektu. W porównaniu z „Polską 

Cyfrową Równych Szans” nie zmienia się tu metoda pracy, a jedynie obszar działania 

oraz rozszerzona zostaje grupa wiekowa.  

Na terenie województwa mazowieckiego w latach 2012-2015 realizowany był także 

projekt Mazowiecka Sieć Społeczeństwa Informacyjnego „M@zowszanie” (w skrócie 

MSSI „M@zowszanie”), dedykowany wszystkim grupom wiekowym, ze szczególnym 

uwzględnieniem seniorów. Jego realizatorem był Samorząd Województwa Mazo-
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wieckiego wraz z Agencją Rozwoju Mazowsza. Założeniem był tu rozwój e-usług oraz 

poprawę dostępności do nich oraz pomoc mieszkańcom województwa w ich obsłudze. 

Dzięki tworzeniu lokalnych centrów kompetencji, osoby zamieszkujące Mazowsze 

otrzymały szansę bezpłatnego korzystania z komputera i Internetu oraz wsparcie 

opiekunów cyfrowych. Aktualnie na terenie województwa mazowieckiego istnieje 

ponad 170 takich miejsc [8].  

Urząd m.st. Warszawy od kilku lat aktywnie pracuje na rzecz przeciwdziałania 

wykluczeniu cyfrowemu seniorów. Od 2015 r. na terenie stolicy organizowane są 

zajęcia komputerowe dla seniorów, a także prowadzone jest poradnictwo cyfrowe. Warto 

zaznaczyć także, że wszystkie działania były zlecane organizacjom pozarządowym, 

które otrzymały dofinansowania na mocy otwartych konkursów ofert. Jako pierwsze 

prowadzone były kursy komputerowe dla osób początkujących. Funkcjonują one do 

dziś, jednak oferta została rozszerzona także na inne rodzaje zajęć. Od 2018 r. 

prowadzone były także kursy komputerowe dla osób średniozaawansowanych, 

pojawiły się też kursy tematyczne (np. dotyczące bankowości elektronicznej czy 

obsługi smartfona). Do tej pory cyfrowe działania współfinansowane przez Urząd m.st. 

Warszawy realizowali: Stowarzyszenie „Kreatywni 50 plus”, Fundacja Znajdź Pomoc 

(wcześniej jako Fundacja United Way Polska), AKAT. Fundacja Ziemia gościnna dla 

wszystkich, Stowarzyszenie Ruch Samopomocy Kobiet, Stowarzyszenie na rzecz 

Dzieci, Młodzieży oraz Rodzin Zastępczych i Innych Form Rodzicielstwa Zastępczego 

o nazwie „Chaber”. Aktualnie kursy komputerowe na poziomie podstawowym, 

średniozaawansowanym oraz lekcje tematyczne zaplanowane są do realizacji do końca 

2021 r. przez Stowarzyszenie „Kreatywni 50 plus” oraz Fundację Age Hub. Oprócz 

cyklicznych zajęć grupowych, osobom powyżej 60. roku prowadzone są także Punkty 

Cyfrowego Wsparcia Seniora – czyli indywidualne konsultacje, podczas których osoba 

starsza może omówić swój problem oraz uzyskać pomoc w kwestiach cyfrowych 

(punkty funkcjonują we wszystkich dzielnicach Warszawy). Projekt ten zaplanowany 

został do połowy 2022 r., a realizują go Fundacja Znajdź Pomoc, Stowarzyszenie 

„Kreatywni 50 plus” oraz Fundacja Nika. Warto zaznaczyć, że wsparcie cyfrowe dla 

warszawskich seniorów to także wydane podręczniki obsługi komputera i Internetu, 

które dystrybuowane są podczas zajęć komputerowych, a także wśród organizacji 

senioralnych oraz w wersji online [9].  

Legionowo jest przykładem mniejszego miasta na terenie województwa mazo-

wieckiego, które stworzyło dokument, mówiący o priorytetach polityki senioralnej. 

Była to Uchwała Nr VII/70/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 22 kwietnia 2015 r. 

w sprawie przyjęcia „Strategii działań miasta Legionowo na rzecz seniorów 60+ na lata 

2015-2020”. Zgodnie z nią określone zostały cele priorytetowe, które dotyczą nie tylko 

zwiększenia aktywności obywatelskiej seniorów z Legionowa czy rozszerzenia działań 

skierowanych na utrzymanie zdrowia, ale także zwiększenie aktywności edukacyjnej, 

w tym działania przeciwko wykluczeniu cyfrowemu [10]. Diagnoza sytuacji osób 

starszych zamieszkujących Legionowo, znajdująca się w załączniku do uchwały 

(dokument „Strategia działań miasta Legionowo na rzecz seniorów 60+ na lata 2015-

2020”), wskazała, że wykluczenie cyfrowe seniorów jest jednym z największych 

problemów. Dlatego też jednym z celi technicznych zostało przeciwdziałanie 

wykluczeniu cyfrowemu legionowskich seniorów. Za realizację konkretnych działań 
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odpowiedzialny jest Urząd Miasta Legionowo oraz instytucje i organizacje poza-

rządowe. Cyklicznie organizowane są więc kursy komputerowe (głównie na poziomie 

podstawowym), np. w lokalnej bibliotece czy na Uniwersytecie Trzeciego Wieku [11].  

5. Ocena skuteczności działań podejmowanych w województwie 

mazowieckim  

Każdy z przedstawionych w powyższych akapitach projektów wydaje się potrzebny 

i pozwalający na zwiększanie wiedzy i umiejętności cyfrowych osób starszych. 

Współcześnie wiele dziedzin życia zostało przeniesionych w pełni lub częściowo do 

Internetu, dlatego tak ważne jest, by uczyć seniorów zarówno obsługi technicznej 

urządzeń, jak i korzystania z sieci internetowej. Przyglądając się wymienionym 

projektom zauważyć można, że są one raczej kompleksowe – nie zostały ukierun-

kowane na jedno działanie. W przypadku grupowych kursów oraz pojedynczych 

konsultacji, zapewniają one nie tylko dostęp do sprzętu, ale też wsparcie specjalistów, 

możliwa jest nauka podstawowych umiejętności, a także tych bardziej zaawan-

sowanych oraz rozwiązywanie indywidualnych problemów uczestników spotkań. Jeśli 

zaś chodzi o otwarcie Lokalnych Centrów Kompetencji, warto zaznaczyć, że nie są 

oferują one jedynie możliwości korzystania z komputera i Internetu – na miejscu 

pracują animatorzy, którzy pomagają w poszczególnych kwestiach. Wszystkie 

omówione w artykule inicjatywy mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu 

cyfrowemu seniorów są bezpłatne (finansowane z budżetów samorządowych, 

państwowych lub z dotacji z Unii Europejskiej), co jest ważnym czynnikiem, 

warunkującym zmiany. Osoby starsze nie zawsze bowiem posiadają budżety, które 

gwarantują im uczestniczenie w zajęciach odpłatnych (szczególnie gdy wysokość 

emerytury jest niższa niż otrzymywane przed zakończeniem pracy zawodowej 

wynagrodzenie). Stworzenie oferty bezpłatnej dla uczestników sprawia, że będzie ona 

dla nich bardziej atrakcyjna, bowiem wymagane będzie jedynie zapisanie się na zajęcia 

lub konsultację. 

Trudno w tym momencie analizować skuteczność projektu „Latarnicy2020.pl”, 

bowiem jest on w trakcie realizacji, jednakże warto skupić się na ocenie projektu 

„Polska Cyfrowa Równych Szans”. Łącznie wzięło w nim udział prawie 270 tys. osób 

z lokalnych środowisk w całej Polsce. Na terenie województwa mazowieckiego, było 

to ponad 23 tys. osób, czyli zaledwie 1,3% (Mazowsze zamieszkuje 1,3 mln seniorów). 

Na podobnym poziomie utrzymywać się będzie liczba warszawskich seniorów, którzy 

skorzystali z kursów komputerowych i Punktów Cyfrowego Wsparcia Seniora. 

W przypadku przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu osób powyżej 60. roku życia 

rezultaty ilościowe nie wydają się jednak najważniejsze (mimo że liczba osób 

przeszkolonych nie jest wysoka). Sama wspomniana już forma zajęć i konsultacji oraz 

ich dostępność (warunkiem uczestnictwa jest jedynie zapisanie się na zajęcia lub 

spotkania) gwarantują skuteczność podejmowanych działań. Najistotniejsze bowiem 

jest to, czy po zakończeniu kursu lub po odbytej konsultacji seniorzy będą 

wykorzystywać poznane umiejętności. Istotne jest też, by osoby uczestniczące 

w projektach przeciwdziałających wykluczeniu cyfrowemu otrzymywały materiały 

drukowane, które pomogą im w samodzielnej obsłudze cyfrowych narzędzi. Ze 

względu na wiek, osoby biorące udział w poszczególnych przedsięwzięciach mogą 

potrzebować dodatkowych wyjaśnień czy powrotu do zagadnień po zakończeniu 
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kursu. Dlatego też wnioskować można, że bezpośrednia pomoc edukatorów oraz 

pomoce naukowe, skrypty zajęć czy podręczniki decydować będą o największej 

skuteczności realizowanego projektu. Takie wsparcie otrzymują seniorzy wszystkich 

wymienionych inicjatyw, co świadczy o tym, że ich skuteczność jest ważna dla ich 

organizatorów.  

Przyglądając się projektom realizowanym w województwie mazowieckim zauwa-

żalne jest także, że są one w większości ukierunkowane na zapewnienie wsparcia na 

poziomie podstawowym. Patrząc na to, ilu seniorów jest aktualnie biegłych w tym 

zakresie, wnioskować można, że takie podejście jest uzasadnione. Ważne jest więc, by 

seniorzy nabywali podstawowych umiejętności korzystania z komputera i Internetu, 

a przy tym mogli sprawniej poruszać się w przestrzeni społecznej na co dzień. Dobrą 

praktyką jest jednak oferowanie – jak w przypadku Urzędu m.st. Warszawy – także 

możliwości realizowania zajęć tematycznych, już na nieco bardziej zaawansowanym 

poziomie. Pozwala to sprawdzić, które zagadnienia interesują seniorów, a także które 

z nich uważają za pomocne w codziennym funkcjonowaniu.  

6. Podsumowanie  

Osoby starsze są aktualnie najbardziej narażone na wykluczenie cyfrowe. Uwarun-

kowane jest to przede wszystkim zmianami technologicznymi, które zachodziły 

w ciągu ostatnich lat, upowszechnieniem wykonywania czynności z wykorzystaniem 

komputera i Internetu oraz brakiem możliwości nabycia się poszczególnych 

umiejętności, gdy osoby te były w wieku produkcyjnym. Mając jednak na uwadze 

postęp związany z cyfryzacją oraz jej znaczenie w życiu współczesnego człowieka, 

należy uznać za bardzo potrzebne podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania 

wykluczeniu cyfrowemu seniorów.  

W artykule omówiono cztery przedsięwzięcia, mające na celu pomoc cyfrową 

osobom starszym. Każde z nich wygląda nieco inaczej, jednakże zauważalne są 

elementy wspólne: 

 zajęcia i konsultacje prowadzone są przez edukatorów posiadających niezbędną 

wiedzę; 

 zajęcia i konsultacje ukierunkowane są przede wszystkim na naukę podstawo-

wych umiejętności; 

 podczas zajęć i konsultacji uczestnicy otrzymują pomoc specjalistów oraz 

materiały edukacyjne.  

Wymienione czynniki gwarantują skuteczność prowadzonych działań oraz trwałość 

rezultatów podejmowanej przez organizatorów pracy. Dlatego też uznać można za 

istotne, by tego typu projekty były kontynuowane oraz rozszerzane na kolejne grupy 

seniorów, by ich coraz większa liczba nie czuła się wykluczana z życia społecznego ze 

względu na brak poszczególnych umiejętności.  
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Ocena skuteczności programów przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu osób 

starszych na przykładzie woj. mazowieckiego 

Streszczenie  

Zmiany demograficzne, które można było obserwować w ciągu ostatnich lat sprawiły, że grupa osób star-

szych stała się bardzo istotnym odbiorcą podejmowanej polityki lokalnej, regionalnej i krajowej. Starze-

jącego się dynamicznie społeczeństwa Polski dotykały jednak procesy wykluczenia społecznego, związanego 
z codziennym funkcjonowaniem. Celem opracowania jest zaprezentowanie szczególnego rodzaju wyklu-

czenia społecznego, jakim jest wykluczenie cyfrowe, związane z nieustannie rozwijającymi się technolo-

giami. Dotyczy ono zarówno środowiska dużych aglomeracji, jak i mniejszych ośrodków miejskich 

i wiejskich. Zaprezentowany problem jest szczególnie charakterystyczny dla osób starszych. Dlatego też 

w tekście omówiony został nie tylko problem wykluczenia cyfrowego, ale też konkretne programy, które 

podjęte zostały w województwie mazowieckim. Opisane działania poddane zostały ocenie, mając na 

uwadze efekty i skuteczność prowadzonych inicjatyw oraz ich długofalowy wpływ na społeczeństwo.  

Słowa kluczowe: wykluczenie cyfrowe, osoby starsze, programy dla seniorów, cyfryzacja społeczeństwa, 
e-senior 

Evaluation of the application of programs counteracting digital exclusion of older 

people – example of Mazovia 

Abstract  
Demographic changes that could be observed in recent years efficiently that a group of people has 

constantly become very important for the recipient making decisions regarding regional, national and 

national functions. However, dynamically aging Polish society was affected by processes that exclude 

major activities and everyday activities. The goal is to present a special type of social exclusion, which is 
digital exclusion, associated with constantly evolving technologies. This applies to many environments of 

large agglomerations, as well as smaller urban centers and areas. The problem presented is particularly 

characteristic for the elderly. Therefore, in the text discussed not only the problem excluding digital but 

also available programs, which were covered in the Mazowieckie Voivodeship. Described activities subject 
to restrictions, applied on the basis of effects and effectiveness of activities and their long-term impact on 

society. 

Keywords: digital exclusion, old people, programs for seniors, digitization of society, e-senior 
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Kształtowanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni 

w systemie edukacyjnym w opinii uczestników procesu  

1.  Wstęp 

Współczesne zmiany gospodarczo-technologiczne, które są obserwowane na 

płaszczyźnie gospodarczej, jak i społecznej, wywierają wpływ na całe społeczeństwo, 

niezależnie od grupy wiekowej. Szybki rozwój technologii informacyjno-komu-

nikacyjnej determinuje tempo w przekazywaniu informacji. Taka sytuacja powoduje 

różnorakie czynniki wywierania wpływu na każdego korzystającego z tej formy usługi. 

Internet stał się głównym przekaźnikiem różnorodnych form informacyjnych, jak i też 

dezinformacji. Podobnie jak w życiu realnym, występują różne zjawiska korzystne dla 

człowieka, jak i stanowiące zagrożenia dla jego aktywności. Nad bezpieczeństwem 

cyfrowym polskich uczniów i studentów przeprowadzono wiele badań i konferencji 

naukowych. Problem bezpiecznego przebywania i poruszania się w Internecie nadal 

stanowi nierozstrzygnięte zagadnienia dzisiejszej rzeczywistości. Niniejszy artykuł jest 

kolejnym głosem w tej sprawie, w oparciu o badania w ramach projektu Cyfrowo-

bezpieczni.pl
2
 oraz NASK – ogólnopolskie badania dotyczące praktyk, postaw i opinii 

wobec Internetu wśród nastolatków. Na potrzeby tego artykułu zostały zaczerpnięte 

dane z projektu
3
.  

W niniejszym artykule autor porusza zagadnienia kształtowania się społeczności 

informacyjnej, różnorakich grup społecznościowych w Internecie. Autor, analizując 

niektóre dane zawarte w ww. raportach stara się ukazać aktualny stan wiedzy 

o nowych mediach, na podstawie trzech grup społecznych: uczniów, rodziców 

i nauczycieli. Jednocześnie zwraca uwagę na szanse i zagrożenia z korzystania 

urządzeń i komunikatorów w cyberprzestrzeni.  

2.  Społeczeństwo informacyjne 

Szybki rozwój systemów cyfrowych, w tym Internetu, ogólnie dostępna wiedza 

oraz jej upowszechnienie poprzez elektroniczne urządzenia, jak i powstanie i ciągłe 

rozwijanie się różnorodnych społeczności działających w sieci powoduje, iż 

„informacja staje się kluczowym czynnikiem wyznaczającym wiedzę, władzę, ale 

i decydującym o bezpieczeństwie obywateli, organizacji, całych państw” [1, 2]. 

Zjawisko to kształtuje także postawy osób, na które ma bezpośredni, jak i pośredni 

wpływ. Pierwsze próby opisania i definiowania takiej grupy społecznej podjął w 1963 r. 

                                                                   
1 miroslaw.betkowski@apsl.edu.pl. 
2 Bezpieczna Szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego  

i cyfrowego uczniów: file:///C:/Users/dell/Downloads/zagrozenia-i-zalecane-dzialania-profilaktyczne- 

w-zakresie-bezpieczenstwa-fizycznego-i-cyfrowego-uczniow.pdf. 
3 „Externalities of use of modern technical teaching resources and applications in learning as an important part 

of the undergraduate training of teachers in the Czech Republic and Poland – their differences, risk limits and 

threats” 7AMB14PL007 9044/R14/R15, patronatem i zleceniodawca były Polskie i Czeskie Ministerstwo 

Nauki i Edukacji.  
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Japończyk Tadeo Umesao, jednak jego popularyzację zawdzięczamy futurologowi 

Kenichi Koyamie, który w 1968 roku opublikował rozprawę „Introduction to 

Information Theory” [3], do badań zaś zastosował Yuji Maruda [4]. W literaturze 

przedmiotu pojęcie społeczeństwa informacyjnego zostało rozpowszechnione na 

większą skalę po opublikowaniu raportu w 1979 r., przez Narodową Akademię Nauk 

USA, w którym sygnalizowała ona „nadejście nowej cywilizacji informacyjnej opartej 

na rozwoju technik cyfrowych” [5]. Był to początek podjęcia próby definiowani tego 

zagadnienia, które doczekało znacznych definicji.  

Tabela 1. Społeczeństwo informacyjne – definicje  

Autor Definicja 

St. Wrycza Społeczeństwo informacyjne (ang. information society) stanowi 

społeczeństwo, w którym wszystkim osobom umożliwia się wolny dostęp 

do tworzenia, otrzymywania, udostępniania i wykorzystywania informacji 

oraz wiedzy, co przyczynia się do ich ekonomicznego, społecznego, 

politycznego i kulturowego rozwoju. 

J. Olędzki Społeczeństwo informacyjne jest definiowane jako takie społeczeństwo,  

w którym jakość życia, jak również perspektywy rozwoju gospodarczego 

i społecznego zależą w coraz większym stopniu od informacji i jej 

wykorzystania. W takim społeczeństwie standardy życia, pracy 

i spędzania wolnego czasu, system edukacji i gospodarka są uzależnione 

od postępu w dziedzinie informacji. Odzwierciedleniem tego jest 

powiększający się zakres produktów i usług opartych na informacji. 

W. Januszko Społeczeństwo informacyjne to w dużym stopniu społeczeństwo mediów, 

które są z jednej strony elementem szerszego, zintegrowanego sektora 

telekomunikacyjno-informatycznego, a z drugiej strony – otwartego, 

światowego systemu mediów, cechującego się nieskrępowanym przez 

granice przepływem różnorodnych treści. 

B. Godziszewski,  

M. Haffer 

M. J. Stankiewicz 

Termin społeczeństwo informacyjne charakteryzuje formę organizacji 

społeczeństwa, w ramach której wytwarzanie, przetwarzanie i dystrybucja 

informacji są podstawowym zasobem produktywności i władzy 

w warunkach ekonomicznego rozwoju technologii informacyjnych 

i komunikacyjnych. 

Ł. Arendt Społeczeństwo informacyjne to społeczeństwo, w którym jakość życia, 

jak również perspektywy zmian społecznych i rozwoju gospodarczego są 

uzależnione w coraz większym stopniu od informacji i jej wykorzystania. 

W takim społeczeństwie na standardy życia, wzorce pracy i wypoczynku, 

system edukacji oddziałuje w znacznym stopniu informacja i wiedza. 

Źródło: [6-10]  

Inne podejście do kształtowania się społeczeństwa informacyjnego na przestrzeni 

czasu prezentuje tabela 2  
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Tabela 2. Zasoby i cechy trzech typów społeczeństw 

Wymiar Społeczeństwo  

agrarne 

Społeczeństwo  

Przemysłowe 

Społeczeństwo  

informacyjne 

Zasoby surowce naturalne energia informacja 

Bogactwo ziemia kapitał wiedza 

Sposób pozyskania wydobycie produkcja przetwarzanie 

Produkt podstawowy żywność wyroby przemysłowe informacja, dane 

Technologia pracochłonna kapitałochłonna wiedzochłonna 

Praca obok domu daleko od domu w domu, telepraca 

Energia ludzka, zwierzęca węgiel, para, 

benzyna 

benzyna, gaz,  

elektryczność 

konwencjonalna  

i jądrowa 

Skala działania lokalna regionalna globalna 

Rozrywka obrzędowa, ludowa masowa domowa, interakcyjna 

Cel gra przeciwko naturze gra przeciwko 

sztucznej naturze 

gra między osobami 

Tajemnica religijna polityczna handlowa 

Oświata mistrz szkoła komputer, telenauczanie 

Źródło: [11, 12] 

Jak można zaobserwować, podejście do zmiany następujące na przestrzeni czasu 

kształtowały różne obszary ludzkiego życia, wpływały na jego postrzeganie, cel, pracę  

i odpoczynek. Współczesne lata w sposób jednoznaczny prezentują znaczący wpływ 

informacji, która ma relatywny wpływ na rozwój człowieka.  

Inne podejście, ukierunkowane w strukturę analityczną, wyznaczającą sposoby 

mierzenia społeczeństw różnych krajów, zostało zaprezentowane podczas Światowego 

Forum Ekonomicznym w Davos w 2002 roku i stanowi wskaźnik do obecnych 

czasów. Strukturę podziału indeksu prezentuje tabela 3.  

Tabela 3. Struktura Networked Readiness Index (mierniki cząstkowe)  

Networked Readiness Index 

Otoczenie Gotowość Wykorzystanie Oddziaływanie 

Otoczenie dla 

biznesu  

i innowacji  

Infrastruktura 

i treści cyfrowe  

Wykorzystanie na poziomie 

indywidualnym 

Wykorzystanie przez 

przedsiębiorstwa 

Skutki społeczne 

Otoczenie polityczne  

i prawne 

Koszty  

Umiejętności 

Wykorzystanie na poziomie 

administracji publicznej 

Skutki 

ekonomiczne 

Źródło: opr. wł.  
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Zaprezentowany podział został przyjęty przez Międzynarodowy Związku Tele-

komunikacyjnym (ITU)
4
 i jest praktykowany do dziś przy sporządzaniu corocznych 

raportów „Pomiar społeczeństwa informacyjnego”. 

3. Zagrożenia płynące z Internetu dla społeczeństwa informacyjnego 

Niewątpliwie i niepodważalnie Internet stał się wynalazkiem, który w sposób 

całkowity zrewolucjonizował sposób komunikowania się ludzi, pozyskiwania 

informacji, przetwarzania danych nie tylko osobowych, prowadzenia rozmów, 

negocjacji oraz różnego typu konferencji, jak i nauki on-line. Howard Rheingold 

postrzega Internet jako najważniejszy wynalazek i czynnik zmian od czasu 

wynalezienia druku [13]. Derrick de Kerckhove w swojej książce zatytułowanej 

„Inteligencja otwarta: narodziny społeczeństwa sieciowego” stawia wniosek, że 

Internet przybiera formę podświadomej zbiorowej inteligencji, co wynika z faktu, że 

jego użytkownikami nie są jedynie bierni konsumenci informacji, ale i jej aktywni 

prosumenci, tzn. produkujący konsumenci [14]. Internet (oraz dostępność do 

technologii cyfrowej) stał się dzisiaj powszednim medium komunikacyjnym, bez 

którego nie można wyobrazić sobie współczesnego działania na wielu płaszczyznach. 

Do jednych z barier określających skalę wykorzystania i działania w cyberprzestrzeni 

należą: 

 dostęp fizyczny, czyli zasoby materialne (dochód gospodarstwa domowego), 

 zasoby czasowe (posiadanie niezbędnego czasu pozwalającego na korzystanie 

z komputerów)  

 zasoby społeczne (funkcjonowanie w społeczeństwie, które zachęca do uzyskania 

dostępu i w tym pomaga) [15, 16]. 

Kolejnym zagrożeniem jest zjawisko wykluczenia cyfrowego i to nie tylko  

w młodocianych grupach społecznych, lecz także osób dorosłych. Wykluczenie 

cyfrowe może kształtować się na trzech płaszczyznach umiejętności cyfrowych: 

 operacyjne, pozwalające użytkownikowi obsługiwać sprzęt, oprogramowanie, 

oraz cyfrowe aplikacje  

 strategiczne, umożliwiające użytkownikowi wyszukiwanie, selekcjonowanie 

i przetwarzanie informacji pobranych z sieci 

 informacyjne, umożliwiające użytkownikowi wykorzystywanie cyfrowych źródeł 

do realizacji określonych celów oraz do zmiany statusu społecznego (na rynku 

pracy, w systemie edukacyjnym, w gospodarstwie domowym, w relacjach 

społecznych) [17]. 

                                                                   
4 ITU jest wyspecjalizowaną agencją ONZ ds. Technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Założona 
w 1865 r. w celu ułatwienia międzynarodowej łączności w sieciach komunikacyjnych, przydziela globalne 

widmo radiowe i orbity satelitarne, opracowuje standardy techniczne, które zapewniają bezproblemowe 

połączenie sieci i technologii, oraz dąży do poprawy dostępu do technologii informacyjno-komunikacyjnych 

dla społeczności o słabej wartości na całym świecie. 



 

Mirosław Betkowski 

 

148 

 

Schemat 1. Cztery rodzaje dostępu do technologii cyfrowej. Źródło: [18] 

Na potrzeby niniejszego artykułu cała działalność korzystania z Internetu została 

zawężona do jednego składnika, jakim jest uzyskanie i użycie informacji. Informacja 

w dzisiejszych czasach ma wielkie znaczenie dla osób indywidualnych, jak i dla całych 

środowisk społecznych, w tym także całych państw. Duże zapotrzebowanie na 

informacje niesie dla użytkownika wiele korzyści, ale także wiele zagrożeń, mogąc 

wywoływać chaos i dezorientacje. Analizując zagadnienie pozyskiwania informacji 

można dojść do wniosku, że podstawowym zagrożeniem w dzisiejszych cyber-

netycznych czasach jest brak informacji. Informacja pozyskiwana jest w celach 

gospodarczych, edukacyjnych, a także rozrywkowych. Paradoksalnie nadmiar 

informacji może tworzyć „chaos informacyjny” i powodować odwrotną formę zagro-

żenia. „Chaos informacyjny” może być powodowany wielością źródeł nadawczych 

i brakiem milowości analizy nadmiaru pozyskiwanych informacji. W literaturze 

przedmiotu można spotkać inne formy zagrożenia informacji i są to: 

 „Ich nieuprawnione ujawnienie; 

 Naruszanie przez władze praw obywatelskich; 

 Asymetria w międzynarodowej wymianie informacji; 

 Świadome manipulowanie przekazem informacji; 

 Niekontrolowany rozwój nowoczesnych technologii; 

 Cyberterroryzm; 

 Walka (wojna) informacyjna; 

 Zagrożenia asymetryczne; 

 Szpiegostwo” [19]. 

W niektórych źródłach można spotkać formę prezentacji zagrożeń informacyjnych 

występujących jako trzy współistniejące filary i są to:  

 „Manipulowanie informacją (tu znajdzie się podawanie informacji niepraw-

dziwych, mało ważnych, umniejszanie wagi informacji istotnych, preparowanie 

informacji, ich wieloznaczność oraz nadmiar powodujący „chaos informacyjny”); 

 Globalizacja informacji (oprócz wielu zalet, ma również i wady, do których 

można zaliczyć fakt, że wiele terytoriów i społeczeństw jest z niej wykluczonych, 

niesie zagrożenie zalewem informacji oraz zanikaniem więzi międzyludzkich); 
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 Inflacja informacji (ze względu na łatwą dostępność, informacja przestaje być 

dobrem szanowanym i docenianym, przy jednoczesnym braku świadomości, że 

wartościowa informacja pozostaje towarem nietanim i trudno dostępnym)” [20]. 

Tabela 4. Zagrożenia występujące w społeczeństwie informacyjnym 

W polityce – totalitaryzm informacyjny 

– niebezpieczeństwo informacyjne 

– powstawanie przeszkód informacyjnych 

– kontrolowanie wolności 

W gospodarce 

 

– konflikty i strach na płaszczyźnie robotyzacji 

– wzrost wymagań kwalifikacji 

– nadmierna standaryzacja 

– nowe cyberprzestępstwa  

W pracy 

 

– zmniejszenie zatrudnienia w przemyśle i rolnictwie 

w wyniku automatyzacji 

– konieczność ciągłego podnoszenia wiedzy i częstych 

przekwalifikowań 

W życiu społecznym 

 

– brak humanizacji i alienacja 

– niekompetentne informacje 

– kontrola informacji 

– infoterroryzm 

W ochronie zdrowia 

 

– wykorzystanie danych o stanie zdrowia do celów 

niemedycznych 

– choroby cywilizacyjne 

– nierówny dostęp do pomocy medycznej 

W edukacji 

 

– zróżnicowany dostęp do wiedzy 

- brak kompetentnych edukatorów 

– konieczność kształcenia ustawicznego 

– przewaga kształcenia analitycznego 

Źródło: [21, 22] 

Zaprezentowane przez autora artykułu niektóre z występujących zagrożeń  

w cyberprzestrzeni wskazują na konieczność uświadomienia osobom odpowie-

dzialnym za edukację, zwłaszcza edukację dzieci i młodzieży, na jakie aspekty 

powinni zwrócić szczególną uwagę użytkownika sieci, w tym wskazać zalety, ale także 

niebezpieczeństwa, jakie mogą i znajdują się w Internecie. 

4. Analiza polskiego szkolnictwa pod kątem wykorzystania Internetu 

 W latach 2015-2018 zostały przeprowadzone na skalę ogólnopolską badania szkół  

w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki
5
. W badaniu 

brały udział losowo wytypowane szkoły oraz ich uczniowie, łącznie z rodzicami  

i nauczycielami. W badaniu wzięło udział 268 nauczycieli, 271 rodziców i 1846 
                                                                   
5 Badanie zostało wykonane w ramach projektu Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa, 

realizowanego przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” ze środków pochodzących z Ministerstwa 
Edukacji Narodowej w ramach rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów 

prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – 

„Bezpieczna+”. Ł. Tomczyk, Ł. Srokowski, Kompetencje w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego w polskiej 

szkole, Tarnów 2016. 
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uczniów z różnych szkół i uczelni. W artykule wykorzystane zostały także dane  

z przeprowadzonych badań „Externalities of use of modern technical teaching 

resources and applications in learning as an important part of the undergraduate 

training of teachers in the Czech Republic and Poland – their differences, risk limits 

and threats”. W badaniu brało udział: po stronie Polski 466 respondentów, a stronie 

Czeskiej 168 respondentów. Na potrzeby niniejszego artykułu wykorzystano dane 

dotyczące tylko polskiej strony. Tematem badań była wiedza wszystkich respondentów 

z zakresu działalności w cyberprzestrzeni.  

Pierwsza z badanej przestrzeni dotyczyła sposobu udostępniania danych w sieci. 

Na pytanie: Które z poniższych danych masz udostępnione w Internecie?  

Zostały udzielone następujące odpowiedzi: 
Pytanie  Odpowiedź 

Imię i Nazwisko  87,82%  

Numer telefonu  21,43%  

Adres zamieszkania  17,65%  

Adres szkoły  33,61%  

E-mail  64,71%  

Namiar na konto w komunikatorze typu Skype  19,75%  

Hasło do e-maila lub innego konta internetowego  4,20%  

PESEL (birth certificate numer)  4,62%  

Zdjęcie twarzy  62,61%  

Żadnego z nich nie udostępniam  8,82%  

Źródło: [23] 

Analizując zaprezentowane wyniki stwierdzić można, że większość użytkowników 

komunikatorów sieciowych udostępnia swoje imię i nazwisko, a około połowa 

publikuje swoje zdjęcia, najczęściej w serwisach społecznościowych. W trakcie 

uczestniczenia w różnych sieciowych społecznościach kreowanie własnego wizerunku 

odbywa się w różnoraki sposób, np. jako komentowanie i „lajkowanie” wpisów 

w portalach społecznościowych.  

Kolejne pytanie dotyczyło: Które z poniższych danych udostępniłbyś swojemu 

koledze lub koleżance, którego/ą poznałeś przez Internet.  
 Odpowiedź 

Imię i Nazwisko  65,97%  

Numer telefonu  40,76%  

Adres zamieszkania  15,13%  

Adres szkoły  19,33%  

E-mail  41,18%  

Namiar na konto w komunikatorze typu skype  27,73%  

Hasło do e-maila lub innego konta internetowego  5,04%  

PIN do karty płatniczej  3,36%  

PESEL (birth certificate numer)  5,04%  

Zdjęcie twarzy  43,70%  

Żadnego z nich nie udostępniam  21,01%  

Źródło: [23] 
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Analizując powyższe odpowiedzi nasuwa się wniosek, że młodzi użytkownicy sieci 
dość szybko poznane osoby uznają za dobrych znajomych. Tworzy to zjawiska 
o wysokim stopniu ryzyka poprzez obdarzanie ich zaufaniem. Elementami najczęściej 
udostępnianym w portalach społecznościowych są: imię i nazwisko oraz zdjęcie 
twarzy i numer telefonu. Brak wiedzy możliwości przetwarzania obrazów – zdjęć 
może narazić użytkownika na zagrożenie zwane w sieci seksting i naruszenie 
prywatności. „Gdy autor udostępnionych materiałów audiowizualnych dochodzi do 
wniosku, że są one dla niego kompromitujące, najczęściej nie ma możliwości 
ingerencji w to, kto je przechowuje i w jaki sposób posługuje się nimi” [24]. 

Z zaprezentowanych badań przez NASK i Pedagogium można zaobserwować skalę 
ww. działalności w sieci [25]:  

 8% uczniów wysłało swojemu chłopakowi lub dziewczynie własne intymne 
zdjęcie;  

 30% młodych osób zna wśród swoich rówieśników osoby przesyłające swoje 
intymne zdjęcia innym osobom poznanym w sieci;  

 4,4% wysłało swoje intymne zdjęcie innym osobom.  
Kolejną grupa poddaną badaniu była grupa pedagogów i ich stosunek do nowych 

mediów i portali społecznościowych w kontekście zapobiegania zagrożeniom, jakie 
niesie nowa technologia. Badano przygotowanie merytoryczne w kształtowaniu 
postawy uczniów oraz ukazywaniu korzyści, jakie mogą płynąć z tej formy edukacji. 
W ramach projektu „Externalities of use of modern technical teaching resources and 
applications in learning as an important part of the undergraduate training of teachers 
in the Czech Republic and Poland – their differences, risk limits and threats”, 
realizowanego na terenie polskich i czeskich uczelni wyższych kształcących 
przyszłych pedagogów, wyodrębniono cztery rodzaje postaw wobec nowych mediów 
i są to [26]: 

1. Technooptymista – postawa przejawiająca się fascynacją mediami, 
kształtujących współczesną aktywność edukacyjną oraz działania człowieka w sposób 
pozytywny Nauczyciele tej grupy prezentują wysoki poziom kompetencji 
informatyczno-medialnych, dobrze orientują się w nowoczesnych i atrakcyjnych 
środkach dydaktycznych, eksperymentują z programami komputerowymi. 

2. Technorealista – jest to stanowisko charakteryzujące się ewidentnym dystansem 
do nowych technologii. Nie oznacza to jednak niechęci do wprowadzana inno-
wacyjnych zmian technologicznych. Podejście to określane jest także jako ostrożne 
otwieranie się na nowe możliwości edukacyjne oraz przetestowania nowych propozycji 
medialnych, Nauczyciele tej grupy nie potrafią ocenić poziomu własnych kompetencji 
informatyczno-medialnych.  

3. Technopesymista – to postawa określająca w sposób jednoznaczny negatywny 
stosunek do nowych technologii. Przedstawiciele tej grupy przejawią tendencje 
ignoranta w kwestii znajomości i praktycznych umiejętności korzystania z mediów 
i prezentują niski poziom kompetencji informatyczno-medialnych.  

4. Technoignorant – jest to stanowisko charakteryzujące się brakiem zaanga-
żowania w poznawanie nowych mediów oraz dystansowaniem się od najnowszych 
technologii informacyjno-komunikacyjnych. Przedstawicielowi tej grupy trudno jest 
zrozumieć entuzjazm zwolenników nowych mediów. Technoignorant niewiele wie 
o tematyce zagrożeń elektronicznych, profilaktyce oraz działaniach edukacyjnych 
w tym zakresie.  
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Respondentom ze środowiska nauczycielskiego zadano następujące pytania: 

Czy w Państwa szkole zdarzył się przypadek naruszenia bezpieczeństwa 

cyfrowego? 
 Odpowiedź  %  

Tak  31,60%  

Nie  28,30%  

Nie wiem  40,09%  

Źródło: [27] 

Czy w Państwa szkole wdrożone są już jakieś programy i działania inne niż projekt 

Cyfrowobezpieczni.pl, mające na celu profilaktykę zagrożeń cyfrowych? 
Odpowiedź  %  

Tak  53,30%  

Nie  22,64%  

Nie wiem  24,06%  

Źródło: [27] 

Jak często Pani/Pan rozmawia ze swoimi uczniami na temat e-zagrożeń? 
Odpowiedź  %  

Nigdy o tym nie rozmawiamy  5,19%  

Raz na semestr  36,32%  

Raz na miesiąc  31,37%  

Raz w tygodniu lub częściej  13,44%  

Inne 13,68%  

Źródło: [27] 

Jak Pani/Pan ocenia poziom własnych kompetencji i wiedzy w zakresie  

e-zagrożeń? 
Odpowiedź  %  

Bardzo wysoki  3,77%  

Wysoki  17,92%  

Średni  57,78%  

Niski  13,21%  

Bardzo niski  4,01%  

Nie potrafię ocenić  2,83%  

Inne 0,47%  

Źródło: [27] 

Jak widać z prezentowanych wyników, kadra nauczycielska nie jest przygotowana 

do realizowania procesów edukacyjnych w oparciu o wykorzystanie wiedzy powią-

zanej z cyberprzestrzeni, jak i wykorzystaniem nowych mediów. 

W prezentowanym raporcie grupę badanych, w sposób pośredni, stanowili także 

rodzice tych uczniów, którzy brali udział w badaniu. Analizie poddano postawy 

rodziców wobec nowych mediów i kontroli rodzicielskiej nad zasobami, z jakich 

korzystają ich dzieci w sieci. Uczniom stanowiącym grupę respondentów zadano 

następujące pytania: 



 

Kształtowanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni w systemie edukacyjnym w opinii uczestników procesu 

 

153 

Czy rodzice interesują się tym jak korzystasz z komputera i Internetu? 
 Wszyscy Gimnaz-

jalne 

Ponad-

gimnazjalne 

Chłopcy Dziewczęta 

Tak, sprawdzają wszystko, co 

robię w Internecie  

5,1%  8,1%  2,7%  4,4%  5,4%  

Tak, sprawdzają, ale nie 

wiedzą o wszystkim, co robię 

w Internecie  

14,8%  20,1%  10,3%  15,3%  14,4%  

Tak, starają się sprawdzać, ale 

tak naprawdę mogę robić, co 

chcę  

24,5%  28,8%  20,9%  22,1%  26,6%  

Nie, nie interesują się tym  55,6%  43,0%  66,1%  58,2%  53,6%  

Źródło: [27] 

W jaki sposób rodzice interesują się tym, co robisz w sieci? 
 Wszyscy Gimnaz-

jalne 

Ponad-

gimnazjalne 

Chłopcy Dziewczęta 

Rozmawiamy o tym  62,3%  58,5%  67,6%  56,1%  67,8%  

Monitorują, za moją zgodą, 

urządzenia, którymi łączę się 

z Internetem  

13,2%  16,1%  9,1%  15,9%  11,0%  

Zainstalowali filtr rodzicielski  2,3%  2,6%  1,8%  4,2%  0,7%  

Są moimi znajomymi na 

Facebooku (lub innych 

portalach społecznościowych)  

17,0%  16,1%  18,3%  11,3%  21,2%  

Sprawdzają i kontrolują bez 

mojej wiedzy i zgody 

komputer lub inne urządzenia  

10,6%  10,9%  10,0%  13,8%  8,1%  

Inne  9,4%  11,6%  6,4%  13,0%  6,4%  

Źródło: [27] 

Z zaprezentowanych fragmentów przeprowadzonych badań w ramach projektu 

Cyfrowobezpieczni.pl, oraz NASK – ogólnopolskie badania dotyczące praktyk, postaw  

i opinii wobec Internetu wśród nastolatków oraz projektu „Externalities of use of 

modern technical teaching resources and applications in learning as an important part 

of the undergraduate training of teachers in the Czech Republic and Poland – their 

differences, risk limits and threats” nasuwają się następujące wnioski: 

1) Niski poziom wiedzy o zagrożeniach wynikających z działalności w sieci w trzech 

badanych grupach.  

2) Brak reagowania na niewłaściwe zachowania innych użytkowników cyber-

przestrzeni. 

3) Brak wsparcia w podnoszeniu wiedzy i kompetencji wśród rodziców i nauczycieli. 
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5. Podsumowanie 

Dzisiejsze społeczeństwo informacyjne oparte na wykorzystywaniu wiedzy 

i informacji poprzez nowoczesne cyfrowe komunikatory kształtuje nowe formy 

i schematy życia. W tym procesie uczestniczą wszyscy, którzy znajdują się w tzw. 

obszarze wpływu cyberprzestrzeni. Wszechobecny Internet i wszystkie zjawiska, 

w tym aplikacje cyfrowe, determinują naszą działalność i rozwój różnych sfer życia. 

Łatwość pozyskiwania informacji, jak i jej mnogość powoduje wiele szans, ale także 

i wiele zagrożeń, przed którymi stają nauczyciele, rodzice oraz lub przede wszystkim 

uczniowie. Błyskawiczne tempo rozwoju interaktywnych technologii cyfrowych 

powoduje, że tematy szans i zagrożeń w tej dziedzinie są ciągle aktualne i w sposób 

permanentny oddziałują na każdego, a zwłaszcza na młode pokolenie korzystające 

z innowacyjnych cyfrowych urządzeń. „Zagrożenia człowieka w cyberprzestrzeni nie 

są już procesem, lecz stają się niepokojącym, nieznanym i niezbędnym jeszcze 

zjawiskiem społeczno-pedagogicznym. Ich skutkiem staje się dynamiczne wdrażanie 

różnorodnych zastosowań w szkole, pracy zawodowej i innych obszarach aktywności 

jednostki” [28]. 

Autor w artykule podjął próbę ukazania zmian, jakie następują na obszarze edukacji 

w nowym zmiennym środowisku w oparciu o wykorzystanie wiedzy z Internetu. 

Dokonano próby ukazania trzech grup, które bezpośrednio uczestniczą w procesie 

edukacyjnym i mają bezpośredni wpływ na jego jakość. Świadomość i zdolność 

korzystania z nowych mediów informacyjnych w dzisiejszych czasach jest jedną 

z ważniejszych umiejętności. Nauczyciele posiadają świadomość z występujących 

zagrożeń z cyfrowego (wirtualnego) świata i niejednokrotnie stawiają na edukację 

w zakresie bezpiecznego poruszania się i zachowania w sieci. Poprzez własną edukację 

starają się prowadzić dialog z młodym pokoleniem w celu utrzymania dobrych relacji 

nauczyciel-uczeń. „Nauczyciel ma trudne zadanie, by nauczyć dziecko dokonywania 

świadomego i odpowiedzialnego korzystania i poruszania się w sieci, by uchronić 

dziecko od tych złych meandrów cyberprzestrzeni. Rolą współczesnego nauczyciela 

jest nauczyć, by uczniowie odróżnili fikcję od rzeczywistości, wskazywać kierunek, 

wspierać dziecko w procesie samodzielnego zdobywania wiedzy, informacji oraz 

wartościowania rzeczywistości. Dobrze ukierunkować, gdzie i jak mają tę wiedzę 

zdobywać, oraz apelować o rozwagę w momencie zagrożenia” [29]. W procesie 

edukacyjnym nauczyciela wspierają rodzice, którzy coraz częściej mają świadomość 

oddziaływania Internetu na ich dzieci. Autor ukazał różne aspekty edukacyjnej triady 

społecznej, bez wspólnego działania i zrozumienia, której dzisiejsze szkolnictwo nie 

może funkcjonować. Pojęcie szkoły jako budynku z określonymi wymiarami sal stało 

się pojęciem nieprzystającym do dzisiejszych czasów. Oczywiście, szkoła to określone 

pomieszczenia, lecz proces edukacyjny to już zagadnienie wkraczające w świat 

cyberprzestrzeni.  
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Kształtowanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni w systemie edukacyjnym  

w opinii uczestników procesu 

Streszczenie 

W artykule przedstawiono ogólny model rozwoju społeczeństwa informacyjnego, a w szczególności 
podstawowe uwarunkowania rozwojowe. Zaprezentowano także wyzwania stojące przed edukacją dla 

bezpieczeństwa w dobie społeczeństwa informacyjnego. Zmiany, jakie zaszły w funkcjonowaniu współ-

czesnego świata, przekładają się na powstawanie nowych zagrożeń. W konsekwencji skuteczna edukacja 

dla bezpieczeństwa musi reagować na zachodzące zmiany w obszarze nowych zagrożeń. Niniejszy tekst 
może stanowić dobry punkt wyjścia dla lepszego przygotowania uczniów, nauczycieli i rodziców do 

identyfikowania, wykrywania, zabezpieczania się przed cyberzagrożeniami, które są ujęte również 

w strategii rozwoju i bezpieczeństwa państwa. Zagrożenia związane z korzystaniem z sieci przez dzieci 

i młodzież (również dorosłych) nie tylko w szkołach, można ściśle połączyć z ogólnymi zagrożeniami 
bezpieczeństwa informacyjnego. 

Słowa kluczowe: społeczeństwo informacyjne, edukacja dla bezpieczeństwa, cyfrowa szkoła, cyfrowy 

uczeń, cyfrowy nauczyciel, bezpieczeństwo informacyjne, zagrożenia w sieci, bezpieczeństwo cyfrowe 

Shaping cybersecurity in the educational system in the opinion of the participants 

Abstract 

The article presents a general model of the development of information society, particularly basic of the 
development conditions. In article has been explaned thoughts what education is trouble in the connected 

society era. Changes that have taken place in the functioning of the modern world translate into the 

emergence of new threats. As a consequence, effective education have to respond to threats in new, 

unconquered areas. This text may become a starting point for a better preparation of students, teachers and 
parents to identify, reveal and protect themselves from cyber-threats (included in the Poland strategy for 

development and security). Threats which are coming from using Internet (not only at school) by children, 

youth, as well as adults, can be connected with IT security. 

Keywords: educational process security, information socjety, digital school, digital student, digital teacher, 
IT security, world wide web threats, digital safety 
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Usprawnienia poka-yoke  

w produkcji jednostkowej elementów kompozytowych 

1. Wprowadzenie 

Celem poniższej pracy jest pokazanie, w jaki sposób usprawnienia poka-yoke mogą 

być implementowane w procesach produkcji jednostkowej na przykładzie przedsię-

biorstwa produkującego elementy kompozytowe.  

Jest to zagadnienie o tyle istotne, że do optymalizacji jakości produkcji tego typu 

nie można wykorzystać wielu innych technik i metod powszechnie stosowanych przy 

produkcji seryjnej. W tym samym czasie potencjalne korzyści ze zredukowania ilości 

defektów znacznie przekraczają koszty zaangażowania się w tego typu usprawnienia.  

W pracy zostało przedstawione studium przypadku przedsiębiorstwa, w którym do 

redukcji ilości defektów w produkowanych jednostkowo elementach kompozytowych 

wykorzystano metodę poka-yoke. Przedstawione w rozdziale drugim praktyczne 

sposoby aplikacji tej metody optymalizacji w przemyśle, mogą stanowić wsparcie dla 

inżynierów pracujących nad podobnymi zagadnieniami. 

1.1. Błędy i ich rodzaje 

Produkcja jednostkowa, czyli taka, w której wytwarzane produkty są unikalne, 

wymaga dużych nakładów pracy wykwalifikowanej kadry pracowników o zdecy-

dowanie większych kompetencjach niż ma to miejsce w produkcji seryjnej. Każdy 

projekt tego typu wymaga indywidualnego podejścia, a pracownicy muszą zawsze 

zmagać się z nowymi problemami. Niezwykle utrudnia to automatyzację procesów 

wytwórczych, a także zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia błędu w procesie. 

Błędy te przekładają się na znaczne zwiększanie się kosztów jakości, co skutkuje 

obniżeniem rentowności całego przedsięwzięcia.  

Znaczenie błędów wynikających z pracy maszyn można sukcesywnie zmniejszać 

wykorzystując system Total Productive Maintenance lub metodykę Six Sigma, poprzez 

zmniejszanie naturalnej zmienności procesów produkcyjnych i odpowiednie 

długotrwałe działanie na rzecz poprawiania funkcjonowania maszyn. Eliminowanie 

błędów wynikających z czynnika ludzkiego wymaga innego podejścia w celu 

wprowadzania usprawnień. Często błędy ludzkie wynikają z nadmiernego skompli-

kowania operacji. Zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia błędów można 

osiągnąć, przez uproszczenie operacji lub – parafrazując eksperta w dziedzinie 

usprawniania procesu produkcyjnego Shigeo Shingo – ułatwić pracownikom 

pamiętanie, o tym jak poprawnie wykonać daną operację [1].  

Wśród błędów popełnianych przez pracowników można wyróżnić cztery rodzaje 

występujących najczęściej, są to: 

 „Zły obiekt” – wykonanie operacji na niewłaściwym obiekcie; 

                                                                   
1 bartosz.antoniak1@gmail.com, Wydział Zarządzania, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława 

Staszica, http://www.zarz.agh.edu.pl/. 
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 „Zaniedbanie” – jeden z kroków operacji produkcyjnej został pominięty lub 

wykonany tylko częściowo; 

 „Too low / too high” – do wykonania operacji użyto zbyt dużo lub zbyt mało mocy; 

 „Zła akcja” – wykonanie kroku innego od przewidzianych w operacji 

produkcyjnej [2].  

1.2. Technologia produkcji elementów kompozytowych 

W opisywanym zakładzie do produkcji materiałów kompozytowych wykorzystuje 

się głównie techniki infuzji próżniowej, laminowania ręcznego i RTM.  

Laminowanie ręczne, nazywane również kontaktowym, to technologia, w której po 

wyłożeniu na otwartej formie, kolejne warstwy włókien wzmacniających są nasączane 

żywicą przy pomocy odpowiedniego wałka lub pędzla. Wciąż jest powszechnie 

stosowana, głównie ze względu na prostotę. Charakteryzuje się dużym zużyciem 

żywicy, jednak dobrze sprawdza się przy produkcji elementów o mniejszych gaba-

rytach. Wykorzystanie jej w produkcji jednostkowej jest ekonomicznie uzasadnione, 

ponieważ koszty procesu infuzji lub RTM są często wyższe [3]. 

W infuzji próżniowej wzmocnienie przykrywane jest elastycznym, uszczelnionym 

workiem. W worku przesączane jest żywicą w warunkach próżni, do worka podłą-

czone są rury, przez które przepływać będzie żywica i do których będzie podłączona 

pompa próżniowa. Powstałe podciśnienie powoduje odsysanie powietrza i zasysanie 

żywicy przesycającej wzmocnienie włókniste. Wzmocnieniem włóknistym wykorzys-

tywanym najczęściej przez przedsiębiorstwo jest tkanina szklana. Infuzja pozwala na 

zwiększenie udziału fazy wzmacniającej względem macierzy (żywicy) w materiale, co 

pozytywnie przekłada się na jego finalne właściwości mechaniczne.  

RTM, czyli Resin Transfer Moulding, to rozwinięcie metody infuzji próżniowej, 

w której żywica jest wtłaczana do szczelnie zamykanej sztywnej formy wcześniej 

wyłożonej od wewnątrz materiałem wzmacniającym. Metoda ta charakteryzuje się 

jeszcze wyższą efektywnością niż dwie poprzednie metody.  

Przy produkcji elementów o dużych rozmiarach, a także elementach wymagających 

dodatkowego usztywnienia bez niepotrzebnego zwiększania masy elementu, stosuje się 

kompozyty typu sandwich, czyli materiały wielofazowe, których wnętrze wypełnione 

zostaje rdzeniem. Rdzeń kompozytów typu sandwich to materiał o niskiej gęstości, 

wykorzystywany, by zwiększyć sztywność kompozytu nie zwiększając jego wagi. 

Należy zwrócić uwagę na możliwość wystąpienia błędów w trakcie późniejszego 

montażu fragmentów rdzenia podczas produkcji dużych, skomplikowanych elementów [4]. 

1.3. Poka-yoke 

Poka-yoke to technika zapewniania jakości mająca na celu eliminowanie defektów 

w produktach poprzez zapobieganie ich wystąpieniu lub przez ich jak najwcześniejszą 

korektę [5]. Zastosowanie mechanizmów poka-yoke umożliwia znaczne zredukowanie 

ilości błędów produkcyjnych wynikających z braków koncentracji pracowników. Sama 

fraza „poka-yoke” w dosłownym tłumaczeniu z japońskiego oznacza „uodparnianie na 

błędy”. Termin wywodzi się z Systemu Produkcyjnego Toyoty i jest istotną częścią 

jednego z jego dwóch filarów – automatyzacji „z ludzkim dotykiem” [6].  

Ponieważ nawet najlepsi pracownicy czasem popełniają błędy niezwykle istotne 

jest stworzenie systemów i urządzeń, które uniemożliwią pracownikowi wykonanie 
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operacji w zły sposób. Usprawnienia tego typu nazywane są poka-yoke typu kontro-

lnego. Istnieje także poka-yoke typu ostrzegawczego, czyli informujące operatora, że 

proces nie przebiega jak należy przy pomocy sygnału, najczęściej wizualnego, lub 

dźwiękowego [7]. 

Można przytoczyć wiele przykładów wykorzystania poka-yoke zarówno typu 

kontrolnego, jak i ostrzegawczego w codziennym życiu. Drzwi przeciwpaniczne 

używane przy wyjściach ewakuacyjnych stanowią idealny przykład kontrolnego poka-

yoke. Takie drzwi otwierają się po wywarciu na nie nacisku, brak klamki likwiduje 

możliwość wystąpienia potencjalnie zagrażającej ludzkiemu życiu sytuacji, gdy 

podczas ewakuacji uciekający ludzie nie wiedzą, czy pociągnąć, czy popchnąć drzwi, 

aby je otworzyć. Przykładem ostrzegawczego poka-yoke w życiu codziennym mogą 

być drogowe linie krawędziowe. Samochód najeżdżający na taką linię zostaje 

wprawiony w drgania co wiąże się z charakterystycznym dźwiękiem, który zwraca 

uwagę kierowcy na to, że samochód zbacza z drogi. 

Wykorzystywanie mechanizmów poka-yoke umożliwia nie tylko poprawę 

bezpieczeństwa, ale także znaczne zmniejszenie kosztów wytworzenia, dzięki 

zapobieganiu występowaniu defektów w procesie produkcyjnym. Można posłużyć się 

tutaj przykładem Shigeo Shingo, inżyniera Toyota Motor Corporation, który zare-

jestrował, że w trakcie półrocznego okresu, 23 pracowników, pracujących przy 

produkcji rur odpływowych, produkowało 30 000 elementów miesięcznie bez żadnych 

defektów dzięki wdrożeniu różnorodnych mechanizmów poka-yoke w procesie 

produkcji [7]. 

Patrząc na usprawnienia poka-yoke w kontekście rodzajów błędów ludzkich 

wymienionych na początku można zauważyć, że poka-yoke tak typu kontrolnego, jak 

i ostrzegawczego są w stanie uniemożliwić wystąpienie każdego z nich. Można to 

zobrazować przykładami.  

Poprzez odpowiednie zaprojektowanie urządzenia, możliwe jest uniemożliwienie 

pracownikowi popełnienie błędu co demonstruje poniższy rysunek.  

 

Rysunek 1. Usprawnienie poka-yoke przy zginaniu krawędzi blachy [1] 

Rozwiązania takie, jak przedstawione powyżej eliminują możliwość wystąpienia 

błędów typu: „zły obiekt”, „zła akcja” i „zaniedbanie”. Jeśli operacja nie zostanie 

wykonana w jedyny właściwy sposób, pracownik nie będzie w stanie wykonać jej 

w ogóle [1]. 
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Czasem koszty związane z przeprojektowaniem maszyny w sposób uniemożli-

wiający popełnienie błędu są relatywnie wysokie względem potencjalnych korzyści 

wynikających ze zlikwidowania możliwości wystąpienia błędu. Doskonale w takich 

sytuacjach mogą sprawdzić się usprawnienia poka-yoke typu ostrzegawczego. Bardzo 

często by uniknąć błędów ludzkich wystarczy ułatwić operatorowi pamiętanie 

o dokładnym sprawdzeniu poprawności wykonanych przez niego czynności. Rozwią-

zania te nie gwarantują systemowego rozwiązania problemu tak jak poka-yoke typu 

kontrolnego, jednak wciąż pozwalają na istotną redukcję ilości potencjalnych 

nieprawidłowości małym kosztem. 

Problemy typu „too low/too high” często związane są z montażem np. gdy element 

zostaje zbyt mocno lub zbyt słabo przykręcony. Mogą również dotyczyć utrzymywania 

parametrów systemów produkcyjnych w pewnym optymalnym zakresie np. 

utrzymania ciśnienia boilera na odpowiednim poziomie. Wymagają przez to innego 

podejścia. Problemy związane z montażem można rozwiązać przez wykorzystanie 

odpowiednich elektronarzędzi, które umożliwią pracownikowi na zaaplikowanie 

dokładnie takiej siły, jaka jest optymalna przy wykonywaniu danej operacji. 

Pracownikom, do których obowiązków należy utrzymywanie parametrów na okreś-

lonym poziomie pracę ułatwić mogą proste usprawnienia z zakresu zarządzania 

wizualnego. Przykładowo dodanie kolorowych znaczników na miernikach ciśnienia, 

pozwoli nawet pracownikom bez większego doświadczenia zorientować się, że gdy 

strzałka nie wskazuje koloru zielonego, oznaczającego pole optymalne, maszyna 

wymaga regulacji. Bez odpowiedniego zarządzania wizualnego, by dojść do tych 

wniosków pracownik musi znać dokładne przedziały optymalnych wartości ciśnień 

urządzenia, co niepotrzebnie komplikuje proces.  

 

Rysunek 2. Miernik ciśnienia z odpowiednim zarządzaniem wizualnym [opracowanie własne] 

1.4. Przyszłość usprawnień poka-yoke 

Usprawnienia poka-yoke nie muszą dotyczyć tylko pracowników produkcji, 

postępująca w ostatnich dekadach informatyzacja doprowadziła do kolosalnego 

wzrostu znaczenia systemów komputerowych w gospodarce. Obecnie nie można już 

wyobrazić sobie, by jakikolwiek zakład przemysłowy nie wspomagał się zaawan-

sowanym oprogramowaniem komputerowym, nie mówiąc już nawet o sektorze usług. 

Pracownicy biurowi często muszą zmagać się z niedogodnościami wynikającymi 
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z pracy z programami nieuodpornionymi na ludzką zawodność. Można zaobserwować 

trend wdrażania w przedsiębiorstwach metodyk mających temu przeciwdziałać. 

Przykładem może być Lean Office, które stara się zwiększyć efektywność pracy 

biurowej przy pomocy nowych, zaadaptowanych do warunków cyfrowych 

odpowiedników, narzędzi wykorzystywanych wcześniej w zakładach przemysłowych 

takich jak standaryzacja pracy, 5S, zarządzanie wizualne i poka-yoke.  

 

Rysunek 3. Usprawnienia poka-yoke w oprogramowaniu [8] 

Usprawnienia poka-yoke dla oprogramowania, niczym te wykorzystywane przez 

dziesięciolecia w przemyśle, mogą uniemożliwić pracownikowi popełnianie błędu. 

Mogą blokować możliwość edycji komórek zawierających istotne informacje 

w arkuszu kalkulacyjnym, których pracownik nie powinien edytować, a co mógłby 

zrobić przez pomyłkę. Mogą też ograniczać się do zwracania użytkownikowi uwagi, 

gdy jego działanie jest niezgodne z oczekiwanym [8]. 

2. Wprowadzone w zakładzie X usprawnienia poka-yoke 

Dział kompozytów przedsiębiorstwa produkuje części kompozytowe wykorzys-

tywane m.in. w branży motoryzacyjnej. Części te wykorzystywane są w wysoce 

spersonalizowanych pojazdach, co prowadzi do produkcji jednostkowej wyrobów. To 

sprawia, że efektywność procesu produkcji jest silnie zależna od czynnika ludzkiego 

i mocno zagrożona potencjalnymi błędami wynikającymi z braku powtarzalności 

procesów wytwórczych. Wysoka jakość produkowanych wyrobów jest w wielu 

przypadkach krytycznie istotna dla bezpieczeństwa, dlatego nieustannie trwają prace, 

by redukować możliwość wystąpienia błędów ludzkich tak bardzo, jak to tylko 

możliwe. 

Usprawnienia poka-yoke warto projektować w sposób systematyczny, może w tym 

pomóc poniższy algorytm postępowania zaproponowany przez Likera i Meiera: 

 Aktywne próby zrozumienia obecnej sytuacji i definicji problemu; 

 Identyfikacja sedna problemu; 

 Dogłębna analiza przyczyn; 

 Rozważenie potencjalnych rozwiązań; 

 Wdrożenie wybranego rozwiązania z wykorzystaniem cyklu PDCA.  

Postępowanie zgodnie z powyższym schematem pozwala na wyciąganie pełniej-

szych wniosków, zmniejszając ryzyko pominięcia istotnych informacji i postępowania 

na podstawie pochopnych i nieprawdziwych wniosków. Ponadto wykorzystanie cyklu 

PDCA (plan-do-check-act) pozwoli na ciągłe rozwijanie wprowadzonych usprawnień 

[9]. 
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2.1. Szablony ramek z rurami 

Jednym z produkowanych w zakładzie elementów kompozytowych jest zbiornik 

wodny. Zapewnienie szczelności i integralności zbiorników wymaga, by wszystkie 

rury, które mają być do niego zamontowane, były zamontowane pod odpowiednim 

kątem. Zaprojektowano szablon, by uniemożliwić zamocowanie rury w zły sposób. 

Wykonywany z polipropylenu szablon, który przez odpowiednie naddatki materiału 

będzie stanowić fizyczną barierę przed wprowadzeniem rury w niewłaściwy sposób, 

lub wykorzystaniem w trakcie montażu rury o niewłaściwej średnicy. 

 

Rysunek 4. Szablon [opracowanie własne] 

Dodatkowym atutem jest fakt, że szablon wskazuje pracownikowi, gdzie umieścić 

metalową ramkę, która będzie otaczać rurę i pokazuje, gdzie wywiercić otwory pod 

szpilki. Jeśli osoba instalująca przyłoży do szablonu złą ramkę natychmiast zauważy 

niezgodność i uniknie potencjalnie kosztownego błędu zainstalowania złego elementu. 

Stosowanie tego typu szablonów praktycznie eliminuje możliwość instalacji zarówno 

ramki, jak i rury w sposób nieprawidłowy. Nie stwierdzono ani jednego przypadku 

złego mocowania rur w zbiorniku od czasu wprowadzenia usprawnienia. Obecnie 

każda wykorzystywana w przedsiębiorstwie ramka, która może zostać wykorzystana 

w procesie produkcji zbiorników kompozytowych posiada swój szablon. 

2.2. Projektowanie form z oznaczeniami 

2.2.1. Formy z trasami 

Jeśli zachodzi potrzeba wyprodukowania pojedynczego elementu o unikalnym 

kształcie zwykle korzysta się z form wykonanych z MDF (medium-density fibreboard), 

a używaną techniką jest laminowanie ręczne. Technika ta posiada pewne wady, jedną 

z nich jest to, że jej efektywność jest silnie zależna od doświadczenia pracownika 

wykonującego element. Istnieje możliwość niewłaściwego wyłożenia tkaniny szklanej. 

Jeśli pracownik będzie miał ocenić powierzchnię, którą należy pokryć tkaniną 

wykorzystując tylko informacje z rysunku technicznego istnieje możliwość popeł-

nienia błędu. Takim niedogodnościom można przeciwdziałać niewielkim kosztem, 

jeśli w trakcie projektowania formy uwzględni się na niej odpowiednie oznaczenia 

ułatwiające pracownikom wykonanie zadania.  
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Rysunek 5. Forma z trasą [opracowanie własne] 

Takim oznaczeniem może być trasa, czyli wyfrezowany ślad stanowiący widoczną 

na formie granicę określającą, gdzie kończyć będzie się element. Jeśli dla danej formy 

wyfrezowanie trasy może być potencjalnie niewystarczające lub chce się także 

zaznaczyć, jaką szerokość ma mieć wylaminowana warstwa, można dodatkowo 

wykorzystać nakładkę, na formę która rozwiązuje dwa problemy: blokuje możliwość 

niewłaściwego ułożenia tkaniny i wskazuje właściwą szerokość warstwy laminatu. 

 

Rysunek 6. Forma z trasą i dodatkową nakładką [opracowanie własne] 

Podczas gdy trasa na formie może być sklasyfikowana jako poka-yoke typu 

ostrzegawczego, to nakładka na formę jest już mechanizmem typu kontrolnego, nie 

podlega jednak wątpliwościom, że oba wprowadzone usprawnienia pozytywnie 

przekładają się na niwelowanie potencjału do popełnienia błędu. 

2.2.2. Formy z otworami 

Na formach zaznaczane mogą być nie tylko trasy, często zaznacza się na nich 

również miejsca, w których należy wywiercić otwory. Wyfrezowanie w tych miejscach 

niewielkich otworów sprawi, że po zakończeniu laminowania ręcznego na zewnętrznej 

stronie elementu miejsce te będzie wyróżniało się, z powodu pogrubienia 
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wynikającego ze zebrania się w tym miejscu większej ilości żywicy w trakcie jego 

wykonywania. Ułatwia to później pracownikom wykonanie otworów w sposób 

precyzyjny dokładnie w miejscach, w których mają one się znaleźć. 

 

Rysunek 7. Forma z zaznaczonymi miejscami na otwory [opracowanie własne] 

2.3. Redukcja ilości elementów w rdzeniach kompozytów typu sandwich 

Często spotykanym błędem wynikającym z obniżenia koncentracji jest umiesz-

czanie części lub elementów w złych miejscach [1]. Może się to zdarzyć w trakcie 

przygotowywania rdzeni do dużych części kompozytowych typu sandwich. Produko-

wane elementy mogą mieć bardzo skomplikowane kształty, szczególnie duże frag-

menty zabudowy samochodu, takie jak dach lub ściany boczne pojazdu. Źródłem 

skomplikowania jest duża ilość drobnych fragmentów rdzenia. Najprostszym 

rozwiązaniem pozwalającym na uniknięcie błędów byłoby frezowanie pojedynczego 

dużego elementu. Nie byłby to jednak dobry pomysł, zważywszy na ilość związanych 

z frezowaniem strat materiałowych. Należałoby również zakupić obrabiarkę CNC 

rozmiarów dwukrotnie większych od wykorzystywanej obecnie, by umożliwić 

frezowanie pojedynczych elementów o największych gabarytach. Rozwiązanie te jest 

więc nieuzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia. 

Istnieje tańsze i prostsze rozwiązanie, będące kombinacją dwóch usprawnień: 

 Nie należy frezować każdego drobnego fragmentu elementu osobno. Rdzenie 

składające się z małej ilości piankowych elementów są prostsze w montażu, 

zmniejszają szansę popełnienia błędu. Frezowanie większych elementów będzie 

wiązało się z większą ilością strat materiałowych, jednak koszty wprowadzania 

poprawek w przypadku błędnego wykonania elementu byłyby wielokrotnie 

większe. 



 

Usprawnienia poka-yoke w produkcji jednostkowej elementów kompozytowych 

 

165 

 

Rysunek 8. Przykład elementu frezowanego z założeniem akceptowalnych strat materiałowych (zaznaczona 

na niebiesko) [opracowanie własne] 

 Należy zapewnić dodatkową informację dotyczącą sposobu złożenia pianki do 

rysunku technicznego. Jeśli rdzeń ma się składać z wielu elementów, które muszą 

zostać złożone w określony sposób, to pracownik może skorzystać z takiego 

rysunku, by szybko porównać oczekiwane rozmieszczenie elementów rdzenia 

z wynikiem swojej pracy i szybko wyeliminować ewentualne niezgodności. 

 

Rysunek 9. Dodatkowa informacja wskazująca wzajemne rozmieszczenie elementów rdzenia  

[opracowanie własne] 

Stosowanie obu powyższych rozwiązań w tym samym czasie znacznie zmniejsza 

poziom skomplikowania operacji produkcji elementów kompozytowych typu 

sandwich, pozwala na zredukowanie szansy występowania błędów przy składaniu 

pianki do minimum. Nawet jeśli pracownik pomyli się przy montażu uproszczonych 

elementów, najpewniej zauważy swój błąd, gdy spojrzy na rysunek i będzie w stanie 

natychmiast skorygować niezgodność, nie generując zbędnych kosztów jakości. 
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2.4. Zbieranie danych o środowisku pracy 

Proces produkcji materiałów kompozytowych wiąże się ściśle z warunkami 

środowiska pracy. Temperatura i wilgotność mają wpływ na chemiczny proces 

sieciowania żywicy, co przekłada się na czas produkcji i jakość produkowanych 

elementów. Zbyt niska temperatura otoczenia może doprowadzić, że nie dojdzie do 

całkowitego usieciowania żywicy w pożądanym czasie, by tego uniknąć można 

nieznacznie zwiększyć ilość dodawanego utwardzacza, czyli katalizatora reakcji 

chemicznej sieciowania żywicy. Nieodpowiednia wilgotność może negatywnie 

wpływać na strukturę materiału, zwiększając jego chropowatość lub porowatość [4]. 

By móc reagować na zmiany zachodzące w środowisku pracy przedsiębiorstwo 

gromadzi dane korzystając ze zautomatyzowanego rejestratora połączonego z termo-

metrami i higrometrami zainstalowanymi w różnych miejscach hali produkcyjnej. 

Dane są wgrywane do odpowiedniego arkusza Excel dostępnego dla kierownictwa 

i technologów. Utworzono skrypt, który ułatwia im analizę danych. Skrypt automa-

tycznie podświetla dane, które przekraczają ustalony zakres tolerancji. Zastosowanie 

dobrze widocznych, jasnych kolorów sprawia, że informacja o przekroczeniu wartości 

docelowych nie zostanie przeoczona. Pozwoli to uniknąć sytuacji, gdy z powodu braku 

reakcji na warunki środowiska wyprodukowane elementy są niezadowalającej jakości.  

 

Rysunek 10. Systemu kontroli pomiarów środowiskowych [opracowanie własne] 

2.5. Oznaczenia kątów na stołowej pilarce tarczowej 

Usprawnienia nie muszą być wprowadzane odgórnie, zaangażowani pracownicy 

często sami zauważają nieprawidłowości w procesie technologicznym i starają się je 

korygować. Może to prowadzić do negatywnego zjawiska ukrytej fabryki, kiedy 

pracownicy nie informują kierownictwa o wprowadzanych przez siebie poprawkach. 

Brak informacji zwrotnej do kierownictwa powoduje, że nie mogą zostać podjęte 

odgórne działania naprawcze skupione na przyczynie problemu. Oczywiście nie 

oznacza to, że zaangażowanie pracowników i ich chęć do poprawy swojej pracy jest 

czymś negatywnym, wręcz przeciwnie – jest potrzebna z perspektywy filozofii 

ciągłego doskonalenia. W.E. Deming podkreślał istotność pozostawienia pracow-

nikom dużej autonomii i nieodbierania im możliwości poczucia dumy z wykonywanej  

pracy [10].  
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Rysunek 11. Oznaczenia kątów na stołowej pilarce tarczowej [opracowanie własne] 

Pracownicy zajmujący się wykonywaniem rur zauważyli, że specyficzne kąty, pod 
którymi kolejno zamawiane elementy mają być przycinane regularnie się powtarzają, 
aby uniknąć ich odmierzania za każdym razem i ryzykowania możliwości niepra-
widłowego wykonania pomiaru zaznaczyli kąty pod jakimi musi zostać ustawiona rura 
względem pilarki. Powyższe rozwiązanie może stanowić punkt wyjścia dla przyszłych, 
ustandaryzowanych rozwiązań.  

3. Podsumowanie 

Produkcja niezautomatyzowana wiąże się z pewnymi charakterystycznymi błędami 
ludzkimi, które mogą wystąpić w procesach produkcyjnych i tym samym doprowadzić 
do znacznego obniżenia opłacalności przedsięwzięcia. Usprawnienia poka-yoke są 
świetną metodą do redukowania ilości ludzkich błędów w procesach produkcyjnych. 
Ich wdrażanie może być relatywnie tanie i proste, a uzyskiwane korzyści są duże. 
Mogą być wykorzystywane nie tylko na typowych wielkoseryjnych liniach produk-
cyjnych, ale w każdym miejscu, które nie jest całkowicie zautomatyzowane, także przy 
produkcji elementów kompozytowych. Produkcja jednostkowa materiałów kompozy-
towych związana jest z dużymi nakładami niezautomatyzowanej pracy, dlatego warto 
doszukiwać się w jej technologiach produkcyjnych potencjalnych usprawnień 
ułatwiających pracownikom wykonywanie ich pracy poprawnie. Jeśli nie da się 
wyeliminować możliwości wystąpienia błędu w sposób systemowy powinno się w taki 
sposób projektować procesy, by ułatwić pracownikowi pamiętanie o tym jak popra-
wnie wykonać wszystkie operacje, a także, by ułatwić mu samodzielną kontrolę jego 
własnej pracy. Wdrażanie usprawnień poka-yoke warto traktować w sposób syste-
matyczny, by ułatwić wprowadzanie dodatkowych poprawek i nieustannie dążyć do 
redukcji prawdopodobieństwa wystąpienia błędów w procesach produkcyjnych. 

Literatura 

1. Shingo S., A Study of the Toyota Production System from an Industrial Engineering 
Viewpoint, Productivity Press, 1989. 

2. Mura M.D., An integrated environment based on augmented reality and sensing device for 
manual assembly workstations, Elsevier, 2016. 

3. Definicja laminowania kontaktowego – https://www.sensorprod.com/glossary/composite-
layup/composite-layup.php (20.11.2019). 



 

Bartosz Antoniak 

 

168 

4. Królikowski W., Polimerowe kompozyty konstrukcyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. 
5. Robinson H., Using Poka-Yoke Techniques for Early Defect Detection, Sixth International 

Conference on Software Testing Analysis and Review, 2009. 
6. Ohno T., Toyota Production System, Productivity Press, 1988. 
7. Zhang A., Quality improvement through Poka-Yoke: From engineering design to 

information system design, International Journal of Six Sigma and Competitive 
Advantage, 2014. 

8. Monteiro J., Processes improvement applying Lean Office tools in a logistic department of 
a car multimedia components company, Manufacturing Engineering Society International 
Conference, 2017. 

9. Wiech M., Development of an optical object detection solution for defect prevention in 
a Learning Factory, Elsevier, 2017. 

10. Deming W.E., Out of the Crisis, MIT/CAES, 1982. 

Usprawnienia poka-yoke w produkcji jednostkowej elementów kompozytowych 

Streszczenie 
Praca przedstawia potencjalne sposoby usprawnienia procesów produkcji jednostkowej na podstawie 
studium przypadku Przedsiębiorstwa zajmującego się tego typu produkcją elementów kompozytowych. 
Produkcja jednostkowa wymaga dużych nakładów pracy niezautomatyzowanej. Związane z taką pracą 
ludzkie błędy narażają przedsiębiorstwo na obniżenie opłacalności przedsięwzięcia. Powoduje to, że ciągle 
poszukiwane są metody i techniki pozwalające na maksymalnie efektywne usprawnianie procesu produk-
cyjnego. Usprawnienia poka-yoke są metodą redukowania ilości występujących defektów, wynikających 
z ludzkich błędów. Polegają na eliminowaniu możliwości ich popełnienia przy pomocy prostych uspraw-
nień. Zostały wprowadzone przez Toyota Motor Company w latach 60. ubiegłego wieku. Mechanizmy poka-
yoke mogą być wykorzystywane w każdej dziedzinie życia. Najbardziej znane są ze swojego zastosowania 
w przedsiębiorstwach produkcyjnych z branży motoryzacyjnej. Branża motoryzacyjna nie jest jedyna, 
w ostatnich latach pojawił się trend coraz częstszego wykorzystywania takich usprawnień w oprogramowaniu 
w celu zmniejszenia ilości błędów popełnianych przez pracowników biurowych. Usprawnienia poka-yoke 
zostały wprowadzone także w dziale kompozytów przedsiębiorstwa X. Wykorzystanie usprawnień, takich 
jak: szablony, nakładki, specjalnie projektowane formy i pianki, a także zwiększenie przejrzystości i ilości 
dostępnych informacji o projektowanych elementach i procesach okazało się bardzo korzystne. W wielu 
dziedzinach produkcji udało się zlikwidować lub znacznie zredukować możliwość popełnienia błędu, 
ułatwiając pracownikom pracę i redukując koszty jakości przedsiębiorstwa.  
Słowa kluczowe: poka-yoke, Lean Manufacturing, Toyota Production System, technologia materiałów 
kompozytowych 

Poka-yoke improvements in single unit production of composite elements 

Abstract 
Study provides case study that presents potential ways to improve single unit production process in an 
Enterprise that deals with that kind of production of composite elements. Single unit production of 
composite elements requires lots of unautomated human labor. That kind of labor is especially vulnerable 
for defects deriving from human mistakes, which can make whole process less profitable. Because of that it 
is important to constantly search for new ways to improve production process in a way that makes those 
mistakes less likely to occur. Poka-yoke are ways to highly reduce number of defects that could be made 
during the production process because of workers mistake by usage of simple improvements in production 
processes. They were firstly used by Toyota Motor Company in the 1960s. Poka-yoke devices can be used 
in any aspect of life, but they are the most known for their application in automotive industry. Recently 
more and more companies use poka-yoke to reduce number of errors made by office workers. Poka-yoke 
devices were also used in composite department of company X. By using improvements like stencils, 
overlays, specially produced forms and foams and also providing workers with more information, the 
department was able to greatly reduce probability of making a mistake during the production process thus 
making job less stressful and reducing quality related costs. 
Keywords: poka-yoke, Lean Manufacturing, Toyota Production System, composite materials technology 
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Dostępność cyfrowa jako wyzwanie dla współczesnych 

organizacji – zarys wyników badania realizowanego 

w ramach projektu Digital Accessibility 

1. Wstęp  

Funkcjonowanie zarówno prywatnych osób, jak i organizacji w dwuwymiarowej: 

realnej (materialnej) oraz wirtualnej (zdygitalizowanej) przestrzeni jest dzisiaj czymś 

absolutnie naturalnym. Taka możliwość powstała wraz z rozpowszechnieniem się 

Internetu, który stał się nieodłącznym elementem zarówno prywatnego, jak i zawo-

dowego życia w różnych jego dziedzinach – edukacji, zatrudnieniu, zarządzaniu, 

handlu, opiece zdrowotnej, wypoczynku, dostępie do informacji i jeszcze w wielu 

innych. Dzisiaj jest on niesłychanie wysoce zintegrowany z naszym środowiskiem 

pracy i domu. Szybki rozwój technologii (zwłaszcza sieci teleinformatycznych) 

w ciągu ostatnich lat doprowadził do głębokich przekształceń i powstania 

społeczeństwa sieci [1]. 

Uaktywnienie działalności w przestrzeni cyfrowej stworzyło, z jednej strony 

ogromne możliwości użytkownikom, z drugiej zaś spowodowało powstanie wielu 

nowych barier związanych z dostępnością samej sieci, jak i treści, jakie ona ze sobą 

niesie. O ile pierwszy z zasygnalizowanych problemów (techniczna dostępność sieci 

dla użytkowników) jest stale rozwiązywany i przezwyciężany dzięki postępowi 

technologii mobilnych, które pomogły zapewnić prywatny i publiczny dostęp do 

Internetu, to stale do rozwiązania pozostaje druga kwestia – wymóg zmniejszenia 

ogromnej bariery, jaka została stworzona dla ogółu użytkowników, zwłaszcza osób 

z niepełnosprawnością lub osób starszych, które nie są w stanie uzyskać dostępu 

i korzystać z pełnej funkcjonalności stron internetowych. W czasach nam współczes-

nych szybko wzrasta wymóg posiadania i rozwijania nowych kompetencji cyfrowych 

(zakupy on-line, pobieranie oficjalnych formularzy, wysyłanie wypełnionych 

dokumentów do instytucji, prowadzenie blogów) [2, 3]. Jest to tym trudniejsze, że 

w ciągu ostatnich lat zasoby stron internetowych zmieniły się z prostego interfejsu 

tekstowego na zdecydowanie bardziej interaktywny i dynamiczny. O ile sama zmiana 

jest czymś pożądanym i postrzeganym jako zjawisko korzystne dla ogółu, to niestety 

efektem ubocznym tego jest wykluczenie cyfrowe wielu osób (zwłaszcza 

z zaburzeniami ruchu, wzroku i słuchu) ze względu na ich niezdolność do korzystania 

ze standardowych metod dostępu [4]. Problem jest o tyle ważki, że według danych 

udostępnionych przez Komisję Europejską 80 milionów ludzi w Unii Europejskiej jest 

dotknięte niepełnosprawnością [5]. Dodatkowo ze względu na starzenie populacji 

krajów UE, przewidywany jest wzrost liczby takich osób do 120 milionów do końca 

2020 roku. Oznacza to, że zasygnalizowany problem będzie dużym wyzwaniem dla 

organizacji i państw narodowych. 
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Dla poprawy sytuacji użytkowników i ustandaryzowania wytycznych dla osób 

odpowiedzialnych za tworzenie i administrowanie stron internetowych, na przestrzeni 

lat, zarówno instytucje międzynarodowe lub rządy państw, podejmowały szereg 

inicjatyw. Ich celem było opracowanie regulacji oraz standardów na rzecz poprawy 

dostępności treści zamieszczanych w Internecie (np. w Unii Europejskiej opracowano 

w roku 2002 dyrektywy eEurope mające zapewnić dostęp do swoich serwisów bez 

dyskryminowania użytkowników [6], w USA Rehabilitation Act [7, 8], którego część 

(Section 508) zobowiązuje publiczne instytucje do zapewnienia dostępności ich 

serwisów. Jednak pomimo tych wysiłków sytuacja nie jest zadowalająca. Na przykład, 

opierając się na danych udostępnionych przez Parlament Europejski, tylko jedna 

trzecia z 761 000 stron internetowych sektora publicznego w UE spełnia podstawowe 

standardy dostępności sieci [9]. Według szacunków ponad 167 milionów obywateli 

UE ma trudności z dostępem do publicznych stron internetowych w celu korzystania 

z internetowych usług publicznych. Należy przy tym również zauważyć, że strony 

internetowe są narzędziem, w których tkwi ogromny potencjał rynkowy dla organizacji 

komercyjnych (możliwość dotarcia do ogromnej liczby klientów – w tym niepełno-

sprawnych).  

Dlatego zasadne w tym miejscu jest zadanie pytania o świadomość i wiedzę osób 

uczestniczących w tworzeniu treści internetowych w zakresie zapewnienia dostępności 

ich użytkownikom. Jedną z prób odpowiedzenia na to pytanie jest badanie zreali-

zowane w ramach międzynarodowego projektu Digital Accessibility w okresie od 

stycznia do kwietnia 2019 roku poświęcone tej problematyce. Autor za cel stawia sobie 

odpowiedź na postawione powyżej pytanie, a także zaznajomienie z ideą dostępności 

cyfrowej oraz prezentację wyników badania w tym zakresie w kontekście obowią-

zujących rozwiązań legislacyjnych.  

2. Dostępność cyfrowa – istota 

W powszechnym, jak i słownikowym rozumieniu słowo „dostępność” oznacza 

łatwość osiągnięcia czegoś, przystępność, zrozumiałość [10]. W odniesieniu do stron 

WWW dostępność (ang. web accessibility) jest rozumiana jako obszar wiedzy 

z zakresu interakcji człowieka z komputerem zajmujący się problematyką tworzenia 

stron i serwisów internetowych dostępnych dla jak najszerszego grona odbiorców, ze 

szczególnym uwzględnieniem osób narażonych na wykluczenie cyfrowe (niepełno-

sprawnych, starszych, gorzej wykształconych) [11]. Dostępność jest praktyką 

dostosowywania stron internetowych do użytku przez tak wielu ludzi, jak jest to 

możliwe. W praktyce pojęcie to odwołuje się też do ludzi używających urządzeń 

mobilnych bądź tych z wolnym połączeniem sieciowym. O dostępności należy myśleć 

jako o zapewnieniu tych samych możliwości wszystkim ludziom, bez względu na ich 

ograniczenia. Tak samo, jak czymś niewłaściwym jest wykluczenie kogoś z korzys-

tania z budynku, ponieważ porusza się on na wózku inwalidzkim, podobnie rzecz ma 

się z wykluczeniem z używania strony internetowej osoby z ograniczeniami wzroku, 

słuchu czy ruchu [12]. 

Dostępność w praktyce jest rozumiana w dwóch aspektach: 

 w aspekcie technicznym – oznacza zgodność z zasadami zawartymi w WCAG 2.1 – 

uznawanym za najważniejszy dokument, zawierający szeroki wachlarz 

rekomendacji dotyczących tworzenia treści internetowych bardziej dostępnymi, 
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a skierowanych głównie do twórców serwisów internetowych, tj. programistów, 

webmasterów, grafików; 

 w aspekcie informacyjnym – prawidłowe publikowanie treści, zgodnie z zasadami 

np. zrozumiałości czy użyteczności.  

Zatem serwisu internetowego, zbudowanego w zgodzie z technicznymi wytycz-

nymi dostępności, nie będzie można nazwać dostępnym, jeśli zamieszczane w nim 

informacje nie będą spełniać tych samych warunków. I odwrotnie – serwis, którego 

twórcy (administratorzy) są autorami dostępnych informacji, musi spełniać kryteria 

dostępności od strony technicznej. Zależność ta jest dwustronna [13]. 

Często słowo „dostępność” w języku potocznym jest łączone z epitetem „cyfrowa” 

(ang. digital). W takim przypadku angielskie wyrażenie „digital accessibility” jest 

tłumaczone na język polski jako „dostępność (do) treści internetowych” [14]. Szerzej, 

bo o „dostępności serwisu internetowego” mówi w Polsce Ministerstwo Cyfryzacji, 

które stoi na stanowisku, że wskazana wyżej cecha jest osiągnięta, gdy wszyscy 

użytkownicy mają pełny dostęp do jego treści, mogą te treści zrozumieć, a wygodna 

nawigacja umożliwia logiczną i intuicyjną interakcję z serwisem [15].  

Takie ujęcie zagadnienia jest zgodne z poglądem innych badaczy, według których 

dostępność odnosi się do zakresu, w jakim produkt, urządzenie, usługa lub środowisko 

jest dostępne i możliwe do nawigacji dla osób niepełnosprawnych lub dla osób 

o szczególnych potrzebach lub ograniczeniach funkcjonalnych (przede wszystkim dla 

niewidomych, niesłyszących, słabowidzących i posiadających ograniczone zdolności 

motoryczne) [16]. Cyfrowa dostępność koncentruje się na dostępie do produktów 

technologicznych, zasobów i usług w zakresie sprzętu i oprogramowania [17].  

Aby strona (witryna) internetowa (ang. web page) lub serwis internetowy (ang. 

website) zapewniały taki dostęp, muszą spełniać określone wymagania, które są 

mierzalne i podane dla każdej z wytycznych zawartych w załączniku WCAG 2.1. 

Dokument ten jest zorientowany wokół czterech cech [18]:  

 postrzegalności – informacje oraz komponenty interfejsu użytkownika muszą być 

przedstawione użytkownikom w sposób dostępny dla ich zmysłów; 

 funkcjonalności – komponenty interfejsu użytkownika oraz nawigacja muszą być 

możliwe do użycia; 

 zrozumiałości – informacje oraz obsługa interfejsu użytkownika muszą być 

zrozumiałe; 

 solidności – treść musi być opublikowana tak, by mogła być skutecznie interpre-

towana przez różnego rodzaju oprogramowania użytkownika, w tym technologie 

wspomagające. 

3. Dostępność treści internetowych a ustawodawstwo 

Organizacje międzynarodowe, zauważając problem wykluczenia społecznego, 

w tym również wykluczenia cyfrowego, niektórych grup społecznych opracowały 

różnego rodzaju dyrektywy, zalecenia lub międzynarodowe standardy, których 

zadaniem jest stworzenie warunków większej dostępności świata cyfrowego dla wszyst-

kich. Jednym z najważniejszych dokumentów, który stanowi podstawę wszelkich 

działań, mających za zadanie eliminację przejawów wykluczenia, podkreślającym 

równość praw wszystkich ludzi jest „Powszechna Deklaracja Praw Człowieka”. 
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Zawarte w niej artykuły wyraźnie sprzeciwiają się wykluczaniu lub niesprawiedliwemu 

traktowaniu jakiejkolwiek grupy społecznej. Z punktu widzenia tematyki niniejszego 

artykułu najważniejszym artykułem tej Deklaracji jest art. 19, który mówi, że „każdy 

ma prawo do wolności posiadania i wyrażania opinii; prawo to obejmuje wolność 

wyrażania opinii bez ingerencji oraz wyszukiwania, otrzymywania i przekazywania 

informacji i pomysłów za pośrednictwem dowolnych mediów i niezależnie od granic” 

[19].  

Momentem wzmocnienia znaczenia dostępności cyfrowej było przyjęcie w 2006 r. 

Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych (UNCRPD), 

która stymulowała dyskusję na temat potrzeby zapewnienia osobom niepełno-

sprawnym dostępu do nowych informacji i technologii [20]. Należy zaznaczyć, że był 

to krok w dobrym kierunku, jednak konwencja nie została w równym stopniu uznana 

przez rządy różnych krajów i dlatego nie znalazła odzwierciedlenia w przepisach 

prawnych w sposób zapewniający wysoką skuteczność operacji w poszczególnych 

krajach [21]. 

W Europie 26 października 2016 r. zostały opublikowane dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102. w sprawie dostępności stron internetowych 

i aplikacji mobilnych organów sektora publicznego. Był to przysłowiowy kamień 

milowy w promowaniu dostępności sieci dotyczący organizacji sektora publicznego. 

Również pośrednio wytyczne z przyjętych dokumentów wpłynęły na interesariuszy 

z organizacji pozarządowych oraz sektora biznesowego [22]. Dyrektywa zobowią-

zywała państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego do transpozycji tekstu do 

swojego ustawodawstwa krajowego do 23 września 2018 r. Jak pokazuje jednak 

praktyka, w wielu europejskich instytucjach publicznych strony internetowe do dziś 

nie spełniają kryteriów dostępności. Pomimo tego, że rządy krajowe opracowują 

wytyczne i regulacje w tym zakresie, najczęściej nie określają konkretnych celów do 

osiągnięcia, nie monitorują tych działań, w wyniku czego wiele organizacji nadal nie 

podejmuje żadnych działań w celu poprawy dostępności cyfrowej [21].  

Na szczęście sytuacja w tym zakresie powoli, ale zmienia się na lepsze. W Polsce, 

na przykład, w dniu 4 kwietnia 2019 r. została uchwalona Ustawa o dostępności 

cyfrowej stron internetowych i aplikacji [23]. Na jej mocy stworzony został zestaw 

elementów, które muszą być bezwzględnie dostępne na wszystkich stronach 

internetowych podmiotów publicznych. W zamiarze ustawodawcy było wymuszenie 

na organizacjach tego sektora stworzenie „minimum dostępnościowego”. Chodzi 

o BIP (Biuletyn Informacji Publicznej) oraz o podstawowe elementy każdej strony 

internetowej, o formularze kontaktowe oraz o dokumenty urzędowe. Powstanie tego 

„minimum” jest z całą pewnością najważniejszy krokiem w kierunku upowszechnienia 

dostępności cyfrowej w Polsce. W odróżnieniu od dotychczasowych uregulowań, 

przewiduje ona stosowanie sankcji pieniężnych za niedostosowanie się do wytycznych.  

Natomiast w Stanach Zjednoczonych obowiązuje nakaz stosowania przepisów 

Rehabilitation Act (z 1973 roku), którego część (Section 508), jak wcześniej zostało to 

już zasygnalizowane, zobowiązuje publiczne instytucje do zapewnienia dostępności 

ich serwisów informacyjnych i usług elektronicznych [8]. W styczniu 2017 r. 

opublikowano zmienione standardy i wytyczne ICT opracowane przez amerykańską 
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Radę ds. Dostępu. Unowocześniają one podejście do stosowania norm i harmonizują 

z międzynarodowymi standardami. 

W kontekście Ameryki Łacińskiej podstawowym aktem prawnym dotyczącym 

dostępności jest Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych (CRPD) [24] chociaż 

większość krajów rozwijających się w tym rejonie świata, nie ma przepisów 

krajowych, które wymuszają realizację tematów Konwencji o prawach osób niepełno-

sprawnych [25]. 

Z technicznego punktu widzenia dla zagwarantowania osobom niepełnosprawnym 

wysokiego poziomu dostępności, Inicjatywa Dostępności do Sieci (WAI – Web 

Accessibility Initiative) w ramach World Wide Web Consortium (W3C) stale 

monitoruje sytuację i aktualizuje będący „bazą wtycznych” dokument o nazwie Web 

Content Accessibility Guidelines (WCAG). Zawiera on zestaw standardów dostęp-

ności strony i zapewnia, że będą one podobne we wszystkich krajach. Najnowsza 

wersja – WCAG 2.1, została opublikowana 5 czerwca 2018 r. i zawiera wszystkie 

wymagania określone w poprzednich wersjach. Każda nowa wersja dodaje nowe 

wytyczne do istniejącej listy. W poprzedniej wersji WCAG 2.0 jako ISO standard 

został zaakceptowany ISO/IEK 40500, a WCAG 2.1 jako standard Unii Europejskiej 

EN 301549 [26]. 

4. O projekcie Digital Accesibility 

Projekt Erasmus+ Certyfikowane szkolenie w zakresie dostępności cyfrowej 

rozpoczął się we wrześniu 2018 r. Był on odpowiedzią na zalecenia prawodawstwa 

europejskiego, w szczególności wspomnianej dyrektywy (UE) 2016/2102 w sprawie 

dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych organów sektora publicznego. 

Wskazuje ona, że wszystkie strony internetowe i aplikacje mobilne sektora publicz-

nego muszą być dostępne dla wszystkich użytkowników (również z niepełno-

sprawnością) do końca 2020 roku. W skład konsorcjum Projektu wchodzi 6 organizacji 

partnerskich z czterech uczestniczących krajów europejskich: Słowenii, Polski, Grecji 

i Hiszpanii. Są to:  

 Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Polska; 

 Uniwersytet w Mariborze, Słowenia; 

 Soluciones Tecno-Profesionales Consulting, Hiszpania; 

 Centrum Zrównoważonego Rozwoju HORYZONTY, Polska; 

 Nikoletta Georgogianni Best Cybernetics Jednoosobowa Firma Prywatna, Grecja; 

 Institute for Advanced Communication Management INUK, Słowenia. 

Głównym celem postawionym przed realizatorami projektu było zdiagnozowanie 

zakresu potrzeb oraz opracowanie certyfikowanego szkolenia w zakresie dostępności 

treści internetowych. Zostało ono zaoferowane różnym grupom interesariuszy jako 

odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie rynku pracy na ekspertów w dziedzinie 

dostępności cyfrowej w Europie. W wyniku przeprowadzonych badań zostało 

zidentyfikowane cztery specjalistyczne stanowiska pracy: 

 menedżer dostępności treści internetowych; 

 tester dostępności treści internetowych; 

 developer stron internetowych z doświadczeniem w dostępności treści 

internetowych; 
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 projektant stron internetowych z doświadczeniem w dostępności treści 

internetowych. 

Dla nich opracowano specjalistyczne kursy a w ich ramach moduły obejmujące: 

 wprowadzenie do dostępności cyfrowej; 

 zarządzanie dostępnością cyfrową; 

 opracowywanie/programowanie stron internetowych w celu zapewnienia dostęp-

ności cyfrowej; 

 projektowanie dla dostępności cyfrowej 

 wdrożenie dostępności cyfrowej; 

 ocena dostępności cyfrowej. 

 Zgodnie z założeniami projekt będzie realizowany do końca grudnia 2020 roku. 

Działania w ramach tego projektu wpisują się w założenia jednego z głównych 

priorytetów Strategii Europa 2020 („Strategia na rzecz inteligentnego i zrówno-

ważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu”), jakim jest włączenie 

społeczne [27]. 

5. Zarys wyników badań respondentów z Polski zrealizowanych 

w ramach projektu Digital Accessibility 

Poniżej zostanie zaprezentowana krótka charakterystyka badanej próby, 

metodologii badawczej oraz częściowe wyniki ankiety poświęcone obszarowi 

świadomości i biegłości w zakresie dostępności treści internetowych. W badaniu 

zastosowano metodę badań terenowych z wykorzystaniem ankiety przy użyciu 

narzędzia online „1KA Oneclick Survey”. Kwestionariusz został dostarczony do 

zainteresowanych osób (np. specjalistów ds. marketingu i PR, informatyków, autorów 

treści internetowych itp.) za pośrednictwem wiadomości e-mail oraz za pośrednictwem 

portali społecznościowych, takich jak Facebook i LinkedIn. Również uzyskane dane 

zwrotne zbierano z pomocą tego samego narzędzia. W związku z tym, że na potrzeby 

projektu badaniem zostali objęcie interesariusze z czterech krajów europejskich 

(Słowenii, Polski, Hiszpanii oraz Grecji), kwestionariusz został udostępniony w wyżej 

wymienionych krajowych wersjach językowych oraz w języku angielskim. Zbudo-

wany był z 49 elementów mierzących i obejmował 3 obszary badawcze: świadomość 

i biegłość w zakresie dostępności treści internetowych, obecne praktyki oraz obszar 

uczenia się i szkolenia interesariuszy związane z dostępnością cyfrową. 

Ogólnie we wszystkich krajach do opracowanego kwestionariusza ankiety 

przystąpiło 3049 respondentów, jednak w trakcie jej wypełniania znaczna część 

zrezygnowała. Ostatecznie ankieta została wypełniona przez 244 badanych [28]. 

W Polsce do badania przystąpiło 135 osób, natomiast całkowicie wypełniony formularz 

ankiety odesłało 63 osoby. Wśród nich było 31 mężczyzn, 25 kobiet natomiast 6 osób 

nie zdradziło swojej płci. Jeśli chodzi o strukturę wiekową respondentów, to 

przedstawiona na została na wykresie 1. Wynika z niego, że większość respondentów 

to ludzie w średnim wieku, w przedziale wiekowym 25-44 lata (nieco ponad 60%). 
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Wykres 1. Struktura respondentów według wieku [opracowanie własne] 

Z kolei, poziom wykształcenia uczestników badania oceniono według kategorii 

opartych na Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Edukacji ISCED (Instytut 

Statystyczny UNESCO, 2011) i przedstawiał się tak jak to zaprezentowano w tabeli 1. 

Największą grupę tutaj stanowiły osoby z wykształceniem wyższym (76,2%). 

Tabela 1. Wykształcenie respondentów według klasyfikacji ISCED  

Poziom wykształcenia Liczba 

respondentów 

% odpowiedzi 

w ogóle 

ISCED poziom 3 – Szkoła średnia II stopnia 2 3,2% 

ISCED poziom 4 – Kształcenie policealne 1 1,6% 

ISCED poziom 5 – Studia krótkiego cyklu (kolegia 

pracowników służb społecznych) 

0 0,0% 

ISCED poziom 6 – Wykształcenie licencjackie lub 

równorzędne 

9 14,3% 

ISCED poziom 7 – Wykształcenie magisterskie lub 

równorzędne 

48 76,2% 

ISCED poziom 8 – Doktorat lub równoważne 2 3,2% 

Inne 1 1,6% 

Łącznie ważnych 63 100,0% 

[opracowanie własne] 

Jeżeli chodzi o dziedzinę aktywności zawodowej respondentów, to należy 

zauważyć, że reprezentują oni różne obszary a szczegółowe zestawienie zostało 

zaprezentowane w tabeli 2.  
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Tabela 2. Dziedzina aktywności zawodowej respondentów  

Zakres zawodu lub studiów 
Liczba 

respondentów 

% odpowiedzi 

w ogóle 

IT/Tworzenie stron internetowych/ 

programowanie 
16 25,4% 

Projektowanie /projektowanie stron 

internetowych 
1 1,6% 

Zarządzanie 8 12,7% 

PR/marketing 4 6,3% 

Nauczanie/szkolenie zawodowe 5 7,9% 

Inne 29 46,0% 

Łącznie ważnych 63 100,0% 

[opracowanie własne] 

Spośród respondentów jedna osoba miała status bezrobotnego, pozostałe 62 było 

zatrudnionych zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, choć zdecydowana 

większość w sektorze prywatnym (95,2%), dwie zadeklarowało pracę zarówno 

w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Nie było osób reprezentujących tylko 

organizację sektora publicznego. Natomiast jeden z badanych nie udzielił odpowiedzi 

na to pytanie. Natomiast strukturę organizacji, z których pochodzili ankietowani 

z punktu widzenia kryterium liczby osób zatrudnionych przedstawia wykres 2. 

Największą grupę stanowiły tu przedsiębiorstwa średnie (58,7%). 

 
Wykres 2. Liczba i wielkość organizacji zatrudniających respondentów [opracowanie własne] 
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Przechodząc do części merytorycznej ankiety, to jeśli chodzi o znajomość 

sformułowania „dostępność treści internetowych”, dla większości badanych generalnie 

jest to obszar znany. Sformułowanie „trochę znany” dla określenia poziomu 

znajomości tematu wybrało 22,2%, „dobrze znany” – 57,1%, zaś „bardzo dobrze 

znany” wybrało 19% badanych. Jak to zostało pokazane na wykresie 3, ponad 90% 

respondentów deklaruje, że jest to zagadnienie ważne (38% kobiet i 62% mężczyzn) 

i bardzo ważne (57% mężczyzn i 31% kobiet) (tab. 3). 

 

Wykres 3. Ważność problematyki dostępności cyfrowej w opinii respondentów [opracowanie własne] 

Tabela 3. Ważność problematyki dostępności cyfrowej w opinii respondentów wg kryterium płci 

Ważność problematyki 

dostępności cyfrowej kobieta mężczyzna wolę nie mówić suma końcowa 

Wcale nieważne 0% 0% 0% 0% 

Nieważne 0% 0% 0% 0% 

Trochę ważne 5% 7% 13% 7% 

Ważne 38% 62% 67% 52% 

Bardzo ważne 57% 31% 21% 41% 

Suma końcowa 100% 100% 100% 100% 

[opracowanie własne] 

Pomimo tego okazuje się, że prawie połowa ankietowanych (47,6%) nie słyszała 

o podstawowym dokumencie regulującym omawiany obszar, tj. o dyrektywie UE 

2016/2102 w sprawie dostępności treści internetowych i mobilnych aplikacji organów 

sektora publicznego. Problematykę tą zna „dobrze” i „bardzo dobrze” zaledwie 20,6% 

(wyk. 4). 
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Wykres 4. Znajomość wśród badanych dyrektywy UE 2016/2102 [opracowanie własne] 

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na podobny rozkład wyników dotyczących 

stopnia znajomości dyrektywy uzyskanych wśród najliczniej reprezentowanej grupy, 

jeśli chodzi o poziom wykształcenia – absolwentów studiów II stopnia lub jednolitych 

studiów magisterskich (76,2% ogółu badanych), jak i w przypadku uczestników 

studiów I stopnia (14,3% ogółu badanych). Okazuje się jednak, że i w pierwszym 

i drugim przypadku znajomość tego dokumentu deklaruje zaledwie nieco ponad 20% 

badanych (tab. 4).  

Tabela 4. Znajomość dyrektywy UE 2016/2102 w opinii respondentów wg kryterium wykształcenia 

Znajomość 

dyrektywy UE 

2016/2102 

Poziom wykształcenia 

  

szkoła 

średnia 

szkoła 

police-

alna 

studia I 

stopnia 

studia II 

stopnia/ 

magister-

skie 

studia 

doktoran

-ckie inne 

Suma 

końcowa 

Nigdy o niej nie 

słyszałem/słyszałam 0% 0% 22% 23% 100% 0% 24% 

Mam podstawową 

wiedzę na jej temat 50% 100% 33% 31% 0% 0% 32% 

Słyszałem/słyszałam 

o niej 0% 0% 22% 25% 0% 100% 24% 

Znam ją 50% 0% 22% 19% 0% 0% 19% 

Znam ją bardzo 

dobrze 0% 0% 0% 2% 0% 0% 2% 

Suma końcowa 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

[opracowanie własne] 
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Warte zauważenia jest w tym miejscu to, że aż 19% osób, odpowiedzialnych za 

tworzenie stron internetowych firm nigdy nie słyszało o dyrektywie UE 2016/2102. 

Zna ją bardzo dobrze jedynie 6% badanych z tej grupy zatrudnionych. Równie 

niekorzystnie wygląda sytuacja wśród zarządzających w firmach. Aż 25% spośród nich 

nigdy nie słyszało o wskazanym dokumencie, a 50% ma tylko podstawową wiedzę na 

jego temat (tab. 5).  

Tabela 5. Znajomość dyrektywy UE 2016/2102 w opinii respondentów wg kryterium aktywności zawodowej 

Obszar aktywności 

zawodowej 

Znajomość dyrektywy UE 2016/2102 

  

Nigdy o 

niej nie 

słyszałem/ 

słyszałam 

Mam 

podstawową 

wiedzę na 

jej temat 

Słyszałem/ 

słyszałam  

o niej 

Znam 

ją 

Znam ją 

bardzo 

dobrze 

Suma 

końcowa 

IT/tworzenie stron 

internetowych/ 

programowanie 

19% 38% 19% 19% 6% 100% 

IT/Projektowanie stron 

internetowych 
0% 0% 100% 0% 0% 100% 

PR/Marketing 25% 0% 75% 0% 0% 100% 

Zarządzanie 25% 50% 0% 25% 0% 100% 

Nauczyciel/trener ds. 

Kształcenia i szkolenia 

zawodowego 

40% 20% 40% 0% 0% 100% 

Inne 24% 31% 21% 24% 0% 100% 

[opracowanie własne] 

Analizując dalej znajomość „technicznej strony” dostępności cyfrowej, należy 

zauważyć, że blisko 1/3 ankietowanych nigdy nie słyszała również o podstawowych 

standardach dotyczących ułatwień w dostępie do treści publikowanych w Internecie, 

zarówno o WCAG 2.0, jak i WCAG 2.1 (tab. 6).  

Tabela 6. Znajomość standardów WCAG 2.0 oraz WCAG 2.1 

Standard  WCAG 2.0 WCAG 2.1 

  

Liczba 

respondentów Udział % 

Liczba 

respondentów Udział % 

Nie znam w ogóle 

(nigdy nie 

słyszałem/słyszałam)  17 27,0% 20 31,7% 

Słyszałem 10 15,9% 15 23,8% 

Mam podstawową 

wiedzę 14 22,2% 24 38,1% 

Znam dobrze 19 30,2% 3 4,8% 

Znam bardzo dobrze 3 4,8% 1 1,6% 

[opracowanie własne] 
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Tutaj również, podobnie jak w przypadku wskazanej wcześniej dyrektywy, okazuje 

się, że znajomość standardów WCAG przez osoby zatrudnione w działach IT firm jest 

słaba. Aż 13% badanych nigdy nie słyszało o dokumencie WCAG 2.0, aż 38% respon-

dentów ma zaledwie podstawową wiedzę na jego temat, bardzo dobrze zna go 

zaledwie 6% ankietowanych (tab. 7). W przypadku WCAG 2.1 aż 19% nigdy się z nim 

nie zetknęło, aż 63% spośród ogółu badanych wskazuje na posiadanie podstawowej 

wiedzy na jego temat, nie ma wśród respondentów osób, które znałyby ten standard 

bardzo dobrze (tab. 8). 

Tabela 7. Znajomość standardu WCAG 2.0 według kryterium aktywności zawodowej 

Obszar 

aktywności 

zawodowej 

Znajomość standardu WCAG 2.0  

Nigdy o nim nie 

słyszałem/słyszałam 

Słyszałem/ 

słyszałam 

 o nim 

Mam 

podstawo-

wą wiedzę 

na jego 

temat 

Znam 

go 

Znam 

go 

bardzo 

dobrze 

Suma 

końcowa 

IT/tworzenie stron 

internetowych/ 

programowanie 

13% 0% 38% 44% 6% 100% 

IT/ Projektowanie 

stron 

internetowych 

0% 0% 0% 100% 0% 100% 

PR/Marketing 25% 75% 0% 0% 0% 100% 

Zarządzanie 25% 0% 25% 50% 0% 100% 

Nauczyciel/trener 

ds. kształcenia i 

szkolenia 

zawodowego 

20% 40% 40% 0% 0% 100% 

Inne 38% 17% 14% 24% 7% 100% 

[opracowanie własne] 

Tabela 8. Znajomość standardu WCAG 2.1 według kryterium aktywności zawodowej 

Obszar 

aktywności 

zawodowej 

Znajomość standardu WCAG 2.1 

  

Nigdy o nim nie 

słyszałem/słyszałam 

Słyszałem/ 

słyszałam 

 o nim 

Mam 

podstawo-

wą wiedzę 

na jego 

temat 

Znam 

go 

Znam 

go 

bardzo 

dobrze 

Suma 

końcowa 

IT/ tworzenie 

stron 

internetowych/ 

programowanie 

19% 19% 63% 0% 0% 100% 
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IT/ 

Projektowanie 

stron 

internetowych 

0% 0% 0% 100% 0% 100% 

Inne 45% 24% 24% 3% 3% 100% 

PR/Marketing 25% 75% 0% 0% 0% 100% 

Zarządzanie 25% 0% 63% 13% 0% 100% 

Nauczyciel/ 

trener ds. 

kształcenia i 

szkolenia 

zawodowego 

20% 40% 40% 0% 0% 100% 

[opracowanie własne] 

Badane osoby wykazały się podstawową wiedzą na temat tego, dla kogo 

przeznaczona jest dostępność cyfrowa (tab. 9). Na podstawie uzyskanych wyników, 

należy zauważyć, że na pytanie o adresatów dostępności cyfrowej większość badanych 

odpowiedziała poprawnie. Przy czym trafność w zależności od pytania wahała się od 

33,3% do 95,2%. Niespełna połowa (47,6%) badanych prawidłowo nie zaznaczyła 

błędnej odpowiedzi, sugerującej, że dostępność adresowana jest do wszystkich 

wymienionych grup adresatów (wśród nich znajdował się celowo wprowadzony 

element nieprawidłowy – „osoby bez dostępu do Internetu”).  

Tabela 9. Adresaci dostępności treści internetowych wg respondentów. 

 Fałsz Prawda Nie jestem 

pewny/pewna 

 N % N % N % 

Osób niesłyszących i osób z innymi 

zaburzeniami słuchu 
2 3,2 52 82,5 9 14,3 

Osób niewidomych i osób z innymi 

wadami wzroku 
0 0,0 60 95,2 3 4,8 

Osób niepełnosprawnych fizycznie 8 12,7 42 66,7 13 20,6 

Osób z innymi 

niepełnosprawnościami 

(kognitywnymi, neurologicznymi, 

mowy, itp.) 

7 11,1 41 65,1 15 23,8 

Osób z „czasową 

niepełnosprawnością” (ze złamaną 

ręką lub zgubionymi okularami) 

17 27,0 34 54,0 12 19,0 

Osób przebywających w jasnym 

świetle słonecznym lub 

w środowisku, w którym nie mogą 

słuchać dźwięków itp. 

26 41,3 25 39,7 12 19,0 

Osób używających telefonów 

komórkowych, inteligentnych 

zegarków, inteligentnych 

telewizorów i innych urządzeń z 

małymi ekranami, różnymi trybami 

wprowadzania itp. 

21 33,3 34 54,0 8 12,7 
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Osób starszych ze zdolnościami 

zmieniającymi się wskutek starzenia 
8 12,7 52 82,5 3 4,8 

Osób korzystających z powolnego 

połączenia z Internetem lub 

mających ograniczony/drogi 

transfer danych 

1 1,6 21 33,3 14 22,2 

Osób bez dostępu do Internetu* 48 76,2 7 11,1 8 12,7 

Wszystkich 30 47,6 16 25,4 17 27,0 

N – liczba respondentów, * wprowadzony celowo niepoprawny element [opracowanie własne] 

Respondenci wskazali na posiadanie podstawowej (średnio 29%) i średniej (średnio 

26%) wiedzy na temat wszystkich sugerowanych obszarów związanych z dostępnością 

treści internetowych. Na brak jakiejkolwiek wiedzy z tego obszaru wskazało nieco 

ponad 30% ankietowanych. Rozkłady dla konkretnych odpowiedzi zaprezentowano 

w tabeli 10. 

Tabela 10. Samoocena wiedzy respondentów z zakresu tworzenia poszczególnych części stron internetowych 

w sposób zgodny z zasadami dostępności 

 Nigdy 

o tym nie 

słyszałem/ 

am 

Żadna Podstawowa Średnia Zaawanso 

-wana 

 N % N % N % N % N % 

Technologie 

internetowe (np. 

HTML, CSS, 

JavaScript) 

3 4,8 22 34,9 16 25,4 16 25,4 6 9,5 

Projektowanie 

(wizualne) stron 

internetowych 

3 4,8 23 36,5 20 31,7 13 20,6 4 6,3 

Testowanie 

dostępności 

treści 

internetowych 

3 4,8 25 39,7 19 30,2 12 19,0 4 6,3 

Testowanie 

użyteczności 
2 3,2 23 36,5 20 31,7 13 20,6 5 7,9 

Doświadczenie 

użytkownika 
2 3,2 13 20,6 24 38,1 17 27,0 7 11,1 

Tekst i treść 

strony 

internetowej 

2 3,2 13 20,6 15 23,8 24 38,1 9 14,3 
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Obrazy 

i multimedia 
2 3,2 15 23,8 18 28,6 19 30,2 9 14,3 

Struktura strony 

internetowej 
2 3,2 18 28,6 20 31,7 17 27,0 6 9,5 

Nawigacja 

strony 

internetowej 

3 4,8 18 28,6 18 28,6 18 28,6 6 9,5 

Kod strony 

internetowej 
3 4,8 27 42,9 13 20,6 15 23,8 5 7,9 

Średnia  4,0  31,3  29,0  26,0  9,7 

N – liczba respondentów [opracowanie własne] 

Respondenci zapytani o ogólną ocenę swojego poziomu biegłości w zakresie 

dostępności treści internetowych w zdecydowanej większości (63,5%) wybrali 

odpowiedź „średnia” (wyk. 5).  

 

Wykres 5. Poziom biegłości w zakresie dostępności treści internetowych w ocenie respondentów 

[opracowanie własne] 

Próba zweryfikowania samooceny badanych i uzyskania bardziej wiarygodnego 

pomiaru ich kompetencji została podjęta poprzez sformułowanie 33 pytań testujących 

wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności respondentów. Pytania zostały 

przypisane do wyodrębnionych obszarów związanych z zapewnieniem dostępności 

treści internetowych, tj.: do technologii, programowania/rozwijania, projektowania, 

programowania i rozwoju oraz testowania i wdrażania dostępności. Z racji ograniczeń 

objętościowych artykułu autor przedstawił jedynie kilka z nich oraz rozkład 

odpowiedzi (tab. 11). 
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Tabela 11. Samoocena wiedzy respondentów z zakresu tworzenia poszczególnych części stron internetowych 

w sposób zgodny z zasadami dostępności 

Obszar 

dostęp-

ności 

treści 

stron 

internet

owych 

Przedmiot 

Z
d
ec

y
d
o
w

an
ie

 s
ię

 

n
ie

 z
g
ad

za
m

 

N
ie

 z
g
ad

za
m

 s
ię

 

A
n
i 
si

ę 
zg

ad
za

m
, a

n
i 

si
ę 

n
ie

 z
g
ad

za
m

 

Z
g
ad

za
m

 s
ię

 

S
ta

n
o
w

cz
o
 s

ię
 

zg
ad

za
m

 

N
ie

 w
ie

m
 

Ł
ąc

zn
ie

 

  N 

(%) 

N 

(%) 

N 

(%) 

N 

(%) 

N 

(%) 

N 

(%) 

N 

T
ec

h
n
o
lo

g
ia

 i
n
fo

rm
ac

y
jn

a 
(I

T
),

 

p
ro

g
ra

m
o
w

an
ie

 /
 r

o
zw

ij
an

ie
 d

o
st

ęp
n
o
śc

i Zdania i akapity 

powinny być 

proste, jasne 

i krótkie.* 

0 

(0) 

2 

(3,2) 

4 

(6,3) 

39 

(61,9) 

16 

(25,4) 

2 

(3,2

) 

63 

 

**Odsetek poprawnie udzielonych odpowiedzi = 87,3% 

Tytuły stron 

powinny być 

długie, aby 

poprawnie opisać 

zawartość strony. 

5 

(7,9) 

37 

(58,7) 

13 

(20.6) 

3  

(4,8) 

2 

(3,2) 

3 

(4.8

) 

63 

Odsetek poprawnie udzielonych odpowiedzi = 66,6% 

P
ro

je
k
to

w
an

ie
 

Wszystkie obrazy 

i filmy powinny 

zawierać 

transkrypcję tekstu 

i/lub podpisy dla 

treści audio.* 

1 

(1,6) 

24 

(38,1) 

17 

(27) 

12 

(19) 

1 

(1,6) 

8 

(12,

7) 

63 

Odsetek poprawnie udzielonych odpowiedzi = 20,6% 

Atrakcyjny design 

jest ważniejszy niż 

przystępny 

 design. * 

0 

(0) 

0 

(0) 

4 

(6,3) 

41 

(65,1) 

13 

(20,6) 

5 

(7,9

) 

63 

Odsetek poprawnie udzielonych odpowiedzi = 85,7% 

P
ro

g
ra

m
o
w

an
ie

/r

o
zw

ó
j 
 

Użytkownicy mogą 

poruszać się po 

treści za pomocą 

różnych narzędzi 

dostępu w sposób, 

który ma sens.* 

7 

(11,

1) 

20 

(31,7) 

9 

(14,3) 

15 

(23,8) 

6 

(9,5) 

6 

(9,5

) 

63 
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Odsetek poprawnie udzielonych odpowiedzi = 33,3% 

Dużą część 

dostępności można 

wbudować w 

podstawowy kod 

stron internetowych 

i aplikacji.* 

0 

(0) 

4 

(6,3) 

7 

(11,1) 

2 

(3,2) 

3 

(4,8) 

47 

(74,

6) 

63 

***Odsetek poprawnie udzielonych odpowiedzi = 8% 

T
es

to
w

an
ie

 

Narzędzia oceny 

dostępności treści 

internetowych 

i programy 

komputerowe są 

wystarczająco 

niezawodne i nie 

wymagają 

dodatkowego 

testowania przez 

ludzi. 

4 

(6,3) 

34 

(54) 

10 

(15,9) 

6 

(9.5) 

1 

(1,6) 

8 

(12,

7) 

63 

Odsetek poprawnie udzielonych odpowiedzi = 60,3% 

W
d
ra

ża
n
ie

 

Ważne jest 

posiadanie 

wewnętrznej 

polityki dotyczącej 

dostępności treści 

internetowych 

w każdej firmie 

i zachęcanie 

wszystkich 

pracowników do jej 

przestrzegania.* 

0 

(0) 

4 

(6,3) 

21 

(33,3) 

27 

(42,9) 

3 

(4,8) 

8 

(12,

7) 

63 

Odsetek poprawnie udzielonych odpowiedzi = 47,7% 

N – liczba respondentów; zaznaczone na szare pola oznaczają wyrażone w sposób bezwzględny i względny 
prawidłowe odpowiedzi 
** Najwyższy odsetek poprawnie udzielonych odpowiedzi na pytanie 
*** Najniższy odsetek poprawnie udzielonych odpowiedzi na pytanie [opracowanie własne] 

Autor dokonał analizy prawidłowości udzielonych przez respondentów odpowiedzi 

na wszystkie 33 pytania. Okazało się, że poziom ich poprawności wynosi 48,3%. 

Trafność odpowiedzi była bardzo zróżnicowana, wahała się od 8% do prawie 90%. 

Zestawiając ten ogólny rezultat z wynikami samooceny (przyp. aż 63,5% 

respondentów określiło poziom swojej biegłości w zakresie dostępności nieostrym 
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terminem „Średni”), należy stwierdzić, że wyniki testu potwierdzają zadeklarowany 

średni poziom znajomości tematu.  

Zadane zostało również pytanie o poziom zainteresowania uczestnictwem 

w potencjalnym szkoleniu z obszaru dostępności cyfrowej. Badane osoby 

w większości wyraziły wolę wzięcia udziału w szkoleniu w zakresie dostępności treści 

internetowych, gdyby zostało takie zorganizowane. 39,7% odpowiedziało „Tak”, 

a 50,8% zaznaczyło odpowiedź „Może” (wyk. 6). 

 

Wykres 6. Wola wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu dostępności treści internetowych wśród respondentów 

[opracowanie własne] 

W wyniku analizy udzielonych odpowiedzi na to pytanie okazało się również, że 

spośród badanych, którzy twierdząco na nie odpowiedzieli, najliczniejszą grupę 

stanowiły osoby w przedziale wiekowym pomiędzy 35-44 lata (17,5%) oraz 

w przedziale wiekowym pomiędzy 25-34 lata (11,1%). Badani z tych samych grup 

wiekowych również najliczniej zadeklarowały, rozważenie swojego uczestnictwa 

w takim szkoleniu, wybierając odpowiedź „Może” (tab. 12). W przypadku pierwszej 

wspomnianej grupy było to 16 osób (25,4%), w drugiej natomiast 4 osoby (6,3%). Przy 

czym, jak to zostało pokazane w tabeli 13, najbardziej skłonni do uczestnictwa 

w szkoleniu okazały się osoby zatrudnione w średnich przedsiębiorstwach (68% 

spośród tych, którzy zadeklarowali wolę uczestnictwa w szkoleniu było zatrudnionych 

w tej wydzielonej w oparciu o kryterium wielkości grupie), a najmniej zainteresowani 

takim kursem byli reprezentanci mikroprzedsiębiorstw (zaledwie 4% z nich odpo-

wiedziało na to pytanie twierdząco). 
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Tabela 12. Wola wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu dostępności treści internetowych wg kryterium wieku 

Przedział wiekowy 

Odpowiedź 

  
  

Suma końcowa 

N 

% 

Tak 

N 

Nie  

N 

Może 

N 

pomiędzy 18-24 lat 

1 

1,6% 

1 

1,6% 

1 

1,6% 

3 

4,8% 

pomiędzy 25-34 lat 

7 

11,1% 

1 

1,6% 

4 

6,3% 

12 

19 

pomiędzy 35-44 lat 

11 

17,5% 

0 

0% 

16 

25,4% 

27 

42,9% 

pomiędzy 45-54 lat 

2 

3,2% 

1 

1,6% 

7 

11,7% 

10 

15,9% 

55 lat i więcej 

2 

3,2% 

 0 

0% 

1 

1,6% 

3 

4,8% 

Wolę nie mówić 

2 

3,2% 

3 

4,8% 

3 

4,8% 

8 

12,7% 

Suma końcowa 

25 

39,7% 

6 

9,5% 

32 

50,8% 

63 

100% 

N – liczba respondentów [opracowanie własne] 

Tabela 13. Wola wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu dostępności treści internetowych wg kryterium wlk 

przedsiębiorstwa zatrudniającego ankietowanego 

Wola wzięcia udziału w szkoleniu 

Wielkość przedsiębiorstwa 

mikro małe średnie duże 

Tak 4,0% 16,0% 68,0% 12,0% 

Nie 16,7% 33,3% 33,3% 16,7% 

Może 3,1% 21,9% 56,3% 15,6% 

Źródło: [opracowanie własne] 

6. Wnioski 

 Współcześnie funkcjonujące organizacje działają zarówno w sferze realnej, jak 

i wirtualnej. Takim minimum wyznaczającym standard funkcjonowania w Internecie 

jest dzisiaj posiadanie własnej strony internetowej. Analiza literatury i ustawodawstwa 

z zakresu dostępności cyfrowej stron internetowych wyraźnie wskazuje, że wysiłki na 

rzecz jej zapewnienia nie są czymś „na wyrost”, a stają się naturalną koniecznością. 

O ile na organizacje sektora publicznego został w Polsce nałożony ustawowo obowiązek 

spełnienia wymogów w zakresie zapewnienia dostępności treści internetowych 

wprowadzoną ustawą [23], o tyle przedsiębiorstwa komercyjne takiej powinności nie 

mają. Mogą jednak podjąć działania na rzecz dostosowania swoich witryn do 

wytycznych dotyczących dostępności zawartych w standardzie WCAG 2.1. Zapewnią 

w ten sposób wszystkim użytkownikom swojego serwisu internetowego (również tym 

z niepełnosprawnością) pełen dostęp do jego treści (ich właściwego zrozumienia), 

wygodnej nawigacji oraz logicznej i intuicyjnej z nim interakcji. W ten sposób strona 

WWW może stać się niezwykle skutecznym narzędziem w rękach przedsiębiorców 

wspomagającym budowanie w sposób właściwy relacji z konsumentami i innymi 
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grupami interesariuszy. Zapewnienie przez organizacje dostępności treści zamiesz-

czanych na swoich stronach internetowych zapewnia dotarcie do szerszego grona 

adresatów. Obejmuje bowiem swoim zasięgiem również tych, którzy są niepełno-

sprawni bądź osobom starszym, co w kontekście szybko starzejącego się społe-

czeństwa europejskiego ma niebagatelne znaczenie. Niestety, co przyznaje Parlament 

Europejski, nawet 30% witryn instytucji sektora publicznego w UE nie spełnia 

wymogu dostępności [9]. Diagnoza sytuacji w Polsce również wskazuje na 

niezadowalający poziom spełniania wytycznych dostępności. W 2019 roku 60% 

przebadanych losowo wybranych stron spełniało kryteria dostępności cyfrowej [29]. 

W oparciu o analizę badań przeprowadzonych wśród respondentów w Polsce, 

należy zauważyć, że jedną z przyczyn takiego stanu jest brak wiedzy z zakresu 

dostępności wśród osób odpowiedzialnych za projektowanie, tworzenie, zarządzanie 

stronami internetowymi. Duża część ankietowanych słyszała o dostępności cyfrowej 

i określiła swoją znajomość zagadnienia jako „znane” i „bardzo dobrze znane” 

(76,1%). Większość (nieco ponad 90%) jest również świadoma potrzeby jej 

zapewnienia. Niestety okazuje się, że wielu z badanych brakuje zarówno podstawowej 

wiedzy teoretycznej z omawianego zakresu – znajomości wytycznych wynikających 

z ogólnoświatowych standardów (znajomość na poziomie „dobrym” i „bardzo 

dobrym” najnowszych wytycznych zawartych w WCAG 2.1. deklaruje jedynie 6,4% 

ogółu badanych), jak i praktycznych umiejętności – w jaki sposób te wytyczne 

wdrażać w praktyce. Szczególnie może niepokoić to, że duża część pracowników 

(około 20%) zatrudnionych w obszarach IT przedsiębiorstw nie słyszała o podsta-

wowych dokumentach regulujących kwestie dostępności cyfrowej (dyrektywie UE 

2016/2102 standardzie WCAG 2.0 czy o wspomnianym WCAG 2.1). Badani są 

świadomi tych braków, co potwierdza zarówno dokonana przez nich samoocena – 

63,5% z nich określiło poziom swojej biegłości w zakresie dostępności zaledwie jako 

„Średni”, jak i wyniki uzyskane z pytań testujących kompetencje badanych. Trafność 

uzyskanych odpowiedzi w tym przypadku wynosi 48,3%. Unaocznia to potrzebę 

uzupełnienia tej luki kompetencyjnej osób zatrudnionych (zwłaszcza w działach IT 

organizacji). 

Co warte podkreślenia, większość z ankietowanych świadoma tego faktu, jest 

otwarta na pozyskanie nowej wiedzy i wyraża zainteresowanie wzięciem udziału 

w szkoleniach z zakresu dostępności cyfrowej – prawie 40% badanych odpowiedziało 

twierdząco na pytanie o wolę uczestnictwa w takiej formie uzupełnienia swoich 

kompetencji, a 50,8% rozważyłoby taką możliwość. Jak pokazują badania, najbardziej 

skłonni do takiego wysiłku są ludzie młodzi i w średnim wieku oraz, biorąc pod uwagę 

kryterium wielkości organizacji, reprezentanci średnich przedsiębiorstw.  

Szkolenia z zakresu dostępności treści internetowych nie są z pewnością jedynie 

przejawem chwilowej mody, ale wynikają z uwarunkowań rynkowych – poszukiwania 

niszowych klientów, np. z niepełnosprawnością [30], potrzeby wzrostu kompetencji 

cyfrowych pracowników czy też zmian legislacyjnych. Obserwując trendy na rynku 

pracy z pewnością w niedługiej perspektywie czasowej, będziemy obserwować wzrost 

popytu na zawody związane z kompetencjami cyfrowymi [31], w tym specjalistów 

z zakresu dostępności treści internetowych, np. testerów czy menedżerów. 
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Dostępność cyfrowa jako wyzwanie dla współczesnych organizacji – zarys 

wyników badania realizowanego w ramach projektu Digital Accessibility  

Streszczenie  
W artykule autor podejmuje ważką tematykę dostępności treści internetowych (dostępności cyfrowej). 

W związku z funkcjonowaniem współczesnych organizacji w dwuwymiarowej przestrzeni – nie tylko 

rzeczywistej, ale i wirtualnej, problematyka ta nabiera coraz większego znaczenia. Zapewnienie 

dostępności na etapie projektowania, a później administrowania stronami nie jest jedynie wymogiem ustawo-
wym (jak w przypadku organizacji sektora publicznego), ale może stać się niezwykle użytecznym, a wciąż 

niedocenianym narzędziem komunikacyjnym skierowanym przez organizacje do różnych interesariuszy, 

również do osób z niepełnosprawnością. Dostosowywanie witryny do wymagań dostępności wzmacnia jej 

funkcjonalność oraz użyteczność. Interfejs staje się wygodniejszy dla wszystkich użytkowników, nie tylko 
tych niepełnosprawnych. Im lepsze UX (całokształt wrażeń, jakie stają się udziałem użytkownika podczas 

wizyty w serwisie internetowym) organizacja będzie zapewniać przeglądającym ich witrynę, tym częściej 

będą oni wracali do niej i rekomendowali innym. W ten sposób, np. organizacje komercyjne mogą 

poszerzać grupę swoich potencjalnych klientów.  
Analiza dostępnej literatury, ustawodawstwa w zakresie dostępności cyfrowej wyraźnie wskazują, że 

poruszana problematyka nie jest przejawem chwilowej mody ani trendu, a raczej czymś trwałym, co 

będzie rozwijane w przyszłości. Przeprowadzone badania wyraźnie wskazują na fakt posiadania jedynie 

podstawowej wiedzy z zakresu dostępności cyfrowej przez osoby zatrudnione w różnych organizacjach i 
na różnych stanowiskach. Większość z respondentów wyraża zainteresowanie uzupełnieniem tej luki 

kompetencyjnej i wzięciem udziału w szkoleniu. Oczywiście wiedza specjalistyczna nie będzie potrzebna 

wszystkim. Ale z pewnością część z osób, po odbyciu takiego szkolenia, mogłaby pełnić w organizacji 

funkcję, np. testera czy menedżera dostępności treści internetowych.  
Słowa kluczowe: dostępność treści internetowych, dostępność cyfrowa, WCAG 2.1, project Digital 

Accessibility  
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Digital accessibility as a challenge for modern organizations – an outline of 

the results of the research carried out as part of the Digital Accessibility project  

Abstract  

In the article, the author tackles the important topic of internet content accessibility (digital accessibility). 

In connection with the functioning of modern organizations in two-dimensional space – not only real, but 

also virtual, these issues are becoming increasingly important. Ensuring accessibility at the design stage 
and then the administration of the pages is not only a statutory requirement (as in the case of public sector 

organizations), but it can become an extremely useful and still undervalued communication tool addressed 

by organizations to various stakeholders, including people with disabilities. Adjusting the site to 

accessibility requirements strengthens its functionality and usability. The interface becomes more 
convenient for all users, not just those with disabilities. The better UX (the overall experience a user gets 

when visiting a website), the organization will provide viewers of their site, the more often they will come 

back to it and recommend it to others. In this way, e.g. commercial organizations can expand their potential 

clients' group. 

The analysis of available literature and legislation in the field of digital accessibility clearly show that the 

issues raised are not a symptom of a temporary fashion or trend, but rather something permanent that will 

be developed in the future. The conducted research clearly shows the fact that people employed in various 

organizations and in various positions have only basic knowledge in the field of digital accessibility. Most 
of the respondents express their interest in filling this competency gap and participating in the training. Of 

course, expertise will not be needed by everyone. But surely some of the people, after such training, could 

act as a tester or web content accessibility manager in the organization. 

Keywords: digital accessibility, WCAG 2.1, the Digital Accessibility project 
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Skala zjawiska nadużywania smartphonów wśród 

studentów kierunków medycznych Śląskiego 

Uniwersytetu Medycznego 

1. Wstęp 

W XXI wieku nastąpił intensywny rozwój technologii informatycznych i nieza-

przeczalny wzrost znaczenia teleinformatyki. Zmiany w tym obszarze cechowały się 

bardzo dużą dynamiką. Od kilku dekad powstają coraz to nowsze i bardziej 

zaawansowane technologicznie urządzenia telekomunikacyjne, które ułatwiają 

codzienne funkcjonowanie, poprzez usprawnienie kontaktu z innymi ludźmi. Jednym 

z takich urządzeń jest wynaleziony i wprowadzony po raz pierwszy do użytku w 1956 

roku telefon komórkowy, który niewątpliwie zrewolucjonizował sposób komunikacji. 

Telefon komórkowy potocznie zwany „komórką” usprawnił przekazywanie informacji 

poprzez swobodne ich pozyskiwanie, przetwarzanie i przekazywanie dalej innym 

użytkownikom. Wielki przełom nastąpił wraz z pojawieniem się telefonów umożli-

wiających korzystanie z Internetu, które przestały być wyłącznie narzędziem do 

wykonywania połączeń głosowych i pisania wiadomości tekstowych. Wraz z biegiem 

czasu „komórka” stawała się coraz tańszym urządzeniem, co zwiększało jej dostępność 

dla szerszego grona odbiorców.  

W dzisiejszych czasach większość z nas nie wyobraża sobie życia bez telefonu 

komórkowego. Dzięki niemu, oprócz korzystania z jego podstawowych funkcji, 

możemy oglądać filmy, płacić za zakupy czy zdalnie sterować urządzeniami 

domowymi. Społeczność, korzystająca ze wszystkich dobrodziejstw współczesnych 

telefonów komórkowych uzyskała w literaturze naukowej przydomek „pokolenia 

aplikacji” [1]. 

Po wielu latach powszechnego użytkowania telefonów komórkowych, oprócz 

oczywistych korzyści płynących z posługiwania się nimi, ukazują się negatywne efekty 

ich oddziaływania na stan zdrowia człowieka. W literaturze ukazały się liczne badania 
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opisujące m.in. ocenę ryzyka rozwoju zmian nowotworowych, namnażanie i rozprzes-

trzenianie patologicznych drobnoustrojów, wpływ promieniowania elektromag-

netycznego na zmiany aktywności mózgu czy przebieg snu i skłonności samobójcze 

[2-4], a także wzrost częstotliwości wypadków komunikacyjnych w związku 

z używaniem telefonów komórkowych w sytuacjach ryzykownych, jak na przykład 

podczas prowadzenia samochodu, czy podczas zbliżania się do jezdni i przechodzenia 

przez przejście dla pieszych. Szczególnie podkreśla się wzrost liczby wypadków 

z udziałem osób najmłodszych, które w trakcie przechodzenia przez jezdnię korzystały 

z telefonu komórkowego [5-7]. Ponadto, wszechstronność użycia telefonów komór-

kowych stała się istotnym czynnikiem ryzyka ich nadużywania, a w konsekwencji, 

niekiedy możliwości wystąpienia uzależnienia od korzystania z nich. Problematyczne 

nadużywanie telefonów, wedle badań, cechuje przede wszystkim osoby młode, 

ekstrawertyczne, ale często określane przez badaczy jako konfliktowe, z niskim 

poziomem ugodowości. Osoby te często wykazują większe ryzyko rozwinięcia 

depresji i stanów obniżonego nastroju [8]. 

2. Cel pracy 

Celem przeprowadzonego badania była ocena skali zjawiska nadużywania 

smartphonów wśród populacji studentów II roku kierunków medycznych Śląskiego 

Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Uzyskane dane pozwolą zwiększyć 

świadomość społeczną w zakresie uzależnienia od smartphonów oraz będą mogły być 

szeroko wykorzystane w celu wdrożenia profilaktyki przeciwuzależnieniowej wśród 

osób zagrożonych. 

3. Materiały i metody  

3.1. Grupa badana 

Badanie sondażowe przeprowadzono w grupie studentów na kierunkach: lekarski, 

pielęgniarstwo, położnictwo i fizjoterapia; prowadzonych przez Śląski Uniwersytet 

Medyczny w Katowicach. Kryterium włączenia do próby stanowił status studenta, 

wiek w przedziale od 18 do 26 lat oraz wyrażenie zgody na przeprowadzenie badania.  

3.2. Metodyka 

Kwestionariusz składał się z trzech części. Pierwszą część stanowił arkusz 

zawierający podstawowe pytania dotyczące wieku, płci, wykształcenia, orientacji 

seksualnej czy statusu ekonomicznego. Część drugą kwestionariusza stanowiły pytania 

ogólne, dotyczące predyspozycji do występowania uzależnień behawioralnych. 

Ostatnią, zasadniczą część kwestionariusza, stanowił Kwestionariusz do Badania 

Uzależnienia od Telefonu Komórkowego (KBUTK), autorstwa Emilii Potembskiej 

i Beaty Pawłowskiej [9]. Test ten jest uznanym narzędziem do badania uzależnienia od 

telefonów komórkowych, posiada wysoki współczynnik rzetelności alfa-Cronbacha  

= 0,91 [9]. W KBUTK ocenia się przede wszystkim potrzebę akceptacji i bliskości, 

uzależnienie od funkcji aparatu telefonicznego, uzależnienie od SMS i rozmów, a także 

wyrażanie emocji za ich pomocą. Umożliwia on, badanie uzależnienia w sposób 

wielowymiarowy [9]. Za osoby zagrożone uzależnieniem uznano osoby, które 

osiągnęły wyniki w przedziale: 
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 < średnia; średnia + 2 odchylenia standardowe>, a za osoby uzależnione te, które 

osiągnęły wyniki wynoszące więcej niż średnia +2 SD [9].  

Bazę danych przygotowano w programie Microsoft Excel, analizy statystyczne 

wykonano w programie Statistica 14. W podrozdziale Wyniki omówiono stosowane 

testy statystyczne.  

4. Wyniki 

W badaniu wzięło udział 210 studentów. Poprawnie wypełnione kwestionariusze 

uzyskano od 206 respondentów (wskaźnik odpowiedzi 98%) Kobiety stanowiły 

większość grupy studentów, w której przeprowadzono badanie (N:175, 84,95%). 

Średnia wieku badanych wynosiła 20,25 +/- 3,17 lat.  

Średni wynik otrzymany przez respondentów w Kwestionariuszu do Badania 

Uzależnienia od Telefonu Komórkowego (KBUTK) to 75,52 pkt (SD = 16,99), odpo-

wiednio dla kobiet 76,31 pkt (SD = 17,17) oraz dla mężczyzn 73,03 pkt (SD = 15,93).  

Za osoby o podwyższonym ryzyku uzależnienia od telefonu komórkowego zgodnie 

z wytycznymi autorek KBUTK uznano osoby, które osiągnęły wyniki z przedziału 

< średnia; średnia + 2 odchylenia standardowe), czyli dla grupy badanych studentów 

kierunków medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego: średnia 75 pkt plus  

2 x 16,99, co w przybliżeniu dało 109 punktów i przedział <75;109). Podobnie 

obliczono przedział dla osób uzależnionych: <109;132>  

Wśród osób, które poddano badaniu osoby bez ryzyka uzależnienia stanowiły 

50,97%, osoby z ryzykiem wystąpienia uzależnienia 44,66%, a osoby już uzależnione 

od telefonu – 4,37%. 

Poniższe tabele (tab. 1 i tab. 2) ilustrują częstość występowania wyżej omówionych 

zjawisk w zależności od płci i kierunku studiów. 

Tabela 1. Uzależnienie od telefonu komórkowego z podziałem na płeć  

Płeć Osoby bez ryzyka 

uzależnienia 

Ryzyko wystąpienia 

uzależnienia 

Osoby uzależnione 

 N % N % N % 

Kobiety 87 49,71 79 45,14 9 5,14 

Mężczyźni 18 58,06 13 41,94 0 0 

Ogólnie 105 50,97 92 44,66 9 4,37 

Źródło: Opracowanie własne 

Tabela 2. Uzależnienie od telefonu komórkowego z podziałem na kierunki studiów  

Kierunek studiów Osoby bez ryzyka 

uzależnienia 

Ryzyko wystąpienia 

uzależnienia 

Osoby uzależnione 

 N % N % N % 

Lekarski 18 43,90 22 53,66 1 2,44 

Położnictwo 19 63,33 9 30,00 2 6,67 

Ratownictwo 23 63,89 12 33,33 1 2,78 

Pielęgniarstwo 45 45,45 49 49,49 5 5,05 

Źródło: Opracowanie własne 
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Zbadano występowanie różnic w wynikach testu w zależności od płci, kierunku 

studiów, statusu społecznego, stanu cywilnego, miejsca zamieszkania czy orientacji 

seksualnej. Normalność rozkładów sprawdzano za pomocą testu Shapiro-Wilka lub 

wykresu kwantyl-kwantyl. Występowanie różnic w grupach badano za pomocą testu  

t-studenta dla zmiennych o rozkładzie normalnym oraz testem U Manna-Whitneya dla 

zmiennych o rozkładzie innym niż normalny. Dla zmiennych nieparametrycznych 

wykorzystano test chi2 z poprawkami Yatesa lub Fishera. Korelacje pomiędzy 

zmiennymi badano z użyciem współczynników Pearsona (zmienne parametryczne) lub 

rang Spearmanna (zmienne nieparametryczne). Nie uzyskano istotnych statystycznie 

(p < 0,05) zależności pomiędzy wynikiem testu a płcią, kierunkiem studiów, miejscem 

zamieszkania, stanem cywilnym czy orientacją seksualną.  

5. Dyskusja 

Temat uzależnienia od telefonów komórkowych często pojawia się w przekazach 

medialnych lub literaturze naukowej. Jednocześnie decyzja o uznaniu zespołu 

subiektywnych i obiektywnych objawów za uzależnienie od telefonu wydaje się 

wyjątkowo trudna. Na trudności związane z ogólną oceną i klasyfikacją w poczet 

uzależnienia wpływ ma przede wszystkim mnogość definicji zjawiska, niejasne 

kryteria oceny zachowań badanych związanych z telefonem komórkowym, czy 

obecność różnych narzędzi diagnostycznych, których wyniki niejednokrotnie nie da się 

porównać. Należy także zaznaczyć, iż uzależnienie to nie jest ujęte w żadnej 

obowiązującej, międzynarodowej klasyfikacji chorób (DSM-5, ICD-10), co jest 

niezwykle zaskakujące biorąc pod uwagę istotność problemu i prędkość jego 

narastania. Część środowiska naukowego zwraca uwagę na pewne podobieństwo 

pomiędzy uzależnieniem od telefonów komórkowych a uzależnieniem od hazardu, 

które jest pierwszym uzależnieniem behawioralnym ujętym w klasyfikacjach zaburzeń 

psychicznych i dla którego opracowano konkretne kryteria diagnostyczne [10].  

Fonoholizm z powodu wielofunkcyjności telefonów komórkowych jest zjawiskiem 

wyjątkowo niejednorodnym – wyróżnia się wiele jego form, począwszy od uzależ-

nienia od rozmów telefonicznych i pisania wiadomości tekstowych, poprzez uzależnienie 

od gier na telefonie komórkowym, skończywszy na przymusie posiadania coraz to 

nowszych i bardziej zaawansowanych technologicznie modeli aparatów telefonicznych 

[11]. Na uwagę zasługują także dwa interesujące zjawiska mogące występować wśród 

osób uzależnionych od telefonów komórkowych, a mianowicie, syndrom włączonego 

telefonu oraz zjawisko dzwonków i wibracji fantomowych. Pierwsze z nich polega na 

wręcz nałogowym pilnowaniu, aby telefon był stale włączony i naładowany. Kiedy 

bateria ulega rozładowaniu osoby uzależnione odczuwają przeszywający strach i mogą 

wpaść w panikę [12]. Drugie dotyczy doznań zmysłowych. Uzależnieni użytkownicy 

doświadczają dźwięku dzwonka lub poczucia wibracji związanej z przychodzącymi 

połączeniami, mimo że nikt do nich nie dzwoni ani nie otrzymali również żadnego 

powiadomienia [13]. 

Dane epidemiologiczne dotyczące patologicznego nadużywania telefonów są różne, 

a w związku z nieustannym rozwojem techniki, wydaje się, że także niedoszacowane 

i zaniżone. Znaczący wpływ na dane wydaje się mieć kontekst kulturowy, w związku 

z którym nawet pomimo użycia tego samego narzędzia diagnostycznego nie jest 

możliwe bezpośrednie porównanie wyników. Dla przykładu nadużywanie telefonów 
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komórkowych dotyczy około 6% młodzieży włoskiej [14], natomiast w Japonii 3,1% 

mężczyzn i 5,4% kobiet jest zagrożonych uzależnieniem od wysyłania wiadomości 

tekstowych z telefonów komórkowych [15]. Wyniki powyższych badań, oscylują 

wokół wartości uzyskanych podczas naszego badania na grupie studentów kierunków 

medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. W badaniach dotyczących 

społeczeństwa polskiego oszacowano, iż około 3% polskiej młodzieży w wieku 13-24 

lat (w tym 2,9% kobiet i 2,5% mężczyzn) spełnia kryteria uzależnienia od telefonu 

komórkowego [16]. W badaniu tym jako narzędzia użyto Kwestionariusza do Badania 

Uzależnienia od Telefonu Komórkowego (KBUTK), który posiada dobre właściwości 

psychometryczne do oceny różnych wymiarów uzależnienia od telefonu. Jest to 

powszechnie stosowane narzędzie, które wykorzystaliśmy także w przeprowadzonym 

przez nas badaniu. Wybór KBUTK jako aparatu diagnostycznego w celu użycia 

w naszej ankiecie, umożliwił zaliczenie osób z niejednorodnej grupy, mającej rozmaite 

problemy dotyczące nadużywania telefonu komórkowego, do jednej wspólnej puli 

osób zagrożonych uzależnieniem i uzależnionych. W innym z badań prowadzonych na 

grupie polskich studentów, kryteria zagrożenia uzależnieniem i uzależnienia od 

telefonu spełniał co czwarty badany student. Dotyczyło to 29% ankietowanych kobiet 

i 22% ankietowanych mężczyzn [17]. W wynikach różnych badań można zauważyć 

pewną powtarzającą się prawidłowość, a mianowicie fakt, że kobiety należą do grupy 

większego ryzyka wystąpienia uzależnienia behawioralnego, jakim jest fonoholizm. 

Także wiele innych wyników przeprowadzonych na świecie badań naukowych 

dowodzi, iż to właśnie wśród kobiet problem nadużywania telefonu jest bardziej 

nasilony i częściej koreluje z wystąpieniem zaburzeń nastroju [18-22]. Również 

w naszym badaniu uzależnienie od telefonu komórkowego i ryzyko jego wystąpienia 

w przyszłości dotyka częściej kobiet niż mężczyzn. 

Dotychczas przeprowadzone badania naukowe wykazują, iż miejsce zamieszkania 

nie ma bezpośredniego związku z ryzykiem wystąpienia uzależnienia od telefonu 

komórkowego [23] (mimo faktu, iż według raportu CBOS posiadaczami telefonów 

komórkowych częściej są mieszkańcy miast niż wsi [24]). W naszym autorskim 

badaniu również nie wykazaliśmy istotnych statystycznie korelacji między 

fonoholizmem i zwiększonym ryzykiem jego wystąpienia a miejscem zamieszkania 

respondenta. 

W 2017 roku Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) wydało komunikat 

z badań dotyczących korzystania z telefonów, które zostało przeprowadzone w lipcu 

2017 roku metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo, na liczącej 

977 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski. Z badania 

wynika, iż z telefonów komórkowych korzysta około 92% dorosłych Polaków [25]. 

Smartfonów, oferujących szerokie możliwości wykorzystania, używa około 57% 

ankietowanych, co stale ulega dynamicznemu wzrostowi – w latach 2015-2017 

przybyło użytkowników smartfonów (zmiana o 6 punktów procentowych) [25]. 

Zauważa się również, że użytkownicy nowoczesnych smartfonów to na tle pozostałych 

znacznie częściej młodsi respondenci (18-34 lata) i to wśród młodych osób odsetek 

nadużywających telefonu jest największy i mieści się w przedziale od 5,57% do 33% 

[26]. Grupa ta, w największym stopniu korzysta z funkcji multimedialnych i interne-

towych telefonów, czego implikacją jest powiązanie występującego patologicznego 
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nadużywania telefonu (i w konsekwencji możliwości wystąpienia uzależnienia) 

z uzależnieniem od Internetu [27]. Osoby te doświadczają większych trudności 

dotyczących sfery psychospołecznej, włączając w nie uogólniony lęk i depresję [28]. 

Z hiszpańskich badań przeprowadzonych w 2015 roku wynika, że preferencje 

młodzieży w stosunku do urządzenia, na którym korzystają z Internetu, skłaniają się 

bardziej ku telefonowi komórkowemu (88,2%) niż komputerowi (78,2%) [29]. Liczba 

telefonów komórkowych z możliwością dostępu do Internetu wzrosła znacząco, z 36% 

urządzeń w roku 2012 do 59% urządzeń w roku 2016 [30].  

Szacuje się, że fonoholizm dotyka znacznie częściej adolescentów i dzieci, które 

z powodu rozwoju techniki od najmłodszych lat były poddane oddziaływaniu Internetu 

i telefonów komórkowych na ich życie. W środowisku wszechobecnego i niezwykle 

ułatwionego dostępu do multimediów często może dochodzić do zaburzenia funkcji 

poznawczych i rozregulowania ośrodka nagrody na etapie rozwoju mózgu młodo-

cianego, czego wynikiem może być wzrost impulsywności wśród nastolatków [31]. 

6. Wnioski 

Wyniki przeprowadzonego przez nas w 2020 roku badania wśród studentów 

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego nie pozostawiają wątpliwości, że problem 

nadużywania telefonów komórkowych i uzależnienia od nich istnieje, co więcej, 

naszym zdaniem – występuje z bardzo dużą częstotliwością. Dane ukazują, iż blisko 

połowa respondentów (44,66%) należy do grupy ryzyka wystąpienia uzależnienia od 

telefonów, a 4,37% wśród ankietowanych jest uzależnionych, co jest bardzo 

niepokojące. Szczególnie biorąc pod uwagę, iż badanie przeprowadzone było na grupie 

studentów kierunków medycznych, a społeczność ta powinna legitymować się bardzo 

szeroką wiedzą na temat zdrowia i starać się promować aktywności prozdrowotne.  

Telefony komórkowe towarzyszą nam wszędzie – w domu, w pracy, w szkole, czy 

nawet podczas spotkań z przyjaciółmi, gdzie coraz częściej ich użycie np. wysyłanie 

wiadomości tekstowych między sobą, zastępuje normalną rozmowę między 

znajomymi. Przekraczanie granic racjonalnego użycia telefonów komórkowych, czyli 

także na przykład wymuszonego pracą lub nauką, stwarza zagrożenie natury nie tylko 

zdrowotnej, ale i psychospołecznej. Osobom borykającym się z problemem fonoho-

lizmu niewątpliwie potrzebna jest profesjonalna pomoc, a osobom narażonym na 

wystąpienie uzależnienia, wprowadzenie terapii przeciwuzależnieniowej, w trakcie 

której uczestnicy zostają uświadomieni o skali problemu, możliwościach dotyczących 

leczenia i sposobach zapobiegania.  
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Skala zjawiska nadużywania smartphonów wśród studentów kierunków 
medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego  

Streszczenie 
Uzależnienie od telefonów komórkowych jest jednym z najszybciej rozwijających się uzależnień 
behawioralnych w dzisiejszych czasach. Telefony towarzyszą nam w każdej sytuacji, często nawet wtedy, 
kiedy nie są nam potrzebne. Ich wielofunkcyjność warunkuje nadmierne ich wykorzystywanie, mogące 
prowadzić do uzależnienia. Biorąc pod uwagę szacunkowe dane o liczbie aktywowanych telefonów 
większej niż ogólna liczba populacji zamieszkującej ziemię widzimy ogrom problem, z którym się 
spotykamy. Osoby uzależnione od telefonu komórkowego, tak jak w każdym innym uzależnieniu beha-
wioralnym, cechuje utrata kontroli nad własnym zachowaniem, prowadząca do braku możliwości oparcia 
się impulsowi, popędowi czy nawet samej chęci wykonania określonej czynności, w tym przypadku użyciu 
telefonu. Uzależnieni robią to nawet w sytuacji, kiedy nie otrzymują powiadomienia czy oznaki, że ktoś 
próbował się z nimi skontaktować. Nadmierne zaangażowanie w powtarzające się zachowania prowadzi w 
efekcie do zakłócenia funkcjonowania, a jakiś zwyczaj, nawyk zmienia się w przymus. Celem niniejszej 
pracy była ocena skali zjawiska nadużywania smartphonów wśród populacji studentów II roku kierunków 
medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Do realizacji badania użyto 
trzyczęściowego, anonimowego kwestionariusza. Badaniem objęto 210 studentów. Średnia wyników 
wynosiła 75,52 punktów (SD = 16,99), odpowiednio dla kobiet 76,31 (SD = 17,17) i dla mężczyzn 73,03 
(SD = 15,93). Jako kryterium zagrożenia uzależnieniem od telefonu komórkowego przyjęto wartości 
z zakresu średnia wyników +2 odchylenia standardowe, czyli od 75 do 109 punktów. Osoby, które 
uzyskały wyższe wyniki uznano za osoby uzależnione od używania telefonu komórkowego. W grupie 
respondentów osoby zagrożone wystąpieniem uzależnienia od telefonu stanowiły aż 44,66%, natomiast 
osoby uzależnione 4,37%. Zebrane dane pomogą uaktualnić obecną wiedzę na temat epidemiologii tego 
uzależnienia behawioralnego, a także wyłonić grupę, która mogłyby zostać objęta szczególną uwagą 
i opieką w kontekście profilaktyki przeciwuzależnieniowej. 
Słowa kluczowe: uzależnienia behawioralne, fonoholizm, uzależnienie od telefonu komórkowego 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/33472.pdf
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The scale of smartphone abuse among medical students of the Medical University 

of Silesia 

Abstract 

Mobile phone addiction is one of the fastest growing behavioral addictions today. Telephones accompany 

us in every situation, often even when we do not need them. Their multifunctionality conditions their 

excessive use, which can lead to addiction. Given the estimated data on the number of activated phones 
greater than the total number of people living on the earth, we see the magnitude of the problem we are 

facing. People addicted to a mobile phone, as in any other behavioral addiction, are characterized by a loss 

of control over their own behavior, leading to the inability to resist the impulse, drive or even the desire to 

perform a specific action, in this case using the phone. Addicts do this even when they do not receive 
notifications or signs that someone has tried to contact them. Excessive involvement in repetitive behavior 

results in disruption of function, and some habit, habit changes into coercion. 

The aim of this study was to assess the scale of smartphone abuse among the population of 2nd year 

students of medical faculties at the Medical University of Silesia in Katowice. A three-part, anonymous 

questionnaire was used to carry out the study. The study involved 210 students. The average score was 

75.52 points (SD = 16.99), for women 76.31 (SD = 17.17) and for men 73.03 (SD = 15.93). As the 

criterion of threat of addiction to a mobile phone, the values in the range of mean results +2 standard 

deviations, i.e. from 75 to 109 points, were adopted. People with higher scores were considered addicted to 
using a mobile phone. In the group of respondents, people at risk of mobile phone addiction constituted 

44.66%, while addicted people 4.37%. The collected data will bring up to date current knowledge about the 

epidemiology of this behavioral addiction, as well as identify a group that could be given special attention 

and care in the context of anti-addiction prevention. 
Keywords: behavioral addictions, phonoholism, mobile phone addiction 
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Neuromarketing i marketing sensoryczny  

a niekonwencjonalne znaki towarowe  

1. Wstęp 
 
Marketing to proces zarządzania polegający na ciągłym dostosowywaniu się 

przedsiębiorstwa do pojawiających się na rynku potrzeb, poprzez identyfikację 

oczekiwań konsumentów oraz ich skutecznym i opłacalnym zaspokajaniu [1]. W tak 

rozumianym marketingu wykorzystuje się szereg narzędzi dla realizacji założonych 

celów. Jednym z podstawowych instrumentów, dzięki któremu przedsiębiorca może 

budować na rynku swoją pozycję jest znak towarowy. Jest to więc pewne zjawisko 

ekonomiczne, polegające na wykorzystywaniu w działalności gospodarczej oznaczeń 

pozwalających konsumentowi na odróżnienie towarów lub usług pochodzących od 

jednego przedsiębiorcy od towarów lub usług oferowanych przez inne podmioty na 

rynku [2]. Znak towarowy to także instytucja prawna, która regulowana jest w prawie 

polskim poprzez przepisy ustawy – Prawo własności przemysłowej (w skrócie: p.w.p.) 

[3]. Normatywna definicja znaku towarowego znajduje się w art. 120 ust. 1 p.w.p. 

W ustępie drugim wskazanego artykułu ustawodawca dokonał przykładowego 

wyliczenia form przedstawieniowych znaku towarowego. Wymienione zostały: wyraz, 

włącznie z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym kształt 

towaru lub opakowania, a także dźwięk. 

W obliczu ciągle wzrastającej się konkurencji, pojawiania się na rynku coraz 

większej ilości produktów, usług oraz ich oznaczeń, nieodzowne stało się szukanie 

nowych źródeł i metod konkurowania, czyli nowych sposobów komunikacji z konsu-

mentem. Tradycyjne metody i schematy postępowania przestały być wystarczające 

wobec zmieniającej się rzeczywistości. Jeden z czołowych ekonomistów amery-

kańskich i wybitny badacz marketingu – P. Kotler stwierdził, że marketing nie 

funkcjonował poprawnie, bowiem wiele kampanii reklamowych nie oferowało 

konsumentowi niczego nowego, co mogłoby utkwić w jego pamięci [4]. Rozpoczęto 

więc poszukiwania nowych narzędzi, które można byłoby wykorzystać w marketingu. 

Obecnie rozwijają się nowe, niestandardowe formy marketingu, wśród których istotną 

rolę odgrywają neuromarketing i marketing sensoryczny. Zmiany w zakresie koncepcji 

marketingowych implikują także zmiany w funkcjonowaniu znaków towarowych. 

W obrocie można zaobserwować kształtowanie się i rozwój nowych form przedstawie-

niowych znaków towarowych, nazywanych powszechnie oznaczeniami niekonwen-

cjonalnymi, które mogą stanowić prawną odpowiedź na rozwijające się tendencje 

marketingowe. 

Celem pracy jest prześledzenie procesu paralelnego rozwoju nowych form 

marketingu i nietradycyjnych znaków towarowych oraz ukazanie korelacji między 

nimi w świetle praktyk panujących w obrocie i obowiązujących regulacji prawnych. 

                                                                   
1 bpietrzyk29@gmail.com, Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UMCS, Uniwersytet Marii Curie-

Skłodowskiej w Lublinie.  
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2. Niestandardowe formy marketingu – oddziaływanie na zmysły 

konsumenta 

2.1. Neuromarketing 

Mózg człowieka każdego dnia przetwarza niezliczoną ilość informacji. Ten 

centralny w ludzkim organizmie narząd, funkcjonując we wszechobecnym szumie 

informacyjnym, jest ciągle zajęty odbieraniem, przetwarzaniem i filtrowaniem 

docierających do nas informacji. Fakt ten próbują wykorzystać przedsiębiorcy 

i marketerzy, którzy chcą przedstawić konsumentowi oferowany przez nich produkt, 

tak by utkwił w pamięci konsumentów, którzy ostatecznie zdecydują się na jego zakup. 

W tym celu wykorzystują wiele rozmaitych środków, takich jak: określenie interesu-

jącej nazwy produktu lub przedsiębiorstwa, stworzenie nowatorskiego i przyku-

wającego oko logotypu, stworzenie chwytliwego sloganu oraz finalnie cechującego się 

zdolnością odróżniającą znaku towarowego. Środki te nadal stanowią kluczowe 

działania w ramach strategii marketingowych [5]. Wobec natłoku docierających 

komunikatów, zakodowanych również w znakach towarowych, ludzki mózg musiał 

wykształcić silniejsze narzędzia filtracyjne. Z tej właśnie przyczyny odbiorca nie jest 

w stanie zapamiętać np. listy sponsorów reklamujących się przed pokazaniem 

wyczekiwanego filmu. Wiele informacji bardzo szybko znika z naszej pamięci 

krótkotrwałej, bowiem mózg uznaje je za „nieistotne śmieci” [6]. Mówi się, że tylko 

20% energii mózgowej jest wykorzystywana świadomie [7]. W związku z tym, 

pozostałe 80% jest zdominowane przez podświadomość, determinującą nasze 

zachowanie – często sprzeczne z tym, co świadomie deklarujemy [6]. Dlaczego więc 

pewne produkty kupujemy, a innych nie? W końcu niektórzy badacze rynku uznali, że 

udzielenie odpowiedzi na to pytanie stanie się możliwe, dzięki badaniu procesu 

decyzyjnego w mózgu człowieka oraz badaniu czynników, które na ten proces 

wpływają. Dało to początek nowej formie marketingu, jaką jest neuromarketing. 

Wskazuje się, że pojęcie to pojawiło się około 2002 r. [8]. Tematykę tę podjął m.in. 

ekspert do spraw budowania marki – M. Lindstrom, który przeprowadził pierwsze na 

tak dużą skalę badania neuromaretingowe [6]. Neuromarketing staje się więc osobnym 

działem marketingu i neuroekonomii, bazującym na szeregu nauk (ekonomii, 

neurobiologii, socjologii, psychologii i medycynie). Jego zadaniem jest wykorzystanie 

środków technologicznych w celu określenia podświadomej reakcji konsumenta na 

produkty i ich nazwy, by umożliwić zaplanowanie skutecznych strategii marke-

tingowych [9]. Do badań neuromarketingowych wykorzystuje się przede wszystkim 

elektroencefalografię (EEG), funkcjonalny rezonans magnetyczny (fMRI), obrazo-

wanie rezonansem magnetycznym (MRI), topografię stanu ustalonego (SST), badanie 

akcji serca bądź częstotliwości oddechu [10].  

Neuromarketing staje się powoli nowoczesnym narzędziem, które pomoże 

zastępować często stosowane, nieefektywne sposoby promowania produktów 

i budowy marki. Wyniki prowadzonych badań neuromarketingowych dowodzą, jak 

ważna jest marka towaru w podjęciu decyzji o jego zakupie. Pozwalają także na 

zauważenie zależności między satysfakcją konsumenta a znajomością marki [11]. 

Neuromarketing zakłada rezygnację ze starych, bezowocnych metod pozyskiwania 

konsumentów na rzecz metod nietypowych, dzięki którym dana marka byłaby w stanie 
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wydostać się z natłoku informacji przetwarzanych przez mózg i wywoływać 

pozytywne skojarzenia z nią związane. Możliwość ustalenia i zrozumienia czynników 

rzeczywiście wpływających na zachowanie, nastrój oraz decyzje konsumenta może 

przełożyć się na skuteczniejsze zaangażowanie jego zmysłów w komunikację 

marketingową. Pozwoli to na bardziej umiejętne posługiwanie się zmysłami, na które 

najmocniej kładziono nacisk w strategiach marketingowych (wzrok, słuch), ale także 

na oddziaływanie na zmysły, które do tej pory nie były w ogóle bądź były 

w mniejszym stopniu zaangażowane w proces komunikacji z konsumentem. 

1.1. Marketing sensoryczny 

Wniosek pośrednio wypływający z założeń neuromarketingu stał się podstawą 

kolejnej, nowej formy marketingu niestandardowego. W poszerzającym się katalogu 

niekonwencjonalnych form komunikacji marketingowych wyróżnia się marketing 

sensoryczny. Podstawowym założeniem w marketingu sensorycznym jest to, aby 

w strategii marketingowej maksymalnie jak to możliwe oddziaływać na wszystkie pięć 

zmysłów konsumenta. Opiera się on więc na holistycznym sposobie przekazywania 

wiadomości, który w efekcie ma przypominać coś w rodzaju religijnego przeżycia 

[12]. Z tego względu mówi się o budowaniu wizerunku marki, opartym na doświad-

czeniu klienta [13]. 

Dotychczas w proces komunikacji z konsumentami najbardziej angażowano zmysł 

wzroku oraz słuchu. Wzrok jest tak ważnym zmysłem, gdyż przywiązujemy ogromną 

wagę do tego, co widzimy. Podkreśla się, że jest to najpotężniejszy z ludzkich 

zmysłów [14]. Blisko ¼ mózgu bierze udział w przetwarzaniu bodźców wzrokowych
 

[15]. Dlatego podstawowym działaniem w marketingu jest odpowiednie wykorzystanie 

czynników oddziałujących na wzrok. Zwraca się uwagę na użycie ciekawej grafiki 

przy budowaniu loga bądź kreowaniu opakowania produktu (jego wyglądu i kształtu), 

odpowiednią organizację przestrzeni sklepowej czy umiejętne posługiwanie się 

kolorem. Dobrym przykładem jest tu przypadek Coca-coli, która zmieniła powszechny 

wizerunek Świętego Mikołaja ubranego na zielono, promując nowy czerwono-biały 

strój. Dzięki temu genialnemu posunięciu Święty Mikołaj nosi dziś barwy Coca-coli
 

[12]. Kolejnym zmysłem, który próbują zaangażować przedsiębiorcy poprzez 

komunikaty marketingowe jest słuch. Wskazuje się, że zasłyszane dźwięki mogą 

generować dobry bądź zły humor. Odpowiednie dostosowanie muzyki może wzbudzić 

w nas pozytywne wspomnienia i wprawić w dobry nastrój. Współcześnie przedsię-

biorstwa takie jak np. Lidl (Lidl Stiftung & Co. KG) używają w reklamie melodii 

znanej piosenki ze zmienionym tekstem, który ma zachęcać konsumentów do 

odwiedzenia sklepów należących do sieci. W efekcie praktycznie każdy jest w stanie 

zaśpiewać usłyszane w reklamie słowa: „Jak sobota to tylko do Lidla”.  

Traktowanie zmysłów całościowo w komunikacji marketingowej nie pozwala na 

lekceważenie pozostałych zmysłów, czyli węchu, smaku i dotyku. Zapachy, które do 

nas docierają są przetwarzane na elektryczne impulsy, które następnie ludzki mózg 

koduje, poprzez co kształtowana jest pamięć węchowa. Pamięć węchowa nieustannie 

ewoluuje i się zmienia. Węch należy do tzw. zmysłów skojarzeniowych [14]. Dzięki 

temu odbiorca może powiązać np. zapach choinki z Bożym Narodzeniem. Rozpylanie 

danego zapachu w danym miejscu może wywoływać u odbiorcy określone uczucia 
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[16]. Na wykorzystaniu zapachów jako głównego narzędzia w strategii marketingowej 

opiera się węższa gałąź marketingu sensorycznego, jaką jest aromamarketing [17]. 

Zmysł węchu jest mocno powiązany ze smakiem, który odbierany jest za pomocą 

kubków smakowych. Odpowiednie wykorzystanie smaku może budować tożsamość 

marki i stanowić element odróżniający. W literaturze mówi się rozwoju marketingu 

smaku, czyli tzw. taste marketingu [14]. Smak jest wykorzystywany chociażby przez 

przedsiębiorstwo Colgate przy produkcji pasty do zębów [12]. Ostatnim zmysłem jest 

dotyk, który również może odgrywać znaczącą rolę w tworzeniu marki. Poprzez dotyk 

konsument doświadcza określonych wrażeń zmysłowych wywoływanych przez 

fizyczny kontakt z daną powierzchnią. Wrażenia te mogą być różne ze względu na np. 

rodzaj materiału czy jego temperaturę.  

3. Forma znaku towarowego jako refleks tendencji marketingowych 

3.1. Pojęcie znaku towarowego  

Znak towarowy to takie oznaczenie, które jest nośnikiem określonych informacji, 

przede wszystkim o pochodzeniu towaru. W związku z tym, znak towarowy nie 

istnieje w oderwaniu od obrotu gospodarczego. Funkcjonuje on bowiem jedynie 

wtedy, kiedy pełni swoją podstawową funkcję, zwaną w literaturze funkcją oznaczania 

pochodzenia bądź funkcją odróżniającą [18]. Zdolność odróżniająca warunkuje 

powstanie znaku towarowego, które ma miejsce w chwili wytworzenia się asocjacji 

między oznaczeniem a towarem lub usługą, na które to oznaczenie wskazuje. Samo 

powstanie znaku towarowego nie jest jednak jednoznaczne z objęciem go prawem 

ochronnym. Konieczne w tym wypadku jest spełnienie określonych przesłanek 

prawnych, w tym wymogu przedstawienia znaku w określonej formie, która nie 

budziłaby wątpliwości co do przedmiotu udzielanej ochrony. 

3.2. Oznaczenia niekonwencjonalne w klasyfikacji znaków towarowych 

Oddziaływanie marketingu (zwłaszcza jego nowych form) na regulacje prawne 

widoczne jest w powszechnie uznawanym podziale znaków towarowych, opierającym 

się kryterium percepcji znaku za pomocą zmysłów. To, w jaki sposób i z jakim 

natężeniem przedsiębiorcy orientowali swoje strategie marketingowe na konkretne 

zmysły konsumentów przełożyło się na wyodrębnianie kolejnych form przedsta-

wieniowych znaków towarowych. Na podstawie wskazanego kryterium, oznaczenia 

dzieli się na konwencjonalne (tradycyjne) i niekonwencjonalne (nietradycyjne). 

Pierwsza grupa oznaczeń obejmuje znaki graficzne – postrzegalne za pomocą wzroku 

oraz znaki słowne – postrzegalne za pomocą wzroku i słuchu. Jednakże to kształto-

wanie się drugiej grupy znaków, czyli oznaczeń niekonwencjonalnych zdaje się 

najbardziej być wyrazem przejawów głównych założeń neuromarketingu i marketingu 

sensorycznego, które pojawiły się w obrocie na długo przed formalnym wyodręb-

nieniem tych form marketingu. Oznaczenia niekonwencjonalne są przedmiotem 

kolejnego podziału na znaki widzialne i niewidzialne [19]. Grupa znaków widzialnych 

obecnie obejmuje następujące rodzaje: znaki przestrzenne (trójwymiarowe, 3D), 

kolor(y) per se (kolor bezkształtny lub nieograniczona przestrzennie kombinacja 

kolorystyczna), znaki ruchome, znaki pozycyjne, znaki multimedialne, znaki 

holograficzne oraz oznaczenia w postaci gestu. W celu zobrazowania niektórych 
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rodzajów można przywołać np. znak trójwymiarowy w kształcie czekolady Toblerone 

(EUTM-000031203), kolor czarny dla oznaczania papieru toaletowego (EUTM-

004899233), bądź znak ruchomy w postaci tzw. intro przed produkcjami HBO 

(EUTM-016147837). Znaki niewidzialne nie angażują zmysłu wzroku w proces 

poznawczy. W literaturze wskazuje się, że do tej grupy zaliczamy znaki dźwiękowe, 

znaki zapachowe, znaki smakowe oraz znaki dotykowe. Tytułem przykładu wskazać 

można tu charakterystyczny ryk lwa wytwórni filmowej Metro Goldwyn Mayer (US 

1395550) bądź zapach cynamonu zgłoszony dla mebli (AU 1858042). 

3.3. Rejestrowanie oznaczeń niekonwencjonalnych w charakterze znaków 

towarowych 

Przedsiębiorcy postępujący zgodnie z zasadami neuromarketingu i marketingu 

sensorycznego wykazują zainteresowanie ochroną swoich rozwiązań poprzez 

zapewnienie sobie pewnego monopolu na posługiwanie się np. określonym dźwiękiem 

bądź zapachem. Chociaż funkcjonowanie w obrocie niekonwencjonalnych znaków 

towarowych nie jest uwarunkowane żadną procedurą rejestracyjną, to objęcie takich 

znaków ochroną prawną obwarowane jest już obowiązkiem spełnienia szeregu 

przepisanych prawem kryteriów. Niemniej samo pojawienie się i rozwój grupy znaków 

niekonwencjonalnych, w szczególności znaków niewidzialnych to prawna odpowiedź 

na sposoby, dzięki którym przedsiębiorcy chcieli i chcą promować swoje towary 

i usługi. Wraz ze zmianą w dziedzinie technik marketingowych zmieniała się i nadal 

zmienia praktyka rejestracyjna znaków towarowych. Stąd też zainicjowana została 

wśród przedstawicieli doktryny i praktyków dyskusja odnośnie dopuszczalności 

rejestracji tej kategorii oznaczeń.  

Ochrona znaków towarowych jest wielopoziomowa, dlatego podejście do rejestracji 

oznaczeń niekonwencjonalnych różni się w zależności od regulacji prawnych obowią-

zujących w danym kraju, ale także od kultury prawnej i utrwalonych zwyczajów. 

Wyróżnia się następujące poziomy rejestracji znaków towarowych: krajowy, 

regionalny, unijny oraz międzynarodowy. Kluczowym poziomem ochrony w przy-

padku Polski jako państwa członkowskiego UE jest (poza poziomem krajowym) 

poziom unijny, ze względu na konieczność harmonizowania przepisów krajowych 

z regulacjami stanowionymi przez organy UE. W celu pobudzenia kreatywności 

przedsiębiorców i dostosowania obowiązujących przepisów prawnych do współczes-

nych realiów w dziedzinie technologii i technik marketingowych zdecydowano się 

otworzyć system zgłaszania znaków towarowych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej na nowe kategorie oznaczeń. Zmieniona została legalna definicja znaku 

towarowego, z której usunięto dotychczas obowiązującą przesłankę graficznej 

przedstawialności na rzecz tzw. zdolności przedstawieniowej. Zgodnie z aktualną 

definicją zawartą w art. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. [20]. oraz w art. 3 Dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. [21], znakiem 

towarowym jest każde oznaczenie, które nadaje się do odróżnienia towarów jednego 

przedsiębiorcy od towarów innego przedsiębiorcy i jest możliwe do przedstawienia 

w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego 

i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony. W związku z obowiązkiem imple-

mentacji postanowień powyższej dyrektywy do porządków krajowych, przytoczona 
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definicja obowiązuje we wszystkich krajach członkowskich UE na potrzeby procedur 

krajowych.  

Obecnie definitywnie dopuszcza się rejestrację oznaczeń widzialnych oraz znaków 

dźwiękowych. Całkowicie odmienny status mają pozostałe znaki niewidzialne. 

Dotychczas zarówno Trybunał Sprawiedliwości UE, jak i Urząd Unii Europejskiej ds. 

Własności Intelektualnej sceptycznie odnosiły się do kwestii dopuszczalności 

rejestracji tych oznaczeń [22]. Zostały one de facto wyłączone od rejestracji, ze 

względu na występującą w ich przypadku wątpliwość, czy mogą zostać precyzyjnie 

przedstawione. Ich zdolność rejestracyjna została obecnie uzależniona od postępów 

technologicznych pozwalających na jednoznaczne i dokładne ustalenie tych znaków.  

Pomimo dyskusyjności obejmowania ochroną prawną większości znaków niewi-

dzialnych, w niektórych krajach członkowskich UE można zaobserwować przypadki 

udanej rejestracji znaków zapachowych bądź dotykowych
2
. Co więcej, w większości 

krajów anglojęzycznych (np. w Stanach Zjednoczonych czy Australii) obowiązuje 

bardziej liberalne podejście do tej kwestii, gdzie rejestracja zapachów w charakterze 

znaków towarowych jest dopuszczalna. Pozytywnie rozpatrywane bywają także 

zgłoszenia znaków dotykowych. Na tle zaistniałej sytuacji najbardziej problematyczna 

zdaje się być rejestracja znaków smakowych. Dotychczasowe próby objęcia ich 

ochroną prawną kończyły się niepowodzeniem
3
. 

4. Podsumowanie 

Prawo znaków towarowych jest ściśle powiązane z obrotem gospodarczym, 

wymianą handlową, a także z marketingiem. Obie dziedziny, pomimo swojej 

niewątpliwej odrębności, wzajemnie na siebie wpływają i kształtują się. Poszerzający 

się katalog dopuszczalnych w kontekście udzielenia ochrony prawnej znaków 

towarowych to prawna odpowiedź na rozwijające się tendencje i trendy marketingowe. 

Wykorzystywanie kolorów, dźwięków, zapachów i innych elementów w marketingu 

zaowocowało powstaniem w obrocie odpowiednich rodzajów znaków towarowych. 

Konieczne więc stało się ustalenie precyzyjnych kryteriów obejmowania takich 

oznaczeń ochroną prawną. Coraz więcej kategorii znaków niekonwencjonalnych 

spotyka się z przychylnym stanowiskiem w kontekście przyznania im zdolności do 

rejestracji. Powszechnie rejestrowane są znaki widzialne oraz znaki dźwiękowe. 

W niektórych krajach rejestruje się także znaki zapachowe oraz dotykowe. 

                                                                   
2 Przykładem jest rejestracja w Niemczech znaku „Underberg” zapisanego w alfabecie Braille’a zgłoszonego 

przez Underberg GmbH & Co. KG, nr rej. 30259811, zob. – Deutsches Patent und Markenamt, 
https://register.dpma.de/DPMAregister/marke/register/302598111/DE; dostęp: 01.03.2020 r. 
3 Najbardziej znane przykłady prób rejestracji znaków smakowych to zgłoszenia dokonywane przez 

przedsiębiorstwa farmaceutyczne dla wytwarzanych przez siebie leków. Przedsiębiorstwo farmaceutyczne 

z Indianapolis „Eli Lilly and Co.” starało się o zarejestrowanie sztucznego smaku truskawek, natomiast N.V. 

Organon smaku pomarańczy. W pierwszym przypadku oznaczeniu odmówiono udzielenia ochrony, gdyż 

uznano, że większość konsumentów nie będzie odbierać smaku truskawki jako znaku towarowego dla 

zgłoszonych produktów, ale jedynie jako metodę niwelowania nieprzyjemnego smaku lekarstwa. 

W przypadku smaku pomarańczy Trademark Trial and Appeal Board orzekł, że zgłoszony smak nie wskazuje 
na źródło pochodzenia towarów ani nie posiada (ze swojej natury) zdolności odróżniającej – Doliński M.J., 

Smak oraz jego receptura jako przedmiot praw własności intelektualnej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 

Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej, 2, 2012, s. 65-67; Mischra N., Registration of Non-

Traditional Trademarks, Journal of Intellectual Property Rights, 13, 2008, s. 46-47. 

https://register.dpma.de/DPMAregister/marke/register/302598111/DE
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Ustawodawcy we wszystkich krajach poprzez rozwiązania prawne w tej materii starają 

się „nadążyć” za zmieniającą się rzeczywistością, by stymulować kreatywność 

i innowacyjność przedsiębiorców z jednoczesnym wytyczeniem granic, których 

przekroczenie będzie skutkowało odmową udzielenia ochrony prawnej na dany znak 

towarowy.  
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Neuromarketing i marketing sensoryczny a niekonwencjonalne znaki towarowe  

Streszczenie 
Znak towarowy jest newralgicznym narzędziem wykorzystywanym przez przedsiębiorców w ramach 

strategii marketingowej w dobie nieskrępowanej konkurencji w walce o potencjalnych konsumentów. 

Najprzeróżniejsze towary, usługi oraz ich oznaczenia otaczają nas na każdym kroku. Dzisiejsza rzeczy-

wistość uwypukla potrzebę poszukiwania nowych form komunikacji z konsumentem, czyli nowych form 
marketingu. Dlatego obecnie pojawiają się i rozwijają niestandardowe koncepcje marketingowe, do 

których zalicza się neuromarketing i marketing sensoryczny. Istotą neuromarketingu jest położenie nacisku 

na pracę mózgu, gdzie przebiega proces decyzyjny człowieka. Prześledzenie tego procesu pozwoli na 

wykorzystanie czynników realnie wpływających na decyzje nabywców bez niepotrzebnego koncen-
trowania się na czynnikach nieistotnych. Na tej podstawie możliwe stanie się skuteczniejsze zaangażo-

wanie zmysłów konsumenta w proces komunikacyjny. Orientowanie strategii marketingowej na jak 

największą ilość zmysłów jest podstawowym założeniem drugiej koncepcji marketingu, jaką jest 

marketing sensoryczny. Wskazane założenia widoczne były w działaniach przedsiębiorców na długo przed 
formalnym wyodrębnieniem omawianych form niestandardowego marketingu, co przełożyło się na krystalizo-

wanie się różnych rodzajów znaków towarowych. Najpopularniejszy podział znaków towarowych opiera 

się na kryterium percepcji oznaczenia za pomocą zmysłów. Rozróżnia się oznaczenia konwencjonalne 

(znaki słowne i graficzne) oraz oznaczenia niekonwencjonalne, do których należą znaki widzialne 
i niewidzialne. Widzialnym oznaczeniem niekonwencjonalnym może być chociażby kolor, hologram czy 

gest. Znaki niewidzialne, jako że nie angażują w proces poznawczy zmysłu wzroku obejmują dźwięki, 

zapachy, smaki oraz znaki odbierane poprzez dotyk. Katalog znaków niekonwencjonalnych odzwierciedla 

tendencje marketingowe pojawiające się na rynku, zwłaszcza postulaty umiejętnego wykorzystania 
zmysłów w komunikacji z konsumentem. Niestandardowe formy marketingu implikują formowanie się 

nowych rodzajów znaków towarowych, gdyż samo ich istnienie nie jest uzależnione od żadnej procedury 

rejestracyjnej. Jednakże w przypadku zarejestrowania nowych rozwiązań w charakterze znaków 

towarowych konieczne jest spełnienie przepisanych prawem wymogów. Aktualnie obowiązujące przepisy 
unijne jednoznaczne dopuszczają rejestrację znaków widzialnych oraz znaków dźwiękowych. Odmienny 

status mają pozostałe znaki niewidzialne, w przypadku których zachodzą wątpliwości co do możności ich 

precyzyjnego przedstawienia. Z tego względu, zostały one praktycznie wyłączone od rejestracji w Unii 

Europejskiej. Mimo rozbieżności w poglądach przedstawicieli judykatury, doktryny i praktyków, znaki 
zapachowe są jednak rejestrowane w niektórych krajach. Obecnie kształtuje się także podłoże do rejestracji 

w przypadku znaków dotykowych.  

Słowa kluczowe: neuromarketing, marketing sensoryczny, niekonwencjonalny znak towarowy, zdolność 

rejestrowa 
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Wdrażanie strategii marketingowej  

na przykładzie koncernu FC Bayern München AG 

1. Wprowadzenie  

Współcześnie wiodące kluby piłkarskie w Europie to przedsiębiorstwa, które 
w swojej działalności zmierzają do realizacji zarówno celów sportowych, jak 
i ekonomicznych (w tym marketingowych) [1]. Postępująca profesjonalizacja 
i komercjalizacja sportu uczyniła z niego gałąź przemysłu tzw. sports industry. 
Wzmożona konkurencja pomiędzy podmiotami z rynku sportowego wymaga 
efektywności nie tylko na piłkarskich stadionach, ale również w obszarze aktywności 
organizacyjno-marketingowej. Wyróżniamy dwie składowe marketingu sportu. 
Pierwszą z nich jest marketing przez sport („marketing throught sport”). Drugą jest 
marketing sportu („marketing of sport”). Autorzy przyjęli definicję następującą 
definicję marketingu sportu, obejmującą wszystkie działania mające na celu 
zaspokojenie potrzeb i doznań konsumentów sportu poprzez procesy wymiany. 
Marketing sportowy rozwinął się w dwóch głównych kierunkach: 1) marketingu 
produktów i usług sportu przeznaczonych bezpośrednio dla konsumentów;  
2) marketing innych dóbr konsumpcyjnych i towarów/usług wytworzonych 
w partnerstwie i przy użyciu promocji korzystając z właściwości sportu [2].  

Jak wskazywał Z. Waśkowski następowała od lat 60. XX wieku ewolucja 
marketingu w sporcie od fazy administrowania sportem poprzez fazę sponsoringu 
sportu i marketingu sportowego do fazy marketingowego zarządzania sportem. 
W ostatniej z czterech fazie mamy do czynienia z następującymi cechami charak-
terystycznymi: a) kluby sportowe upodabniają się do podmiotów gospodarczych i są 
zarządzane według tych samych zasad, b) weryfikacja działalności klubów odbywa się 
na rynku, c) następuje rozwój nowych specjalizacji zawodowych w sporcie np. 
psychologowie, analitycy, doradcy finansowi, d) sport organizowany jest w celach 
zarobkowych [3]. Według A. Sznajdera etapy rozwoju marketingu sportowego były 
następujące: a) masowy, b) segmentacji, c) zindywidualizowany, d) ko-marketing [4]. 
Cykl wartości w sporcie ujęty został w cztery podstawowe zmienne: sportowcy, kibice, 
media, marketing sportu [5]. Od 2010 roku zaczęła się ewolucja marketingu 
sportowego w kierunku ery doświadczeń (przeżyć), których czynnikami napędzają-
cymi były m.in. wzrost oddziaływania mediów sportowych, zwiększenie zainte-
resowania sponsoringiem, pragnienie budowy globalnych marek, uwzględnienie sportu 
w planowaniu rozwoju gospodarczego, powstanie nowych dyscyplin sportowych, 
zwiększenie zainteresowania sportem wśród kobiet [6]. Produkt, jakim jest mecz jest 
dystrybuowany za pomocą mediów w przestrzeń globalną. Marka stała się swoistą 
gwarancją a subiektywne doznania wpływają na zachowania odbiorców (kibiców) [7]. 
Marka i pozytywne skojarzenia z nią są dla profesjonalnego klubu piłkarskiego 
wspierane jest przez sportowe sukcesy. Potencjał gospodarczy klubu wpływa na 
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budowę marki, a sama marka dodatkowo przyczynia się do zabezpieczenia sukcesów 
ekonomicznych danego klubu profesjonalnego [8]. 

W opracowaniu zostały podjęte rozważania nad współczesnym etapem marketingu 
sportowego, a także nad cyklem wartości w sporcie. Uwagę skoncentrowano na 
trzecim etapie procesu strategicznego w marketingu sportu, czyli marketingu mix [9]. 

Obiektem analiz będzie koncern FC Bayern München AG (zwanym dalej FCB), 
należący do ścisłej czołówki klubów piłkarskich w Europie pod względem potencjału 
sportowego, ekonomicznego i marketingowego. Biorąc pod uwagę różne rankingi 
w każdym z nich FC Bayern zajmuje czołowe miejsca:  
a) wymiar sportowy (wskaźnik dla klubów na sezon 2019/2020 – 1 miejsce oraz 3 

miejsce uwzględniając ostatnią dekadę występów w pucharach europejskich; na 
podstawie danych UEFA według stanu z 13 marca 2020 r.),  

b) wymiar ekonomiczny (Deloitte Football Money League 2020) – 4 miejsce,  
c) wymiar marketingowy (Brand Finance Football 50 z 2019 roku – 4 miejsce, 

Natomiast w globalnym rankingu „Forbes – 50 The World Most Valuable Sports 
Team 2019”, FC Bayern zajął 17 miejsce.  

W rozdziale zostaną zaprezentowane główne przyczyny, które spowodowały, że 
klub z Monachium znajduje się na takim etapie rozwoju. W dalszej części opracowania 
zostały wskazane atrybuty klubu. Ponadto odniesiono się do następujących poziomów 
marketingu sportowego: sektora i dyscypliny sportowej – profesjonalna piłka nożna, 
projektu sportowego – liga piłkarska: 1. Bundesliga, sekcji sportowej – zawodowa 
drużyna piłkarska. Prowadzone badania dotyczą lat 2001-2020, co wynika z faktu, iż 
od tego okresu FC Bayern funkcjonuje, jako spółka akcyjna (nienotowana na giełdzie) 
i weszła w nowy etap rozwoju działalności sportowo-ekonomicznej. 

2. FC Bayern Monachium, jako podmiot gospodarczy  

Bezpośrednia skuteczność klubu, jako podmiotu gospodarczego uzależniona jest od 
trzech czynników: organizacyjnego, ekonomicznego i sportowego. Posiadanie 
profesjonalnych struktur, konsekwentne wdrażanie strategii przez kompetentnych 
menedżerów może wpłynąć na podniesienie prawdopodobieństwa uzyskania dobrych 
wyników sportowych, a w konsekwencji finansowych, co prowadzi do wzmocnienia 
potencjału przedsiębiorstwa piłkarskiego oraz jego konkurencyjności na rynku 
krajowym i międzynarodowym. Tożsamość marki klubu (przedsiębiorstwa) piłkar-
skiego FC Bayern München AG (FC Bayern Monachium spółka akcyjna) jest 
wyrazista i skuteczna, czego dowodem jest posługiwanie się hasłem (sloganem) 
w dialekcie bawarskim „Mia san Mia” („My to my”), stanowiącym przejaw zakorze-
nienia w kulturze oraz tradycji regionalnej. Klub powstał w 1900 roku a w jego herbie 
(rozumianym w kategoriach marketingowych, jako logo lub znak towarowy) znajduje 
się biało-niebieska szachownica nawiązująca do herbu regionu – Bawarii oraz na biały 
tle czerwony napis z nazwą klubu, co z kolei ma związek z barwami FC Bayern. 
Ponadto strona internetowa klubu jest prowadzona nie tylko w języku niemieckim 
i sześciu obcych językach (angielski, arabski, chiński, hiszpański, japoński, rosyjski), 
ale także w dialekcie bawarskim. Każdy z pracowników klubu zobowiązany jest do 
zapoznania się i przestrzegania kodeksu wartości klubu (zawiera następujące punkty: 
tradycja, odpowiedzialność, szacunek, rodzinność, wiara w siebie, bycie wzorem, 
innowacyjność, wiarygodność finansowa, partnerstwo, związek, radość, klub – FC 
Bayern jest przedsiębiorstwem, którego bazę w pierwszej kolejności tworzą 
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członkowie – 293 tys. osób, które płaci składki członkowskie i współdecyduje 
o rozwoju klubu poprzez stowarzyszenie FC Bayern)

2
. Zastosowano różne kanały 

komunikacji klubowej, gdzie odnajdujemy spójne podejście do tożsamości marki. 
Jednym z nich jest np. strona internetowa. Oprócz tego w placówce muzealnej 
zlokalizowanej w pomieszczeniach wewnątrz stadionu klubowego funkcjonuje 
muzeum, a w jego centralnej części znajdujemy tablicę z kodeksem wartości oraz 
ekranami, na których odbywa się na stałe emisja wypowiedzi członków zarządu klubu, 
czy też piłkarzy, stanowiących komentarz do wskazanych wartości. Na budowę 
pozytywnego wizerunku klubu wpływają bez wątpienia jego osiągnięcia sportowe. FC 
Bayern należy do najbardziej utytułowanych podmiotów piłkarskich Niemiec, będący 
29-krotnie mistrzem w krajowych rozgrywkach ligowych – 1 Bundesliga, 19-krotnym 
zdobywcą pucharu Niemiec, 8-krotnie superpucharu Niemiec. Na arenie między-
narodowej FC Bayern był triumfatorem w Champions League (5-krotnie), Pucharze 
UEFA (1 raz), pucharze zdobywców pucharów (1 raz), a także sięgnął po klubowe 
mistrzostwo świata i europejski superpuchar oraz dwukrotnie po klubowy puchar 
świata. Klub z Monachium cechują nie tylko długofalowe sukcesy sportowe, co 
wzmacnia wizerunek zwycięzcy i lidera na niemieckim rynku piłkarskim, ale także 
umiejętności zarządzania finansami zarówno w okresie bycia stowarzyszeniem, jak 
i po 2001 roku, gdy funkcjonuje, jako spółka kapitałowa. Od sezonu

3
 2009/2010 

obroty FC Bayern AG wzrosły 350,2 mln EUR do 750,4 mln EUR w sezonie 
2018/2019. W ostatniej dekadzie każdy sezon zakończony był zyskiem finansowym. 
Kluczowymi pozycjami po stronie dochodów (dane za sezon 2018/2019) były wpływy 
ze sponsoringu i reklam (196,5 mln EUR), a także organizacji dnia meczowego (179,1 
mln EUR). W ramach koncernu funkcjonuje spółka zarządzająca stadionem (Allianz 
Arena München Stadion GmbH), która wypracowała zysk na poziomie 10,4 mln EUR. 
Natomiast o sile i potencjale finansowym koncernu świadczy jeszcze fakt, że stan 
kapitału własnego to 481,9 mln EUR, a majątku trwałego to 464,6 mln EUR. Jak 
zaznaczono wcześniej FC Bayern nie jest spółką giełdową, ale mimo to wypłaca 
swoim udziałowcom dywidendę. W ostatnim sezonie (2018/2019) przeznaczono na ten 
cel 15 mln EUR, tj. 0,5 EUR na akcję. Pod względem potencjału ekonomicznego FC 
Bayern zajmuje pierwsze miejsce wśród niemieckich podmiotów piłkarskich, 
wyprzedzając takie kluby, jak Borussia Dortmund i Schalke 04 Gelsenkirchen.  

3. FC Bayern a marketing mix  

Produkty opatrzone herbem klubowym (w nomenklaturze biznesowej znakiem 
handlowym) FC Bayern są oferowane w 14 sklepach stacjonarnych (9 zlokalizo-
wanych jest w Monachium, 5 w innych częściach Niemiec – w Berlinie, Ingolstadt, 
Irschenberg, Mannheim, Oberhausen) i w sklepie internetowym (sklep prowadzony 
w języku angielskimi i niemieckim). Ponadto dla klientów z Chin i Stanów Zjedno-
czonych sklepy online znajdują się na specjalnych platformach, podobnie dla 
hiszpańskojęzycznych konsumentów. Dostarczaniem towarów zajmuje się firma 
logistyczna DHL – jeden z partnerów biznesowych FC Bayern. Każdy produkt jest 
opatrzony hologramem potwierdzającym jego oryginalność. Z częstotliwością co dwa 

                                                                   
2 Struktura udziałowców w spółce akcyjnej FC Bayern jest następująca: 75,1% stowarzyszenie FC Bayern, 

8,33% Adidas AG; 8,33% Audi AG; 8,33% Allianz SE.  
3 Sezon okres od 1 lipca danego roku do 30 czerwca kolejnego roku kalendarzowego.  
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lata wprowadzany jest na rynek nowy wzór strojów meczowych (trykotów), 
wykorzystywanych podczas meczów domowych, wyjazdowych i rozgrywkach 
europejskich

4
. Zarząd spółki po konsultacji z przedstawicielami środowisk kibiców 

i członków klubów podjął decyzję, że stroje domowe zawsze będą zawierać barwy 
czerwono-białe, a w przypadku pozostałych kompletów ubiorów będzie dodawany 
inny kolor. Przepisy dotyczące umieszczania reklam na koszulkach meczowych 
w niemieckiej 1. Bundeslidze stwarzają możliwości dla sponsorów: w centralnym 
miejscu koszulki znajduje się nazwa/logo sponsora głównego – Deutsche Telekom 
AG, po lewej stronie jest herb klubu, zaś po prawej logo partnera technicznego – 
Adidas AG. Oprócz tego w górnej części lewego rękawa koszulki znajduje się logo 
następnego z partnerów – Qatar Airways. Na tylnej części koszulek znajduje się 
nazwisko zawodnika, numer boiskowy i nazwa klubu. Reasumując tę część rozważań, 
koszulki klubowe należą do najbardziej popularnych gadżetów kibiców oprócz 
szalików, czapek, stanowiąc tym samym zewnętrzną formę reklamy dla klubu, ale 
przede wszystkim stanowią dowód przynależności do wspólnoty kibiców niezależnie 
od statusu społecznego, wyznania, rasy i miejsca zamieszkania. FC Bayern posiada 
swoich fanów w różnych częściach świata. 355 tys. osób jest zrzeszonych w 4460 
fanklubów. Dodatkowo członkowie (płacący składki) to 291 tys. osób – czyni z FC 
Bayern najbardziej popularny pod tym względem klub piłkarski na świecie [10]. Image 
klubu z Monachium opisują takie cechy, jak ambitność, dążenie do sukcesów, 
dynamiczność, przywiązanie do tradycji, umiędzynarodowienie. Te cechy, jak i grupa 
wiernych kibiców przyciąga uwagę różnych firm z Niemiec i zagranicy, które szukają 
możliwości wejścia w partnerstwo z koncernem FC Bayern. Dają im to wiele 
możliwości w realizacji własnych projektów biznesowych i wzmocnienia efektu 
synergii, a także ekspansji rynkowej oraz docieranie do nowych grup odbiorców. Dla 
obu stron jest to sytuacja win-win. Od ponad dwóch dekad przychody uzyskane od 
sponsorów stanowią ważny filar finansowania działalności przedsiębiorstwa FC 
Bayern, który w zamian oferuje partnerskie relacje i zapewnia ekskluzywne trakto-
wanie każdego podmiotu gospodarczego, z jakim ma podpisaną umowę o współpracy. 

3.1. Sponsorzy a FC Bayern  

Koncernu FC Bayern posiada: partnera głównego – Deutsche Telekom AG, 
udziałowców Adidas AG, Allianz SE, Audi AG. Następne miejsca w strukturze 
zajmują: platynowych partnerów – DHL, Hylo Eye, Hypovereinsbank, Konami, 
Paulaner, Qatar Airways, SAP, Siemens, Tipico; złotych partnerów – Coca Cola, 
Man, Proctor & Gamble; oficjalnych partnerów – Adelholzener, BR3, Beats by Dre, 
Gigaset, Google, Hugo Boss, Istrien, Marriott, Siemens Hausgeräte, Siemens 
Healthineers, Varta, Vejo, Veuve Cliequot, Zumtobel.  

Główne rodzaje świadczeń partnerów biznesowych:  
a) pieniężne – Deutsche Telekom AG wypłaca około 35 mln EUR na sezon 

w zależności od osiągniętego wyniku sportowego. Firma ta stosuje długofalową 
strategię wspierania klubu, gdyż umowa o współpracy rozpoczęła się 1 lipca 2002 r. 

b) rzeczowe – Adidas Salomon AG – udostępnia komplety ubiorów sportowych 
i sprzęt, Audi AG – oferuje samochody dla zawodników i sztabu trenerskiego 

                                                                   
4 W sezonie 2019/2020 FC Bayern występuje w jednolitych kolorach strojów: czerwone (domowe), białe 

(wyjazdowe), navy (puchary europejskie).  
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Hugo Boss – przygotowuje ubrania wizytowe dla zawodników i trenerów oraz 
menedżerów,  

c) usługowe: Allianz AG – oferuje ubezpieczenia dla kadry zawodników i sztabu 
szkoleniowego; Google – kibice FC Bayern będą wybierać w głosowaniu 
najbardziej emocjonujące momenty ze 120-letniej historii klubu korzystając 
z pomocy wyszukiwarki (po raz pierwszy taka technologia zostanie użyta we 
współpracy z klubem piłkarskim); Hypovereinsbank – zajmuje się obsługą 
finansową koncernu; Qatar Airways – zapewnia przeloty czarterowe na mecze 
wyjazdowe, SAP – zbudował system IT

 
[10]. 

3.2. FC Bayern – budowa marki  

Proces budowy marki w przedsiębiorstwie sportowym przebiega w trzech etapach 
i obejmuje: 1) strategię marki (zawiera następujące działania: pozycjonowanie 
i architekturę marki, dostosowania organizacyjne), 2) substancję marki (zawiera 
multiplikatory, platformę, historię), 3) inscenizacji marki (w jej skład wchodzi 
corporate identity, management ds. klienta i produktu) [11]. W odniesieniu do praktyki 
to w przypadku koncernu FC Bayern AG proces budowy marki przedstawia się 
następująco.  

Etap I strategia marki – występuje: 
a) pozycjonowanie – zawiera przywiązanie do tradycji, zakorzenienie w mieście 

Monachium, ale także bycie międzynarodową wizytówką kraju związkowego 
Bawaria (skojarzona z klubem FC Bayern i stadionem Allianz Arena, jako 
jednym z najbardziej rozpoznawalnych oraz popularnych – posiada osoby 
z „wrodzoną mentalnością” zwycięzców, co udowodnili podczas swoich karier 
zawodniczych, osiągając sukcesy w skali krajowej i międzynarodowej. 
Charakterystycznym zjawiskiem jest w przypadku FC Bayern zatrudnianie 
w klubie pracowników, którzy w przeszłości byli jego zawodnikami np. prezes 
koncernu Karl-Heinz Rummenigge, członek zarządu Oliver Kahn i sprawujący 
funkcję dyrektora sportowego Hasan Salihamidzić. Atrybuty FC Bayern, jako 
marki związane są takimi określeniami, jak: dynamizm, odpowiedzialność 
społeczna, skuteczność, umiędzynarodowienie;  

b) architektura – wykorzystanie nowych kanałów komunikacyjnych pozwala nie 
tylko na utrzymanie posiadanej pozycji konkurencyjnej, ale również na 
dokonywaniu ekspansji na nowe rynki w poszukiwaniu kolejnych partnerów 
biznesowych kibiców oraz klientów;  

c) dostosowanie organizacyjne – w koncernie oprócz działu sportowego 
funkcjonuje kilka działów odpowiadających za relacje biznesowe (np. funkcjo-
nuje dział zarządzania marką, marketingu i organizacji eventów na Allianz Arena, 
czy też dział mediów, cyfryzacji i komunikacji). 

 
II etap – substancja marki: 

a) multiplikatory – wzmocnienie przekazu następuje poprzez posiadanie 
rozpoznawalnych osobistości z życia sportowego (prezesem koncernu od 2001 
roku jest Karl-Heinz Rummenigge) i biznesowego (np. prezesem rady nadzorczej 
jest Herbert Heiner w przeszłości CEO Adidas AG) we władzach przedsię-
biorstwa FC Bayern. Do tej grupy należy zaliczyć także sportowe ikony (np. takie 
postaci, jak Manuel Neuer, Robert Lewandowski, Thomas Müller); 
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b) platformy – kontaktu bezpośredniego z klubem i zawodnikami odbywające się 
przy wykorzystywaniu posiadanego przez FC Bayern majątku trwałego tj. 
centrum biznesowego, obiekty treningowe, kampus, stadion Allianz Arena, 
a także dwa zagraniczne przedstawicielstwa handlowe w Nowym Yorku 
i Szanghaju (klub swoją działalnością za sprawą mediów cyfrowych sprawił 
wzrost zainteresowania w Chinach, co odnotowano w raporcie Mailman Group) 
komuni-kacja prowadzone jest nie tylko poprzez własny kanał medialny (FC 
Bayern TV) i media społecznościowe, ale również poprzez ścisłą współpracę 
z partnerami biznesowymi. 

c) historia – klub FC Bayern powstał w lutym 1900 roku z inicjatywy środowisk 
studenckich, wolnych zawodów oraz przedstawicieli środowisk inteligenckich. 
Od początku istnienia był zarządzany w sposób kupieckich przez lokalnych 
przedsiębiorców. Przez dziesięciolecia budowano solidne fundamenty sportowe 
i ekonomiczne, które zostały brutalnie zniszczone przez okres dyktatury nazis-
towskiej. Powolna, acz systematyczna odbudowa po zakończeniu II Wojny 
światowej najpierw przyniosła debiut w ogólno niemieckiej lidze piłkarskiej 
(1. Bundesliga), a wraz z upływem czasu przyszły sukcesy sportowe i biznesowe. 
Przekształcenie sekcji piłkarskiej w spółkę akcyjną otwarło nowe możliwości 
działań ekonomicznych na rynku krajowym, podjęto także ekspansji na rynki 
zagraniczne. Nawiązywanie do inteligenckich i wielokulturowych korzeni klubu 
jest kontynuowane współcześnie. Przywiązanie do barw klubowych, miasta 
Monachium i regionu Bawaria stanowi autentyczny wyraz prowadzonej działal-
ności przez FC Bayern. Odpowiedzialnymi za zarządzanie przedsiębiorstwem FC 
Bayern są osoby, które były z nim związane w przeszłości a klub stanowi ważną 
część ich życia. Tym samym zagwarantowane jest zachowanie wysokiej jakości 
sportowej i ekonomicznej, a także kontynuacji w rozwoju potencjału FC Bayern 
w przyszłości.  

 
III. etap – inscenizacja marki 

a) corporate identity – prezentowanie jednolitego image klubu (przedsiębiorstwa) 
poprzez wykorzystywanie herbu (w barwach czerwono-białych a w tle widnieje 
herb Bawarii) ma miejsce zarówno w mediach, jak i prowadzonej komunikacji 
(tradycyjnej, elektronicznej). Herb klubu widnieje na sprzęcie sportowym 
wykorzystywanym przez zawodników i trenerów, w materiałach drukowanych 
(np. katalogach, programach meczowych, biletach, karnetach, kartach płatni-
czych), a także na budynkach i w pomieszczeniach klubowych oraz sklepach 
(w tym na każdym towarze sprzedawanym przez FC Bayern). Współpraca 
z partnerami biznesowymi polega m.in. na wyrażeniu zgody na użyciu 
herbu/znaku towarowego FC Bayern na ich produktach, co dodatkowo wpływa na 
wzmocnienie przekazu zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznych. Kulturę 
FC Bayern charakteryzują następujące określenia: jakość, suwerenność, 
innowacje, wierność, ojczyzna („Heimat”), odpowiedzialność. Wizja klubu 
brzmi: „My to My” („Mir san mir”, co wedle bawarskiego dialektu oznacza 
przywiązanie do tradycyjnej bawarskiej niezależności pielęgnowanej w tradycji 
i kulturze Wolnego Państwa Bawaria („Freistaat Bayern”), przy jednoczesnym 
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zaakceptowaniu konieczności prowadzenia działań na rynkach między-
narodowych i dbanie o podnoszenie konkurencyjności.  

b) management ds. klienta i produktów – dział ds. fanów i fanklubów FC Bayern 
odpowiada za bieżącą obsługę kibiców odbywa się w service center (w sposób 
bezpośredni, mailowy, telefoniczny), natomiast dział corporate partnership 
obsługuje partnerów biznesowych. Z kolei sprzedaż miejsc biznesowych  
i w lożach jest realizowany przez pracowników działu marketingu, marki 
i eventów Allianz Arena. Do obsługi dnia meczowego na stadionie zatrudnione 
jest 1250 osób, poza dniami meczowymi 200 osób. Produkty oznaczone herbem 
FC Bayern dostępne są w sprzedaży stacjonarnej oraz przez internet. Dodatkowo 
na terenie stadionu funkcjonuje muzeum FC Bayern, Megastore FC Bayern, 
bawialnia dla dzieci, kawiarnia i restauracja oraz są organizowane różne imprezy – 
za ich obsługę odpowiada spółka córka koncernu – Allianz Arena Stadion München 
AG.  

3.3. CRM w FC Bayern  

Wiodącymi grupami docelowymi dla świadczonych usług są członkowie klubu 
płacący składki (Vereinsmitglieder) oraz sympatycy/kibice o różnym poziomie 
zaangażowania i więzach z klubem. Liczba członków klubu przekracza 230 tys. Ich 
przynależność do klubu potwierdza legitymacja członkowska. Po złożeniu 
wypełnionego wniosku otrzymuje się potwierdzenie online zostanie członkiem na 1 
rok (po upływie roku można członkostwo przedłużyć lub z niego zrezygnować). 
Opłata członkowska wynosi w zależności od kategorii wiekowej: do 17. roku życia 30 
EUR, 18-25 lat 40 EUR, 26-64 lat 60 EUR, seniorzy od 65. roku i osoby niepełno-
sprawne 30 EUR. Każdy nowy członek otrzymuje dodatkowo pakiet powitalny oraz 
spersonalizowany szalik klubowy z wydrukowanym imieniem i nazwiskiem. 
W ramach przywilejów członkowskich są rabaty na towary klubowe (10% zniżki), 
magazyn klubowy „51” (wersja papierowa i online), dostęp do preferencyjnej puli 
biletów tylko dla członków oraz zniżki na bilety meczowe oraz do muzeum FC 
Bayern. Dla swoich kibiców/klientów oferowane są bilety/karnety, wśród których 
wyróżnia się miejsca VIP (loże, miejsca biznesowe) oraz miejsc siedzące i stojące. 
Przed sezonem do sprzedaży przeznaczone są jeszcze karnety w liczbie 35 tys. 
(pojemność stadionu Allianz Arena to 75 tys. miejsc). Po otwarciu stadionu w 2006 
roku każdego roku sprzedawano wszystkie dostępne miejsca biznesowe tzw. Business 
Seats oraz w lożach VIP

5
. Natomiast mecze ligowe, w pucharze krajowym i euro-

pejskim również cieszyły się bardzo wielką popularnością, czego dowodem 100% 
zapełnienie stadionu oraz częste zjawisko większego popytu na bilety/karnety, aniżeli 
podaż (liczba miejsc na stadionie).  

Strategia koncernu FC Bayern polega dążeniu do realizacji czterech celów:  
a) sukcesów sportowych, b) zachowania płynności finansowej, c) posiadaniu 
dodatniego zwrotu z kapitały, d) atrakcyjności i zachowania tożsamości klubu [12]. 
Cele te są ze sobą mocno zespolone, natomiast uwzględniając cele marketingowe to 
właśnie sukcesy sportowe i atrakcyjność wpływają na ich osiągnięcie. Z jednej strony 
prowadzone są działania mające na celu zachowanie posiadanej liczby kibiców/ 
sympatyków/partnerów biznesowych, lecz z drugiej na prowadzeniu inicjatyw 

                                                                   
5 Na stadionie znajduje się 2000 miejsc biznesowych oraz 106 loże mające łącznie 1368 miejsc.  
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(projektów) na rzecz pozyskiwania kolejnych. W tym też celu rozwija działania 
zarówno w Monachium, jak i Niemczech, a także na rynkach zagranicznych. Spon-
soring od połowy lat XX w. stał się platformą Customer Relationship Management, 
gdzie następowało przejście od masowego marketingu na rzecz marketingu zoriento-
wanego na indywidualne potrzeby klientów. Najważniejszym stało się pozyskiwanie 
nowych klientów, zwiększenie lojalności i wartości klientów. W takim kierunku 
podążały firmy angażujące się we wsparcie sportu profesjonalnego. Współpraca 
biznesowa dla wielu z nich wynikała z potencjału sportowo-ekonomicznego FC 
Bayern, medialności i posiadanie też przez ten klub największego w Niemczech grona 
kibiców. Działania w skali globalnej stanowią dobrą okazję do realizacji projektów 
z dotychczasowymi partnerami, ale także zawierania umów z miejscowymi przed-
siębiorstwami z Ameryki Północnej i Azji [10]. Marka i zakorzenienie rynkowe to 
główne czynniki sukcesu rynkowego podmiotów piłkarskich z niemieckiej 1. Bundes-
ligi (w tym FC Bayern), co potwierdziły wcześniejsze badania Autora [11]. 

4. Podsumowanie  

Zgodnie z przewidywaniami sformułowanymi w 2004 roku, których autorami byli 
A. Smith i H. Westerbeek, budowanie przewagi konkurencyjnej klubu wymaga 
posiadanie wykwalifikowanej kadry menedżerskiej, nawiązywanie współpracy 
z przedsiębiorstwami rynkowymi, podnoszenie atrakcyjności dnia meczowego, 
dywersyfikacji działalności i poszukiwania nowych źródeł finansowania, a także 
stosowanie nowych technologii informatycznych [13].  

Długofalowe sukcesy sportowe i finansowe koncernu FC Bayern AG nie byłyby 
możliwe bez kompetentnych członków zarządu, którzy posiadane doświadczenie 
spożytkowali do stworzenia profesjonalnych struktur, dokonywania inwestycji 
w aktywa materialne i niematerialne, a także ekspansji na rynki zagraniczne, czym 
zwiększyli umiędzynarodowienie FC Bayern. Tego typu sytuacja sprzyja wdrażaniu 
strategii marketingowej. Współpraca z partnerami biznesowymi, będącymi globalnymi 
markami (Adidas, Allianz, Audi, Siemens), pozwala na wejście w nowe projekty 
krajowe oraz zagraniczne w Chinach i Stanach Zjednoczonych. Posiadanie przedsta-
wicielstw ww. krajach oraz obecność mediów dedykowanych dla odbiorców wraz ze 
stałą obecność każdego roku piłkarzy na międzynarodowych tournee przyczynia się do 
zwiększenia oddziaływania marketingowego. Powiększeniu ulega liczba między-
narodowych fanklubów i sympatyków. Posiadane przez koncern FC Bayern zasoby 
pozwalają na dalsze wzmacniania marki, zdywersyfikowanie działalności, a także 
wykorzystywanie potencjału na rynkach wschodzących. Trzeba jednak podkreślić, że 
klub z Monachium zbyt długo był zaangażowany w działania na rynku krajowym, 
pomijając znaczenie ekspansji marketingowej na rynki międzynarodowe. Ostatnia 
dekada cechuje się nadrabianiem dystansu do wiodących klubów z Anglii i Hiszpanii, 
poprzez zintensyfikowanie prezentacji w przestrzeni globalnej marki FC Bayern.  

Jednocześnie trzeba podkreślić konieczność stałej pracy nad sprostaniem nowym 
wyzwaniom takim, jak postępujący rozwój technologii informatycznych, rozwój 
cyfrowej rzeczywistości i oczekiwaniami odbiorców o dostępie do danych związanych 
z funkcjonowaniem klubu, którzy także są poszukiwaczami nowych doznań na 
stadionie podczas dnia meczowego. Sponsorzy stają się partnerami, z którymi kluby 
będą realizować coraz więcej projektów biznesowych. Dostęp do treści w formie 
elektronicznej, wirtualna rzeczywistość i rozwój e-sports będą dalej postępować, 
a kluby staną przed jeszcze większą liczbą konkurentów ze strony innych podmiotów 
oferujących różne formy spędzania czasu wolnego [13].  
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Wdrażanie strategii marketingowej na przykładzie koncernu FC Bayern 

München AG  

Streszczenie  
Zbudowanie silnej marki rynkowej o pozytywnych skojarzeniach jest marzeniem/celem bardzo wielu 
podmiotów gospodarczych. Proces ten jest długotrwały i wymaga wielu lat żmudnej pracy, aby przyniósł 
pozytywne efekty. Nie inaczej dzieje się z klubami piłkarskimi, wśród których tylko nielicznym powiodło 
się i stały się rozpoznawalnymi markami na wszystkich kontynentach. Ze względu na intensywnie postę-
pujący rozwój sports industry zdecydowano się na podjęcie tematu wdrażania strategii marketingowej. Za 
case study posłużył FC Bayern München AG należący do wiodących przedsiębiorstw sportowych w skali 

globalnej. Klub mający swoją siedzibę w Monachium jest uczestnikiem międzynarodowej rywalizacji 
sportowo-ekonomicznej, a marka FC Bayern w rankingach zajmuje miejsce w ścisłej czołówce. Została 
przedstawiona m.in. w zarysie historia i etapy rozwoju FC Bayern, działania w ramach marketingu-mix, 
komercjalizacja oraz internacjonalizacja tego podmiotu sportowego. Ponadto zaprezentowany zostanie 
proces budowy marki obejmujący: strategię marki, substancję marki oraz inscenizację marki.  
Kluczem do rozwoju marki jest osiąganie regularnych sukcesów sportowych przy jednoczesnym prowa-
dzeniu racjonalnej polityki finansowej. Wnioski dla innych klubów piłkarskich odnośnie budowy i rozwoju 
marki brzmią następująco: a) koniecznym jest posiadanie zarządu konsekwentnie wdrażającego w życie 
strategię wynikającą z uprzednio sformułowanej wizji; b) struktury organizacyjne klubu powinny upodab-

niać się do struktur istniejących w podmiotach gospodarczych, c) niezależność w prowadzeniu polityki 
klubu i dywersyfikacja działalności.  
Słowa kluczowe: FC Bayern Monachium, marketing mix, przedsiębiorstwo piłkarskie, strategia marketingowa 
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Możliwości i uwarunkowania wykorzystania  

potencjału krakowskiego rzemiosła  

w komunikacji marketingowej Krakowa 

1. Wstęp 

Celem artykułu jest zaproponowanie wprowadzenia szerszej komunikacji marke-

tingowej w obszar przemysłów kreatywnych związanych z Krakowem, w tym m.in. 

krakowskiego rzemiosła. Promocja Krakowa poprzez rękodzielnictwo, jako 

tradycyjnego głównego sektora rzemiosła, związanego z tworzeniem rzeczy z czyichś 

rąk i umiejętności jest punktem wyjścia. Chodzi także o promocję rękodzielnictwa 

w kontekście przemysłów kultury i przemysłów kreatywnych związanych z Krakowem.  

Temat wynika z analizy polityk miasta Krakowa oraz Dokumentów Strategicznych 

Rozwoju Miasta Krakowa. Władze Krakowa już w 2004 roku podkreślały, że: Należy 

stworzyć opis wyjątkowości Krakowa, tego co odróżnia Kraków od innych miast (…). 

Trzeba określić (bądź stworzyć) listę symboli i produktów kojarzonych z Krakowem. 

(znajdą się tu marki, symbole, instytucje i wydarzenia artystyczne etc.) [1]. Do tej pory 

nie opracowano strategii komunikacji dla produktów rzemieślniczych ani przemysłów 

kreatywnych kojarzonych z Krakowem, nie było też kampanii promującej Kraków 

w kontekście krakowskiego rzemiosła i przemysłów kreatywnych, choć autorzy 

Strategii Rozwoju Miasta Krakowa „Tu chcę żyć. Kraków 2030” zapewniają, że będą 

„wzmacniać najlepsze istniejące marki i produkty kulturowe i wspierać twórców 

nowych aktywności”. Wiele z wytworów rzemieślniczych jak choćby znane w świecie 

krakowskie szopki, czy najnowsze krakowskie meble miejskie, powstałe w ramach 

projektu „Przypnij się do sztuki” stanowią właśnie symbol i nieformalną submarkę 

miasta, której poszukują autorzy kolejnych strategii dla promocji Krakowa. Szerokie 

komunikowanie takich informacji jest niezwykle ważne dla osób, które jeszcze nie 

zdecydowały, gdzie chciałyby mieszkać i pracować oraz inwestorów, którzy szukają 

odpowiedniego miejsca na prowadzenie biznesu, ale też studentów, którzy po okresie 

edukacji staną przed wyborem między pozostaniem w ośrodku swojej „Alma Mater” 

a powrotem do miasta rodzinnego [2]. Polskie miasta, na czele z Krakowem, już 

dawno zdały sobie sprawę z wagi działań marketingowych, dlatego logo, hasło 

promocyjne i przyjmowanie przez władze strategii promocji stały się podstawą działań 

podejmowanych w ramach marketingu terytorialnego. Jednak, jak zauważa Aleksandra 

Rogulska jest to zdecydowanie za mało [3]. 

 Rywalizacja jest jedną z przyczyn wyodrębnienia i rozwoju marketingu 

terytorialnego, jednak nie może już się ograniczać do wspomnianego logo i przyjęcia 

strategii, czy nawet kampanii produktów turystycznych, gdyż ewolucji ulegają 

zachowania turystyczne, biznesowe, krótko mówiąc konsumenckie [3]. Brak strategii 

                                                                   
1 adrianakrawiec@wp.pl, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 

Uniwersytet Jagielloński. 
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marketingowej lub słaba komunikacja marketingowa wielu produktów, związanych 

z miastem, regionem czy krajem to w dużej mierze zasługa lata trwania gospodarki 

centralnie planowanej (tzw. gospodarki „niedoboru”), której charakterystyczną cechą 

była trwała przewaga popytu nad podażą. Stąd w badaniach naukowych prowadzonych 

w rzeczywistości krajów tzw. demokracji ludowej nie pojawiały się kwestie narzędzi 

aktywizacji sprzedaży i jak najpełniejszego zaspakajania potrzeb konsumenta [4] – 

uważa Bogna Pilarczyk, pierwsza Prezes Polskiego Naukowego Towarzystwa 

Marketingu. A przecież „miasto to szeroko pojęta komunikacja” [5]. Innymi słowy, 

w przypadku miast śmiało można stosować podejście marketingowe do osiągania 

wyznaczonych w stosunku do niego celów. Dlatego to miasto powinno dostrzegać 

i udoskonalać produkty turystyczne, biznesowe, kulturalne etc. i szukać dla nich 

nowych kanałów szerokiej promocji [3].  
Każdy etap marketingowej podróży konsumenta, w tym przypadku, mieszkańca, 

studenta, turysty (ang. customer journey) wymaga odmiennego podejścia i zastoso-

wania kombinacji różnych narzędzi dotarcia z przekazem. Są narzędzia, które budują 

zasięg, jeszcze inne więź. Dlatego w artykule poruszona została nie tylko kwestia 

prowadzenia komunikacji marketingowej w Krakowie w obszarze przemysłów 

kreatywnych, w tym m.in. krakowskiego rzemiosła, ale też jej uwarunkowania 

w obliczu nowych trendów marketingowych i komunikacji marketingowej. Mowa tu 

o szerszym wykorzystaniu nowych mediów w ramach marketingu terytorialnego.  

2. Wyzwania dotyczące promocji marki Kraków w powiązaniu 

z produktami rzemieślniczymi o znaczeniu symbolicznym dla miasta 

Wraz ze zmianami ustrojowymi marketing zaczął zdobywać kolejne obszary życia 

społeczno-gospodarczego. W końcu znane z sektora gospodarczego strategie marke-

tingowe zaczęto wykorzystywać do promocji miast, gmin i województw [3]. Obecnie 

marketing odgrywa znaczącą rolę w zarządzaniu rozwojem miasta [2]. Konkuren-

cyjność między miastami jest coraz bardziej zauważalna, dlatego aspekt marketingu 

jest coraz bardziej istotny, a określa się go jako „zintegrowany zespół instrumentów 

i działań mających na celu wzrost zdolności konkurencyjnej wyodrębnionej i zagos-

podarowanej przestrzeni (miejscowości, gminy, regionu, turystycznego) w stosunku do 

innych tego rodzaju jednostek przestrzennych” [6]. Miasta już dawno zaczęły 

rywalizować na slogany i kampanie marketingowe.  

W kwestii promocji marki Kraków najbardziej rozpoznawalnym i promowanym 

hasłem występującym w materiałach reklamowych oraz spotach emitowanych w tele-

wizji jest: „Magiczny Kraków”. Spot, w którym wystąpiła aktorka Alicja Bachleda-

Curuś, utrzymano w konwencji filmu kostiumowego, baśni i magii, tym samym 

zachęcając widza, by choć na chwilę oderwał się od rzeczywistości i poczuł nastrój 

panujący w mieście był swoistym novum w koncepcji marketingu terytorialnego, choć 

nie pierwszym na polskim rynku marketingu terytorialnego. Odważnym pomysłem 

była promocja miasta za pomocą hasła „Gołębie kręcą Kraków”. Miasto przymo-

cowało do ptaków mini kamery wideo rejestrujące Kraków z perspektywy lotu gołębi 

[2]. Kampanie te potwierdzają, że Kraków, może być otwarty na nowe pomysły 

promocyjne, które wpisywałyby się w USP Krakowa, czyli specyficzne cechy 

jednostki terytorialnej (ang. Unique Selling Proposition).  
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Wprowadzenie komunikacji marketingowej w szerszy obszar przemysłów 

kreatywnych w Krakowie, w tym m.in. krakowskiego rzemiosła wpisuje się w USP 

Krakowa i odpowiada na wyzwania administracji, która poszukuje kolejnych 

produktów, świadczących o: wyjątkowości Krakowa, tego co odróżnia Kraków od 

innych miast (USP). Oznacza to, że trzeba określić (bądź stworzyć) listę symboli 

i produktów kojarzonych z Krakowem. (znajdą się tu marki, symbole, instytucje 

i wydarzenia artystyczne etc.) [1]. Oczywiste jest, że lista taka istnieje, ale zabrakło  

w niej miejsca na krakowskie rzemiosło lub nie nadano dotychczas istniejącym 

symbolom Krakowa nowych znaczeń, o czym świadczy choćby krakowskie 

szopkarstwo. Krakowskie szopki, misterne dzieła ludzkich rąk, znane są nie tylko ze 

swojego uroku, ale i kunsztu wykonawstwa, i to nie tylko w Polsce, ale i na całym 

świecie. Czy są one ludowym rękodziełem o małej wartości artystycznej czy dziełami 

sztuki? A może po prostu wytworem rzemieślniczym krakowskich szopkarzy 

o znaczeniu kulturowym? By odpowiedzieć na to pytanie, autorka zbadała zagadnienie 

krakowskiego rzemiosła w kontekście przemysłów kultury i przemysłów kreatywnych. 

Wpisują się one w konieczność wprowadzenia zasad marketingu, w tym komunikacji 

marketingowej w obszarze przemysłów kreatywnych, w tym m.in. krakowskiego 

rzemiosła, które odróżniają Kraków od innych miast, tworząc jej specyficzne cechy 

jednostki terytorialnej, wyróżniając i podkreślając jej indywidualność i specyficzny 

charakter [3]. 

Wydaje się, że w obliczu nowych mediów komunikacja marketingowa krakows-

kiego rzemiosła w kontekście przemysłów kultury i kreatywnych może też przebiegać, 

przede wszystkim, albo wręcz tylko i wyłącznie w nowych mediach, których esencję 

stanowią media społecznościowe (ang. social media). Są bowiem narzędzia, które 

budują zasięg, jeszcze inne więź. W tzw. nowych nowych mediach, pojęcia ukutego 

przez teoretyka mediów Paula Lavinsona [7], można osiągnąć te dwa cele 

jednocześnie.  

Celem marketingu terytorialnego może być dziś także bycie marką publiczną. 

Chodzi tu o znane w marketingu spontaniczne porwanie marki (ang. serendipitious 

hijack) – czyli sytuację, w której konsumenci przejmują kontrolę nad marką, jej 

ideologią oraz wykorzystaniem i wizerunkiem. Odnosi się do sytuacji, w której: „Trzeba 

być na tyle pewnym własnej wartości, aby przestać domagać się bezpośredniego 

panowania nad wszystkim i nauczyć się działać spontanicznie” [8]. Jeżeli jednak 

strategia promocji miasta Krakowa ma być utożsamiana z krakowskim rzemiosłem, 

obecnie właściwe będzie, opracowanie jej koncepcji we współpracy z odbiorcami. 

Tym bardziej, w czasach, w których Internet dał władzę osobom prywatnym, niezins-

tytucjonalizowanym i nieposiadającym wcześniej władzy. Szersze wykorzystanie 

mediów społecznościowych i idei spontanicznego porwania marki może być novum 

w kontekście kampanii marketingowej miasta Krakowa, jednak Kraków udowadniał 

już nie raz, że nie boi się nieszablonowych pomysłów marketingowych.  

To, że Kraków kryje w sobie wiele cennych dzieł rzemieślniczych, zaliczanych do 

przemysłów kultury należy traktować jako powód do uwierzenia (ang. Reason to 

believe). Każda marka komunikując się z klientem, składa mu pewną obietnicę. Innymi 

słowy, Kraków na tym polu ma silne i wyraźne argumenty przemawiające na korzyść 

krakowskiego rzemiosła, a także na rzecz promocji Krakowa przez ten aspekt, który 
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warto podkreślać w komunikacji z klientami. W marketingu terytorialnym tymi 

klientami są nie tylko mieszkańcy, ale i turyści, przedsiębiorcy i inwestorzy. 

W Krakowie dzieła lokalnych artystów i rzemieślników można masowo podziwiać 

przed bramą Floriańską. Zarówno turyści, jak i mieszkańcy mogą zakupić tu obrazy 

martwej natury, architektury Krakowa, ale też portrety. Są one ciekawą ozdobą  

15-wiecznej, ceglanej kondygnacji, reprezentacyjnej bramy do miasta na Drodze 

Królewskiej prowadzącej na Wawel. Galeria obrazów pod bramą Floriańską jest 

miejscem, w którym krakowska sztuka niejako spotyka się z rzemiosłem. Efektem tego 

jest prawdziwie krakowski klimat – aura piękna, uroku, historii, rzemiosła i sztuki. 

Kilka metrów dalej od krakowskiej ulicy Floriańskiej znajduje się ulica św. Ducha, 

gdzie mieści się Teatr Juliusza Słowackiego, o randze którego sceny decydował sam 

Stanisław Wyspiański. Krakowscy aktywiści, by złożyć hołd temu krakowskiemu 

artyście wyposażyli Kraków w wyjątkowe meble miejskie. Nie byłoby to możliwe bez 

krakowskich rzemieślników. „Przypnij się do Kultury i Sztuki!” – takim hasłem 

pomysłodawcy mebli miejskich – stojaków rowerowych namawiali Krakowian do 

realizacji projektu. Efektem ich pracy jest 9 rowerowych „parkingów”, które zostały 

zainspirowane pismem Stanisława Wyspiańskiego. Jeden z napisem „Sztuka” stanął 

dokładnie w sąsiedztwie Teatru im. J. Słowackiego. Technologia wytworzenia takiego 

mebla miejskiego jest bardzo skomplikowana i nie każda firma może wykonać taki 

projekt. Wykonaniem zajęła się podkrakowska firma Wood & Iron Manufacture, 

a pracy z pismem Wyspiańskiego, czyli jego materializacji pomogła Anna Rossowska, 

krakowska architekt, która przełożyła styl pisma Wyspiańskiego na formę wizualną. 

Ten projekt rzemieślniczy być może w innych okolicznościach mógłby aspirować do 

dzieła sztuki. Projekt ten skłania nawet do rozważań jak więc odróżnić sztukę od 

rzemiosła? Czy wyznacznikiem jest trudność reprodukcji, unikalność czy nobilitacja 

przez instytucje kultury? W Krakowie wymagania w stosunku do sztuki użytkowej są 

na tyle wysokie, że dla niewprawionego oka, może pojawić się pytanie: Sztuka to czy 

rzemiosło? Z tak postawionego pytania nasuwa się wyjaśnienie, dlaczego Kraków na 

tle innych polskich miast jest miejscem tak unikalnym i pięknym [9]. 

Krakowskie rzemiosło, choć sztuką nie jest, zalicza się nie tylko do przemysłów 

kultury, ale i do przemysłów kreatywnych, do których zalicza się także reklamę, 

architekturę, projektowanie mody, film, wideo, gry komputerowe, muzykę, sztuki 

performatywne, rynek wydawniczy, oprogramowanie i usługi informatyczne. 

I powinno być promowane, co jest zgodne z tezą wielu publikacji naukowych, 

poświęconych marketingowi terytorialnemu: „Pozytywne cechy miasta należy 

w odpowiedni sposób zaprezentować, aby wzbudzić zainteresowanie danym regionem. 

Do tego celu służy promocja, bogata w zestaw instrumentów, za pomocą których 

jednostka samorządu terytorialnego przekazuje informacje o swojej działalności, 

produktach i usługach do podmiotów wewnętrznych i zewnętrznych, tak, by przeko-

nać, że suma korzyści, które staną się ich udziałem dzięki przystąpieniu do tej 

jednostki samorządu terytorialnego, jest wyższa niż gdzie indziej” – piszą Henryk 

Gawroński i Beata Dylik [2]. Ponadto wprowadzenie komunikacji marketingowej 

w obszar przemysłów kreatywnych w Krakowie, w tym m.in. krakowskiego rzemiosła 

wpisuje się w obecną Strategię Rozwoju Miasta, w której władze podkreślają, że: 

„Będziemy wzmacniać wizerunek Krakowa jako miasta kreatywności i kultury, miasta 
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dziedzictwa, miasta festiwalowego i kongresowego. Będziemy systematycznie 

poszerzać ofertę prestiżowych w skali europejskiej wydarzeń kulturalnych. Będziemy 

wzmacniać najlepsze istniejące marki i produkty kulturowe i wspierać twórców 

nowych aktywności” [10]. 

3. Sposób wpisania krakowskiego rzemiosła w markę Kraków 

Rzemiosło zalicza się do przemysłów kreatywnych, a wiele z wytworów rzemieśl-

niczych może być zaliczona do przemysłów kultury. Przemysły kreatywne bardzo 

często utożsamia się z przemysłami kultury, choć są to odrębne kategorie. Pojęcie 

przemysły kultury używa się do określenia tych branż, które „łączą tworzenie, 

produkcję i komercjalizację produktu o charakterze niematerialnym i kulturowym, 

a produkt (zawarte w nim treści) są chronione zwykle prawem autorskim”
2
. I tak jest 

w przypadku wielu wytworów krakowskiego rzemiosła. Już w latach 60. Tadeusz 

Seweryn pisał o szopkarstwie jako specjalnej dziedzinie sztuki, która jest w Krakowie 

żywa, a także wciąż powstających nowych pomysłach na rękodzieła, których 

natchnieniem są różne motywy zabytkowych budynków Krakowa [11]. W 2017 roku 

Rada ds. Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego zarekomendowała ministrowi 

kultury i dziedzictwa narodowego, który następnie podjął aprobującą decyzję złożenie 

wniosku o wpis szopkarstwa krakowskiego na listę reprezentatywną niematerialnego 

dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO [12]. Przemysły kultury, z racji, że są 

wykorzystywane na szerszą skalę mogą wychowywać, tworzyć upodobania, kształ-

tować gusty społeczne, a nawet tożsamość narodową [13]. Pojęcie przemysły kreatywne 

jest związane z kolei z szerszym podejściem do sektora kultury. W dokumencie 

przygotowanym przez Departameny Kultury, Mediów i Sportu (Department for 

Culture, Media and Sport) rządu brytyjskiego do przemysłów kreatywnych zaliczono 

„te branże, które mają swoje źródło w indywidualnej kreatywności, umiejętności 

i talencie, a także mają potencjał do tworzenia bogactwa i miejsc pracy poprzez 

tworzenie i wykorzystywanie własności intelektualnej” [13]. Obecnie istnieje szereg 

definicji przemysłów kreatywnych. Interesująca z punktu widzenia tematyki artykułu 

jest definicja oparta na tzw. modelu tekstów symbolicznych (symbolic texts model) 

i założeniu, że przemysły kultury wyrastają z bogatej historii i tradycji [13]. 

Wielka Brytania jako pierwsza usystematyzowała i zdefiniowała na szczeblu 

rządowym przemysły kreatywne, jednak to rząd australijski stworzył solidne ku temu 

podstawy, wydając pierwszy w historii tego kraju dokument strategiczny dotyczący 

polityki kulturalnej. Miało to miejsce już w latach 90. Podkreślono w nim także 

wartość ekonomiczną tworzoną przez sektor związany z przemysłami kreatywnymi 

[12]. Stał się on bazą pod działania rządu brytyjskiego, który w 2001 roku sklasyfiko-

wał przemysły kreatywne. Zaliczono do nich: „reklamę, architekturę, rynek sztuki 

i antyków, rękodzielnictwo i rzemiosło, wzornictwo, projektowanie mody, film 

i wideo, gry komputerowe, muzykę, sztuki performatywne, rynek wydawniczy, opro-

gramowanie i usługi informatyczne oraz radio i telewizję”
3
.  

                                                                   
2 Definicja UNESCO sformułowana na Konferencji Generalnej Organizacji Narodów Zjednoczonych do 

spraw Oświaty, Nauki i Kultury, Paryż 3-21.10.2005. 
3 Creative industries mapping document, Department for Culture, Media and Sport, London 2001 [13]. 
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W Polsce rzemieślnikiem jest osoba fizyczna oraz spółka, mówi Ustawa 

o rzemiośle. Dowodami kwalifikacji zawodowych rzemieślnika są: dyplom lub 

świadectwo ukończenia wyższej, ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej szkoły 

o profilu technicznym bądź artystycznym w zawodzie (kierunku) odpowiadającym 

dziedzinie wykonywanego rzemiosła; dyplom mistrza w zawodzie odpowiadającym 

danemu rodzajowi rzemiosła, świadectwo czeladnicze lub zaświadczenie potwierdza-

jące posiadanie wybranych kwalifikacji zawodowych w zakresie zawodu odpowia-

dającego danemu rodzajowi rzemiosła
4
. Wytwory tych osób i spółek posiadają 

nierzadko wartość artystyczną lub pełnioną funkcje kształtowania stylu, jakości życia 

i tożsamości mieszkańców, co daje podstawę do zaliczenia ich do przemysłów kultury 

lub przemysłów kreatywnych według literatury poświęconej zagadnieniu [14]. 

Istnieją także definicje, podkreślające, że poszczególne dziedziny przemysłów 

kreatywnych opierają się na ludzkiej kreatywności, talencie i umiejętnościach oraz 

wytwarzanych dzięki tym cechom własnościach intelektualnych. Zyskują one 

popularność dzięki temu, że konsumenci, dokonując wyborów rynkowych, kierują się 

chęcią doświadczenia nowych i unikatowych doznań. Trzecia grupa definicji akcentuje 

jednostki twórcze, czyli osoby o odpowiednich charakterystykach, które dzięki swojej 

kreatywności wytwarzają produkty i usługi o znacznej wartości ekonomicznej. Przedsię-

biorstwa, w których takie osoby znajdują zatrudnienie, są w stanie wygenerować 

większy zysk, a obszary geograficzne, na których działają, rozwijają się szybciej. 

Spośród szeregu definicji przemysłów kultury, interesująca z punktu widzenia 

niniejszego artykułu jest definicja oparta na wytworach, które mają wartość 

symboliczną. By takie wytwory można było zaliczyć do przemysłów kultury lub 

kreatywnych ich wartość symboliczna ma przewyższać ich wartość użytkową [15]. 

Szczególnie tego typu produkty, zasługują na szerszą komunikację marketingową 

w ramach promocji marki Kraków.  

Czy należy działania z zakresu marketingu terytorialnego – promocję miasta 

Krakowa utożsamiać z krakowskim rzemiosłem? Zdecydowanie tak. Marka Kraków 

może być marką parasolową. Z powodzeniem stosowane jest to w województwie 

świętokrzyskim, gdzie marka Świętokrzyskie stała się marką parasolową nad portfolio 

produktów lokalnych i submarek [16]. W ramach tzw. marki parasolowej można 

przygotowywać i włączać coraz to nowe produkty z jednoczesnym minimalizowaniem 

i efektywniejszym wykorzystywaniem środków na marketing i promocję. Włączanie 

jednak nowych produktów wymaga zrozumienia, a przede wszystkim stosowania przez 

wszystkich partnerów podstaw strategii marki, czyli jej esencji.  

Esencja marki Kraków wynika ze specyficznych atutów miasta (emocjonalnych, ale 

i racjonalnych), które jak czytamy w „Programie strategicznym promocji miasta 

Krakowa na lata 2016-2022 sprawia, że to w „Krakowie można znaleźć inną perspek-

tywę, szersze i głębsze spojrzenie. W Krakowie nikt i nic nie pędzi na oślep do celu, 

dlatego miasto daje swobodę do tworzenia i odkrywania. Dzięki autentycznym, 

angażującym relacjom międzyludzkim każdy pomysł tutaj ma szanse na realizację, bo 

lokalne społeczności wspierają się wzajemnie. W harmonii i atmosferze refleksji, 

którym Kraków sprzyja, każdy staje się natchniony i poruszony przez to miasto” [17]. 

                                                                   
4 USTAWA z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz.U.2018.1267) oraz Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 

z 2019 r. poz.1292 i 1495). 
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4. Wytyczne do prowadzenia komunikacji marketingowej submarki 

krakowskiego rzemiosła wynikające ze zmian świadomościowych 

i technologicznych  

Kiedy w USA pod koniec lat 80 elementy marketingu z poziomu przedsiębiorstw 

zaczęto aplikować do podmiotów publicznych, w Polsce zaczęły dopiero pojawiać się 

pierwsze publikacje z zakresu marketingu. Jedną z pierwszych publikacji z marketingu, 

która ukazała się w Polsce była książka K. Białeckiego „Elementy marketingu 

eksportowego”. Książka „Marketing”, Ph. Kotlera, która funkcjonuje w obiegu dydak-

tycznym, była u nas novum tak dla środowiska marketingowego, jak i marketingu, jako 

rodzącej się dziedziny nauki [4]. Dlatego swoistym novum będzie w kontekście 

kampanii promującej submarkę krakowskie rzemiosło w ramach marki Kraków 

oddanie władzy nad kampanią osobą niezinstytucjonalizowanym, nie posiadającym 

władzy – społecznościom. Genialna kampania bez genialnej strategii jest pozbawiona 

sensu, a genialna strategia bez genialnej kampanii pozostanie niezauważona – pisali 

bowiem Pat Fallon i Fred Senn w „Marce soczystej jak pomarańcza” [18]. Koncepcja 

współpracy władz lokalnych ze społecznością internetową w promocji submarki 

krakowskie rzemiosło jest wynikiem insightu konsumenckiego. 

Kampanie promocyjne, precyzyjniej treści kierowane do odbiorców, powinny 

opierać się na insightach konsumenckich. Nawet informację tzw. kłopotliwą można 

obrócić w coś, co jeszcze bardziej zespoli klienta z produktem czy usługą. Tak było 

lata temu w USA z oficjalnym „przebaczeniem” wszystkim klientom, którzy 

kiedykolwiek „pożyczyli sobie” ręcznik z sieci hoteli Holiday Inn. Agencja Fallon 

wymyśliła akcję „Dzień Amnestii Ręcznikowej”, która skłoniła tysiące Amerykanów 

do wyznań na temat tego, jak i w jakich okolicznościach „wypożyczyli sobie” ręcznik. 

W kampanii promującej krakowskie rzemiosło i przemysły kreatywne należy mówić 

do inwestorów, turystów, ale i do ludzi, którym Kraków nie jest obojętny, w którym 

żyją, pracują, który chętnie odwiedzają, by zrobić zakupy u lokalnych rzemieślników. 

Opracowano insighty konsumenckie, z których wynika, że: 

 

W ludziach i społecznościach tkwi ogromna moc twórcza.  

Każdy chce być zauważonym i docenionym. 

 

Ponadto zaobserwowano, że współczesne społeczeństwa są zmediatyzowane. 

W demokracji premodernizacyjnej z obywatelami komunikowano się za pomocą 

prasy. Kiedy pojawiła się telewizja i media elektroniczne – to był znak, że „dotarliśmy 

jako ludzkość do demokracji modernizacyjnej”. Przejście do kolejnego etapu 

komunikacji wiąże się z formą demokracji postmodernizacyjnej, gdzie za pomocą sieci 

komunikują się wszyscy ze wszystkimi. W ten sposób zatoczono koło, a narzędzia 

Web 2.0 dały władzę obywatelom, niezinstytucjonalizowanym, niemającym do tej 

pory władzy, biernym konsumentom. Tymi narzędziami są serwisy społecznościowe, 

które nazywa się nowymi mediami. Dzięki nim w ogóle można mówić o tranzycji do 

demokracji postmodernizacyjnej, do NetoDemokracji [19]. Media społecznościowe nie 

są jednak mediami nowymi, bowiem wiele, jeśli nie większość, z popularnych 

serwisów, które do nich się zaliczają, premierę swoją miały ponad dekadę temu 

(Twitter, Facebook, YouTube). Paul Levinson zaczął więc używać terminu nowe, 
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nowe media. Zrobił to, by uwypuklić w nich możliwości, które one stwarzały: bycia 

konsumentem i producentem jednocześnie. Levinson zauważył, że wiele z nowych 

mediów pokazały przewagi nad starymi. Tak było z serwisem internetowym, który 

utrwalił przewagi nad gazetą papierową. Jednak jak uważa Lewisnon dopiero nowe, 

nowe media przydały użytkownikowi władzy. Co więcej, oddały mu wolność, którą 

ograniczały nie tylko stare media, ale i nowe media, takie jak wspomniany serwis 

internetowy czy reklama internetowa [7]. Internet, w znaczeniu Lewnisona dał władzę, 

osobom prywatnym, niezinstytucjonalizowanym i nieposiadającym władzy. Mogą oni 

w Internecie nareszcie stać się źródłem informacji, którą można upublicznić 

w przestrzeni internetowej dzieląc się opiniami, spostrzeżeniami, doświadczeniami 

i perspektywami z innymi. Instytucje władzy, media, mianowane czwartą władzą, nie 

mogą też zabronić być źródłem informacji swoim audytoriom. Pod wpływem nowych 

mediów w ujęciu Lewinsona nastąpiło przesuniecie władzy od przedsiębiorstw 

medialnych do internauty, który dysponuje takim samym dostępem do informacji co 

przedsiębiorstwo medialne. Z tego względu media społecznościowe, jak Twitter czy 

Facebook, stały się światem wspólnot i demokracji [20]. Taka retoryka w powiązaniu 

z retoryką współpracy, radosnego uczestnictwa, oddawania ludziom głosu – sprawia, 

że traktuje się te produkty i usługi jako godne większego zaufania niż produkty 

tradycyjnych przedsiębiorstw medialnych nastawionych na zysk. Lev Manovich 

w kontekście nowych mediów mówi o przecięciu się dwóch procesów: historii technik 

obliczeniowych i historii technologii medialnych [21]. Jednak ważny jest także leksem 

nowy – oznaczający nie tylko dopiero co zrobiony, ale taki, który zajął miejsce 

poprzedniego. Żeby zrozumieć istotę nowych mediów niezbędne staja się zmiany 

kulturowe, które medium niesie, w mniejszym stopniu warunki jego stabilnego 

funkcjonowania [8]. 

Czasy, w których marketerzy mieli pełny wpływ na pozycjonowanie produktów 

i marek już dawno minęły. Dziś mają oni silną konkurencję w postaci rozwiniętej sieci 

społeczności. Przejęcie kontroli nad markami przez społeczności zostało opisane przez 

Aleksa Wipperfürtha w „Brand Hijack”. To konsumenci, a nie specjaliści od reklamy 

nadali kształt największym markom, jak: Dr Martens, eBay, Starbucks. Starbucks nie 

wprowadził kolejnej sieci kawiarni, kawa ze Starbucksa stała się synonimem pewnego 

stylu życia. Marka porwana to zatem pewien pomysł, który znajduje swoich 

zwolenników, bo powstaje w odpowiednim czasie i miejscu. Takie spontaniczne 

porwanie (ang. serendipitous hijack) jest najczęściej spotykane wśród gorących 

zwolenników danej marki, tworzących odrębne subkultury. Trudno je nawet 

przewidzieć i jest całkowicie niezależne od działu marketingu zajmującego się daną 

marką. Oprócz porwania spontanicznego, można myśleć o porwaniu wspomaganym. 

I taka strategia w kontekście submarki krakowskie rzemiosło wydaje się być zgodna 

z najnowszymi trendami marketingowymi, jednocześnie zapewniając kontrolę nad 

potencjalną kampanią. W tym przypadku zadaniem marketerów jest współpraca 

z grupą ludzi, z którymi nie zwykli współpracować – z konsumentami. Należy jednak 

pamiętać, że konsumenci nie decydują się uczestniczyć w promocji marki dla zysku 

samej marki, ale ze względu na jej wizję, z którą mogą się identyfikować i w której 

rozwój chcą się zaangażować. Jest to koncepcja dla tych, którzy wychodzą z założenia, 

że marka nie należy do nich, ale do rynku [8]. 
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Siłą społeczności, a zwłaszcza społeczności internetowych, jest nie tylko aktywność 

i zaangażowanie, ale i pomysłowość, co można by było wykorzystać w kampanii 

promocyjnej krakowskiego rzemiosła i przemysłów kreatywnych w ramach metody od 

wielu lat stosowanej przez firmy komercyjne we współpracy z konsumentami. Mowa 

o croudsourcingu. Pojęcie to zostało po raz pierwszy użyte przez Jeffa Howe’a w 2006 

roku. Odnosi się do zbiorowej pracy ludzi skoncentrowanej na tworzeniu treści dla 

marek oraz definiowaniu problemów i poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań. Łączy 

się z zagadnieniem kolektywnej inteligencji – Collective IQ [22]. Poza tym, reguła, że 

„dawcą komunikatu jest marka, a konsumenci mają tylko słuchać obowiązywała zanim 

media społecznościowe zawładnęły światem wirtualnym” [22]. W związku z zacho-

dzącymi zmianami w zakresie komunikacji, a także w zakresie świadomościowym, 

należy szukać społecznych partnerów do wspólnego poszukiwania najlepszych 

rozwiązań problemów. Inicjatywy czerpiące z inteligencji tłumu wpisują się także 

w trend oczekiwań społecznych w zakresie udziału w życiu publicznym i potrzeby 

wypełniania poczucia sprawstwa osób uczestniczących.  

5. Podsumowanie  

Zamiast podsumowania autorka proponuje konkretną propozycję, czyli sposób 

materializacji zaproponowanej komunikacji w obszarze przemysłów kultury 

i kreatywnych w tym m.in. krakowskiego rzemiosła. Analiza literatury przedmiotu 

pozwala też na wstępne konkluzje, że w Krakowie wiele wytworów rzemieślniczych 

ma znaczenie symboliczne, stanowi wizytówkę miasta, a wymagania w stosunku do 

sztuki użytkowej są tu na tyle wysokie, że dla niewprawionego oka, może pojawić się 

pytanie: Sztuka to czy rzemiosło? Przykładem takiej wirtuozji, stanowiącym podsumo-

wanie rozważań, jest krakowska, amatorka orkiestra dęta Wieniawa, która stała się 

symboliczną i nieformalną submarką Krakowa. Orkiestra współpracuje z wybitnymi 

muzykami i koncertuje na całym świecie. Orkiestra Wieniawa może się przysłużyć 

w wykonaniu logotypu dla submarki krakowskiego rzemiosła. Z pewnością osoba nie 

znająca branży marketingowej mogłaby uznać tę część tekstu za niespójną, zwłaszcza 

nie mając tzw. branżowej wiedzy o nowych formach i formatach logotypów. Mowa tu 

o audiologo, czyli muzycznym logotypie. Jest to stosunkowo młoda forma tzw. 

brandingu za pomocą dźwięku. Stworzony system dźwięków można wykorzystywać 

w showroomie krakowskiego designera lub w warsztacie rzemieślnika. Audiobranding 

sprawdzi się także w aplikacji czy na stronie internetowej, promującej kampanię czy 

konkretnego wytwórcę. Audiologo można także wykorzystać w sposób równie 

nietypowy, jak nietypowo podeszły władze Krakowa do ujęć miasta z lotu ptaka, 

mocując kamery na krakowskich gołębiach. Efekt takiej promocji można porównać 

z podobnym projektem Johnny’ego Millera: Unequal city project przyniosząc 

Krakowowi rozgłos i ciekawe ujęcia miasta. Tym razem inspirację można zaczerpnąć 

z kampanii społecznej autorstwa agencji reklamowej Ogilvy. W Panamie w 2015 roku 

na tzw. dziury w drogach, dzięki kreatywności wspomnianej agencji, narzekała 

aplikacja, a nie drogowcy. W tym celu stworzono urządzenia reagujące na ruch, które 

umieszczono na panamskich jezdniach, a dokładnie w dziurach drogowych. Po 

najechaniu na tak zamontowane urządzenie przez samochód, sygnał docierał do 

internetowej bazy danych, w której przemieniany był w tzw. tweeta, informującego 

o utrudnieniach drogowych. Tak skonstruowany tweet, czyli forma przekazu w 140 
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znakach związana z serwisem społecznościowym Twitter, trafiał do tego serwisu [23]. 

Również w Krakowie nie wszystko jest przecież tak dopracowane, jak zespół 

Wieniawa, a wiele rzeczy wymaga naprawy. Audiologo sprawdziłoby się idealnie 

w takich nieidealnych miejscach Krakowa, żeby jego mieszkańcy, zamiast narzekać, 

kiedy natkną się lub nadepną na taki punkt – po prostu się uśmiechnęli. Sama akcja 

zwróciłaby uwagę na miejsca, które wymagają usprawnienia. Będzie to zgodne 

z koncepcją croudsourcingu i oddania władzy społecznościom. Internet dając władzę 

społecznościom, nie odebrał jednak władzy największym instytucjom, utwierdzając ich 

hegemonię. Największe korporacje medialne i instytucje publiczne, podobnie jak, 

największe marki komercyjne, cieszą się największym audytorium w Internecie, 

nieważne czy mówimy o witrynach internetowych czy profilach w ramach nowych 

mediów. Krakowskie rzemiosło zasługuje na czołówki w tych mediach.  
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Możliwości i uwarunkowania wykorzystania potencjału krakowskiego rzemiosła 

w komunikacji marketingowej Krakowa 
Streszczenie 

W artykule zaprezentowany zostanie sposób wpisania krakowskiego rzemiosła w kontekście wytworów 
symbolicznych w markę Kraków oraz określone kluczowe wytyczne do prowadzenia komunikacji 

marketingowej krakowskich przemysłów kreatywnych, w tym m.in. krakowskiego rzemiosła. Autorka 

wskazuje, że promując krakowskie rzemiosło w kontekście marki Kraków można zachować spójność 

wizerunkową na poziomie produktowym i komunikacyjnym. Ponadto w publikacji wykazano narzędzia 
marketingowe z pomocą których mogłaby odbywać się komunikacja. Ich wybór wynika ze zmian 

świadomościowych i technologicznych.  

Zaproponowane działania z zakresu marketingu terytorialnego z powodzeniem stosowane są np. w woje-

wództwie świętokrzyskim, gdzie marka Świętokrzyskie stała się marką parasolową nad portfolio produktów 
lokalnych i submarek [16]. Kraków już nie raz udowodnił, że nie boi się nieszablonowych pomysłów 

w zakresie komunikacji marketingowej, dlatego propozycja, która jest wynikiem insightu konsu-

menckiego, analizy polityk Krakowa oraz esencji marki Kraków, ma szansę spotkać się z pozytywnym 

przyjęciem w Krakowie. 
Autorka proponuje także nietypowy pomysł na nowe logo dla Krakowa. Kraków już ma odświeżony 

logotyp, ale teraz, zdaniem autorki, pora sięgnąć po wyższy kaliber, a wszystko dla sztuki użytkowej made 

in Kraków. Dlaczego? Ponieważ włączanie nowych produktów wymaga strategii zgodnych z najnowszymi 

trendami marketingowymi oraz zrozumienia, a przede wszystkim stosowania podstaw strategii marki, czyli 
jej esencji. Propozycja spełnia oba te wymagania i może stanowić inspirację we wprowadzeniu szerszej 

komunikacji marketingowej w obszar przemysłów kreatywnych w Krakowie, w tym m.in. krakowskiego 

rzemiosła. 

Słowa kluczowe: krakowskie rzemiosło, przemysły kultury i kreatywne, media społecznościowe, 
marketing terytorialny, marka Kraków 
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Marketing szeptany i Internet – podstawowe źródła 

reklamy firmy Podo-Medica 

1. Wprowadzenie 

Wzrastająca rola usług w gospodarce poszczególnych krajów i związany z tym 

wzrost liczby przedsiębiorstw na rynku, które świadczą te same lub podobne usługi 

sprawiają, że firmy usługowe chcąc zdobyć i utrzymać klientów wykorzystują 

wszelkie dostępne im instrumenty oraz działania marketingowe [1]. Kształtowanie 

koncepcji marketingowych w przedsiębiorstwach usługowych wymaga zatem z jednej 

strony uwzględnienia specyficznych cech usług, a z drugiej stale zmieniających się 

warunków otoczenia [1]. Nie brak też głosów, że podstawą praktyki każdego przedsię-

biorstwa są jego relacje z otoczeniem rynkowym, a długotrwałe relacje z właściwymi 

partnerami są niezbędne do tego, by działalność marketingowa była źródłem zysku
2
. 

W dobie permanentnie wzrastających wymagań klientów i nasilającej się konku-

rencji, konieczne staje się całościowe podejście przedsiębiorstwa do interakcji 

z licznymi uczestnikami rynku, a jednocześnie dostosowanie się do preferencji 

i potrzeb klientów. Okazuje się, że typowe strategie promocyjne przynoszą coraz 

mniejsze efekty, zatem niezbędne staje się poszukiwanie lepszych rozwiązań pozys-

kujących nowych nabywców [2]. Strategia marketingowa jest sposobem wykorzys-

tania potencjału i taktyką funkcjonowania firmy na rynku. Stosuje się ją, aby wyko-

rzystywać zmiany zachodzące w otoczeniu, dzięki którym realizowane będą cele 

przedsiębiorstwa [3]. 

Działania promocyjne służące promowaniu całego przedsiębiorstwa, w tym 

również jego produktów i pracowników w sposób pośredni to np. public relations 

(PR), publicity, całościowa identyfikacja wizualna (CI), czy sponsorowanie firmy [4]. 

Philip Kolter pojęcie reklamy definiuje jako każdą płatną formę nieosobistej 

prezentacji oraz promocji produktu, usługi lub idei przez określonego nadawcę 

(sponsora) [5]. Mirko Düssel pisze, że ,,czasy, w których sprzedawano to, co wypro-

dukowano, minęły. Dziś chodzi o to, aby produkować to, co można sprzedać”. Z kolei 

myślenie marketingowe w przedsiębiorstwie powoli staje się powszechne, gdyż jego 

celem jest zadowolenie klientów i zyskanie ich lojalności, co pozwoli zdobyć 

przewagę nad konkurencją [6]. 

Celem naukowym artykułu jest zbadanie źródeł pozyskiwania klienta. Postawiono 

następujące hipotezy badawcze: wraz ze wzrostem liczby zadowolonych pacjentów, 

wzrośnie liczba nowych klientów gabinetu; im lepsze jest pozycjonowanie w Inter-

necie, tym więcej nowych klientów skorzysta z usług firmy. W cele weryfikacji 

hipotez przeprowadzono badanie opinii klientów metodą ankiety telefonicznej. Udział 

w badaniu był anonimowy. 

                                                                   
1 Katarzyna Daniel, doktorantka, Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Opolski, 

katarzyna.daniel@interia.pl.
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2. Marketing szeptany 

Marketing szeptany jest jedną z odmian ambient marketing [7], który w Polsce 

kojarzy się z głównie z marketingiem niestandardowym, oryginalnym, pomysłowym 

i innowacyjnym [8]. Istotne w tej formie komunikacji jest to, aby działanie było 

jednorazowe (a nie powtarzalne) i przede wszystkim unikalne [7]. Za twórcę 

marketingu szeptanego uznaje się Malcolma Gladwella, który pod koniec XX wieku 

zaprezentował mechanizm rozchodzenia się informacji w sieci społecznej, na 

przykładzie rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych [9]. Marketing szeptany, 

w literaturze przedmiotu nazywany jest również marketingiem plotki, word of mouth 

marketing, buzz marketing, whisper marketing [7], czy choćby pocztą pantoflową, 

szumem medialnym, szepto-marketingiem, marketingiem z ust do ust [10]. 

Dominika Polkowska wyróżnia cztery najważniejsze cechy marketingu szeptanego, 

tj.: komunikacja konsument do konsumenta, jawność relacji z marketerem, dobrowolne 

rozmowy oraz nieopłacone rekomendacje i opinie [11]. Według badań amerykańskich 

badaczy nawet 15% rozmów, które prowadzą ludzie dotyczy wzmianek o markach 

produktów i usług [12]. Marketing szeptany to wszelkie działania firmy, których 

zamiarem jest wywołanie dyskusji o produktach i usługach wśród klientów. Do działań 

takich klasyfikują się referencje, polecenia, czy rozmowy na temat marki. Takie 

rozmowy są niezwykle cenne, gdyż ludzie coraz rzadziej ufają reklamie, a bez 

większego problemu zdają się na opinię innych zaufanych im osób [7]. W przypadku 

szeptomarketingu słowem kluczowym są więc rekomendacje [11]. 

Andy Senrovitz pisze, że whisper marketing ,,wykorzystuje on szeptaninę do 

marketingowego celu, jest nową specjalnością, czynną, jawną i planowaną, jak każda 

inna forma marketingu. Jest on naturalną rozmową między ludźmi z krwi i kości. 

Marketing szeptany kieruje tą rozmową tak, że toczy się ona o Tobie. To autentyczne 

rozmowy konsumentów. Polega na włączeniu się w te konwersacje i uczestniczeniu 

w nich – ale nigdy nie polega na manipulacji, oszustwie czy nieuczciwości” [13]. 

Obecnie marketing szeptany zyskuje coraz więcej zwolenników, ponieważ 

konsument jest najważniejszym źródłem opinii na temat produktów lub usług [14]. 

Marketing szeptany ma jednak swoje wady, gdyż zadowolony klient prawdopodobnie 

przyprowadzi trzech kolejnych, natomiast zniechęcony odstraszy skutecznie kolejnych 

dziesięciu potencjalnych klientów [7]. Kiedy klient jest zadowolony i usatysfakcjo-

nowany z danej usługi bądź wręcz odwrotnie – usługa wzbudziła w nim złość, chętniej 

dzieli się pozytywnymi lub negatywnymi odczuciami z innymi ludźmi. Stąd też 

skuteczność marketingu z ust do ust [15]. Marketing szeptany opiera się zazwyczaj na 

przekazach zawierających atrakcyjną historię związaną z konkretnym produktem, 

dzięki czemu odbiorcy przekazu zaczynają ją rozpowszechniać [14]. 

W literaturze przedmiotu wyróżnia 8 odmian marketingu szeptanego: 

 brand blogging – tworzenie blogów oraz uczestnictwo w dyskusjach dotyczących 

produktów i usług. Jest to również przeprowadzanie testów produktu oraz 

porównywanie go z innymi produktami [16].

 community marketing – tworzenie, a także wspieranie niszowych społeczności 

interesujących się marką, głównie przez tworzenie forów i klubów dyskusyjnych 

[17].
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 trandsetting – naśladownictwo polegające na promowaniu mody na konkretne 

marki lub produkty przez osoby kreujące modę [7]. Trendsetterzy są najczęściej 

osobami młodymi, atrakcyjnymi, lubianymi i podziwianymi w towarzystwie. 

Prezentowane przez nich postawy i zachowania stają się wzorami do naślado-

wania, a oni sami uznawani są za liderów opinii [18]. Zadaniem trendsettingu jest 

wzbudzenie (niby przypadkiem) świadomości potrzeby posiadania czegoś, co inni 

już mają [19].

 casual marketing – promowanie równoległe przy pomocy jednego produktu/ 

usługi kolejnych [7], przy czym następne produkty nie są związane z głównym 

celem działań [14].

 product seeding – dostarczanie próbek swojego produktu do wpływowych osób 

[7], aby rozpowszechniały na ich temat pozytywne informacje [14].

 causa marketing – wspieranie kwestii społecznych w celu zdobycia szacunku 

i wsparcia osób uważających daną sprawę za ważną [17].

 marketing wirusowy – tworzenie zabawnych komunikatów zaprojektowanych 

w sposób łatwy do przekazania innym osobom, zazwyczaj w formie e-maila lub 

filmu internetowego [20].

 evangelist marketing – w odmianie zaawansowanej klient zaczyna przekonywać 

oraz nakłaniać innych do skorzystania z produktu lub usługi [7]. Klient staje się 

ambasadorem marki i z własnej inicjatywy rekomenduje ofertę innym nabywcom 

[14].

Skuteczność marketingu szeptanego zależy jednak od odpowiedniego otoczenia, 

w którym podsuwane są tematy do rozmów [14].  

3. Internet 

Rozwój nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych wpływający na 

życie współczesnych konsumentów sprawia, że odgrywają one coraz większą rolę 

w działalności marketingowej [21]. Dynamiczny rozwój Internetu na skalę globalną 

spowodował, że firmy z różnych sektorów coraz częściej zaczęły wykorzystywać go 

do swych działań marketingowych [21]. Internet stał się jednym z najpowszech-

niejszych kanałów komunikacji marketingowej. Oprócz możliwości dotarcia do 

klientów z reklamą oferuje również sprzedaż, płatność czy świadczenie usług. Reklama 

w Internecie jest coraz bardziej ekspansywna i ma wiele zalet np. łatwa dostępność 

i relatywnie niska cena w porównaniu do innych mediów [22]. 

Według badań przeprowadzonych w 2010 r. przez firmę Nielsen aż 70% badanych 

(spośród 25 tys. osób z 50 krajów świata) ufa opiniom internautów i stron www jako 

źródle informacji o produkcie lub 

Usłudze [23]. Jednak w przypadku Internetu wystarczy jedna informacja kryty-

kująca firmę może odstraszyć całe rzesze potencjalnych klientów [7]. 

Obecnie informacja o potrzebach, preferencjach i zachowaniach klientów staje się 

zasobem strategicznym przedsiębiorstwa [24]. Współczesny klient jest coraz bardziej 

uzależniony od mediów interaktywnych wpływających w znaczny sposób na jego 

postawy, zachowanie i decyzje zakupowe. Pojawienie się komputerów z dostępem do 

Internetu mobilnego, wielofunkcyjnych telefonów komórkowych, iPadów i tabletów 
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eliminuje ograniczenia przestrzenne i czasowe, przez co firmy mają szansę na bliższy, 

a także bardziej spersonalizowany kontakt z klientem, niż dotychczas [25]. 

Marketing internetowy jest pojęciem bardzo szerokim, obejmującym wszelkie 

działania w Internecie na wszystkich jego płaszczyznach, a ich celem jest rozpozna-

wanie oraz zaspokajanie potrzeb internautów [25]. Dominika Kaczorowska-

Spychalska pisze, że ,,współczesny klient to osoba, która ma wystarczającą wiedzę, by 

poszukiwać nowych alternatyw i samodzielnie podejmować decyzje. Co więcej, 

bardzo chętnie dzieli się on swoimi opiniami i doświadczeniami dotyczącymi 

firmy/marki czy jej oferty, bez względu na fakt, czy są to opinie pozytywne czy 

negatywne. Stając się jej zwolennikiem lub przeciwnikiem wpływa na jej wizerunek 

i skuteczność realizowanych strategii. Współczesny klient chce w coraz większym 

stopniu uczestniczyć w życiu swoich ulubionych firm/marek, poprzez swój udział 

w ich społecznościach konsumenckich na portalach społecznościowych, w działaniach 

promocyjnych prowadzonych w blogosferze czy angażując się w działania w zakresie 

crowd-sourcingu. Konsument niegdyś izolowany, dzisiaj jest włączony w obieg 

informacji, niegdyś nieświadomy, dziś jest dobrze poinformowany, dawniej pasywny, 

obecnie staje się bardziej aktywny” [25]. 

Na rynku istnieje wiele social mediów próbujących zrzeszać ludzi z lepszym lub 

gorszym skutkiem, jednak za najlepszą platformę internetową uznaje się ,,Facebook.com”. 

Witryna ta posiada 1,87 miliarda aktywnych użytkowników, co stanowi aż 68% 

dorosłych użytkowników Internetu, a jej statystyczny użytkownik ma 130 znajomych 

[26]. Oczywistym jest więc, że aby wypromować markę warto założyć profil 

reprezentujący firmę na Facebooku. Największą trudnością nie jest założenia fanpage, 

ale późniejsze prowadzenie profilu. Najważniejszą kwestią jest regularne publikowanie 

postów sprawiające, że użytkownicy pamiętają o marce i świadczący o tym, że firma 

działa prężnie. Opublikowanie ostatniego posta kilka miesięcy temu może świadczyć  

o tym, że firma przestała działać lub, co gorsza – zbankrutowała. Konsekwencją rzadkiego 

wrzucania postów może więc być przejście klienta do konkurencji lub zaniechania 

zakupu produktu. Nie można jednak popadać ze skrajności w skrajność i zamieszczać 

kilku postów dziennie o podobnej treści. Tego typu działanie uznawane jest za spam, 

powoduje irytację klientów i może przyczynić się do spadku zainteresowania firmą, 

zamiast ją promować [26]. Zaletą korzystania z Facebooka jest możliwość dostarczenia 

informacji na temat firmy osobom, które wcześniej nie były zainteresowane jej 

usługami. Informacja na temat firmy mogła się pojawić u osób, które nie obserwują 

poczynań przedsiębiorcy, poprzez udostępnienie jej przez znajomego. 

Z kolei, jeśli klient zainteresuje się usługami firmy to może przekierować innych 

użytkowników na profil przedsiębiorstwa [27]. 

4. Wyniki badań własnych 

Gabinet Podo-Medica to firma świadcząca usługi paramedyczne (PKD 86.90. D), 

zarejestrowana 02.12.2013 r. z siedzibą w Opolu. Założycielką firmy jest Pani mgr 

Karolina Zapolska, która pracuje w zawodzie podologa i kosmetologa. Podo-Medica 

świadczy usługi dotyczące profilaktyki zdrowotnej stóp oraz ich pielęgnacji, m.in.: 

usuwanie odcisków, modzeli, brodawek wirusowych, czy leczenie pękających pięt, 

wrastających paznokci, grzybicy paznokci [28]. 
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Badanie przeprowadzono w terminie 16.12.2019 r. – 15.01.2020 r. metodą ankiety 

telefonicznej. Udział w badaniu był dobrowolny i anonimowy. W badaniu mógł wziąć 

udział każdy pacjent gabinetu Podo-Medica, przy czym w imieniu małoletnich do 18 

roku życia opinię wyrażali opiekunowie prawni. W celu przeprowadzenia badania 

satysfakcji utworzono autorski kwestionariusz pytań składający się z 1 pytania 

otwartego, 4 pytań ze skalą odpowiedzi 1-10 oraz 2 pytania zamknięte z odpowiedzią 

,,tak”, ,,nie”. Ostatecznie w badaniu wzięło udział 504 klientów. Po przeprowadzeniu 

badania odpowiedzi zostały wyodrębnione ze względu na rok, w którym klient po raz 

pierwszy przyszedł do gabinetu. Tak więc odpowiedzi udzieliło 7 pacjentów, którzy 

uczęszczają do gabinetu od 2014 r. do dziś, 28 ankietowanych od 2015 r., 76 osób od 

2016 r., 122 klientów od 2017 r., 95 respondentów od 2018 r. oraz 176 osób od 2019 r. 

W ramach przeprowadzonego badania satysfakcji zbadano źródła informacji na temat 

firmy. 

Początkowo pacjenci mieszkający w Opolu stanowili większość klientów gabinetu 

Podo-Medica (100% mężczyzn i 60% kobiet w 2015 r.). Z czasem tendencja została 

zachowana, lecz obecnie połowa pacjentów mieszka w Opolu (49,9% mężczyzn oraz 

53,4% kobiet). Wzrosła natomiast liczba klientów pochodzących z powiatu 

opolskiego, gdyż obecnie co piąta kobieta (20,6%) i co czwarty mężczyzna (24,5%) 

dojeżdżają na wizytę spoza Opola. Z kolei około 10% (2019 r.) do 15% (2018 r.) 

kobiet dojeżdża do gabinetu z województwa innego niż opolskie lub z zagranicy, 

natomiast w przypadku mężczyzna jest to nawet 17% (2019 r.) do 25% (2018 r.) 

ankietowanych. Może to świadczyć o większej mobilności pacjentów oraz ich zaufaniu 

do firmy, skoro są w stanie dojeżdżać do Opola, zamiast skorzystać z usług w ich 

miejscu zamieszkania. Pacjenci, którzy nie udzielili odpowiedzi na pytanie o miejsce 

zamieszkania to mężczyźni, którzy stanowią łącznie 1,1% badanych (N = 504), 

natomiast 3,1% w 2018 r. (tab. 1). 

Tabela 1. Klienci Podo-Medica według miejsca zamieszkania z podziałem na płeć w latach 2015-2019 

(N = 504) 

Rok Płeć Opole Powiat Województwo Województwo Poza Brak 

   opolski opolskie inne niż granicami odp. 

     opolskie kraju  

2015 K 60,0% 16,0% 12,0% 0,0% 12,0% 0,0% 

 M 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

2016 K 48,2% 30,4% 10,7% 7,1% 3,6% 0,0% 

 M 40,0% 25,0% 25,0% 10,0% 0,0% 0,0% 

2017 K 50,0% 17,5% 18,7% 2,2% 11,6% 0,0% 

 M 47,2% 14,0% 19,6% 2,8% 16,4% 0,0% 

2018 K 46,2% 27,0% 11,1% 8,0% 7,7% 0,0% 

 M 47,0% 12,4% 12,5% 9,4% 15,6% 3,1% 

2019 K 53,4% 20,6% 14,4% 5,9% 5,7% 0,0% 

 M 49,9% 24,5% 8,5% 6,8% 10,3% 0,0% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań 

Biorąc pod uwagę grupę wiekową, wydawać by się mogło, że osoby starsze będą 

stanowiły większość mieszkającą w Opolu. Przeprowadzone badanie wykazało 

natomiast, że najwięcej osób mieszkających w Opolu to pacjenci w wieku 19-30 lat. 
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Może to być związane z pracą zawodową lub studiami, gdyż młodzi ludzie mają 

bardzo szybkie tempo życia i preferują usługi jak najbliżej miejsca zamieszkania. 

Z kolei w przypadku osób starszych, dodatkowym atutem zachęcającym pacjentów do 

skorzystania z usług gabinetu jest jego lokalizacja (120 m od dworca autobusowego 

PKS i 170 m od dworca głównego PKP), co przedstawia tabela nr 2. 

Tabela 2. Klienci Podo-Medica według wieku i miejsca zamieszkania w Opolu w latach 2014-2019 (N = 504) 

Rok 0-18 19-30 31-40 41-50 51-60 61 lat i Suma 

 lat lat lat lat lat więcej  

2014 0,0% 14,0% 0,0% 29,0% 29,0% 14,0% 86,0% 

2015 3,6% 14,3% 10,7% 10,7% 7,1% 17,9% 64,3% 

2016 0,0% 10,5% 9,2% 9,2% 9,2% 7,9% 46,0% 

2017 8,2% 10,7% 8,2% 6,6% 4,1% 11,5% 49,3% 

2018 5,3% 8,4% 7,4% 9,5% 9,5% 6,3% 46,4% 

2019 10,8% 14,2% 7,4% 6,8% 5,7% 7,4% 52,3% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań 

Co piąty pacjent gabinetu Podo-Medica dojeżdża na wizytę ponad 20 km. Jest to 

więc duża grupa klientów, choć początkowo nic nie wskazywało na tak duże 

zainteresowanie tego typu usługami (0 – 2014 r.). Biorąc pod uwagę zamieszkiwanie 

klientów na terenie powiatu opolskiego, największą grupę pacjentów stanowią osoby 

w wieku 51-60 lat oraz najstarsi 61 lat i więcej. Łącznie stanowią jedną czwartą  

(2018-2019 r.), jedną trzecią (2016 r.), połowę (2015 r.), a nawet większość (2017 r.) 

wszystkich dojezdnych z powiatu opolskiego (tab. 3).  

Tabela 3. Klienci Podo-Medica według wieku i miejsca zamieszkania w powiecie opolskim w latach 2014-

2019 (N = 504) 

Rok 0-18 19-30 31-40 41-50 51-60 61 lat i Suma 

 lat lat lat lat lat więcej  

2014 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

2015 0,0% 0,0% 7,1% 0,0% 3,6% 3,6% 14,3% 

2016 4,0% 4,0% 5,3% 4,0% 6,6% 5,3% 29,2% 

2017 0,8% 3,3% 0,8% 1,6% 3,3% 6,6% 16,4% 

2018 3,2% 4,2% 4,2% 5,3% 1,1% 4,2% 22,2% 

2019 3,4% 4,0% 3,4% 3,4% 2,8% 4,5% 21,5% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań 

Wśród ankietowanych, którzy dojeżdżają na wizytę z obszaru województwa 

opolskiego widać zmieniające się preferencje. Początkowo największą grupę stanowili 

pacjenci w wieku 51-60 lat (2014 r.), następnie liczba osób w wieku 41-50 lat, 51-60 

lat, 61 lat i więcej była taka sama, jednak stopniowo z roku na rok było ich coraz 

mniej. Z kolei początkowo nie było w ogóle najmłodszych pacjentów 0-18 lat, 19-30 

lat oraz 31-40 lat (2014-2015 r.). Następnie osoby w wieku 19-30 lat stanowiły już 

prawie połowę klientów (2017-2018 r.) według miejsca zamieszkania w województwie 

opolskim (tab. 4). 
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Tabela 4. Klienci Podo-Medica według wieku i miejsca zamieszkania w województwie opolskim w latach 

2014-2019 (N = 504) 

Rok 0-18 19-30 31-40 41-50 51-60 61 lat i Suma 

 lat lat lat lat lat więcej  

2014 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 14,0% 0,0% 14,0% 

2015 0,0% 0,0% 0,0% 3,6% 3,6% 3,6% 10,8% 

2016 1,3% 2,6% 1,3% 4% 4,0% 1,3% 14,5% 

2017 0,8% 9% 2,6% 3,3% 2,5% 2,6% 20,8% 

2018 1,1% 6,3% 0,0% 0,0% 2,1% 2,1% 11,6% 

2019 1,7% 4,5% 1,1% 1,1% 1,7% 2,3% 12,4% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań 

Zgodnie z oczekiwaniami, im większa odległość od gabinetu Podo-Medica, tym 

pacjentów korzystających z usług firmy jest mniej. Zauważa się, że najmłodsi pacjenci 

w wieku 0-18 lat stanowią znikomy odsetek klientów mieszkających poza 

województwem opolskim (0,8% w 2017 r.). W pozostałych grupach wiekowych 

najwięcej pacjentów w wieku 31-40 lat po raz pierwszy skorzystało z usług gabinetu 

w 2018 r. (4,2%), a także w wieku 19-30 lat w 2016 r. (4%), co przedstawia tabela nr 5. 

Tabela 5. Klienci Podo-Medica według wieku i miejsca zamieszkania w województwie innym niż opolskie 
w latach 2014-2019 (N = 504) 

Rok 0-18 19-30 31-40 41-50 51-60 61 lat i Suma 

 lat lat lat lat lat więcej  

2014 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

2015 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

2016 0,0% 4,0% 2,6% 0,0% 1,3% 0,0% 7,9% 

2017 0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,8% 0,8% 2,4% 

2018 0,0% 1,1% 4,2% 1,1% 0,0% 2,1% 8,4% 

2019 0,0% 2,3% 0,0% 1,7% 0,6% 1,7% 6,3% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań 

Ostatnią grupę pacjentów z uwagi na miejsce zamieszkania stanowią klienci, którzy 

na stałe przebywają poza granicami kraju. Jest to niemała grupa docelowa, gdyż co 

dziesiąty pacjent (2015 r., 2017 r., 2018 r.) odwiedza gabinet regularnie. Może to 

wynikać ze specyfiki Opolszczyzny, gdzie dużo osób wyjeżdża do pracy za granicę, 

lecz wraca do kraju raz na 2 tygodnie lub co 2-3 miesiące. Przypuszczenie to 

potwierdza również struktura wieku ankietowanych, gdyż każdorazowo najwięcej 

pacjentów z zagranicy stanowiły osoby w wieku 19-30 lat (tab. 6). 

Tabela 6. Klienci Podo-Medica według wieku i miejsca zamieszkania poza granicami kraju w latach 2014-

2019 (N = 504) 

Rok 0-18 19-30 31-40 41-50 51-60 61 lat i Suma 

 lat lat lat lat lat więcej  

2014 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

2015 0,0% 3,6% 0,0% 0,0% 3,6% 3,6% 10,8% 

2016 0,0% 1,3% 0,0% 0,0% 0,0% 1,3% 2,6% 
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2017 0,0% 4,9% 4,1% 1,6% 1,6% 0,8% 13% 

2018 1,1% 8,4% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 10,6% 

2019 2,3% 2,3% 0,6% 1,1% 0,6% 0,6% 7,5% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań 

Badanym zadano następujące pytanie otwarte ,,Skąd dowiedział/a się Pan/i 

o istnieniu gabinetu Podo-Medica?”. Spośród odpowiedzi wyłoniono następujące 

kategorie odpowiedzi: rodzina, znajomi, Internet, reklama (w postaci plakatów), lekarz 

oraz brak odpowiedzi. W pierwszym roku istnienia firmy najwięcej pacjentów skorzy-

tało z usług gabinetu z polecenia rodziny (aż 86% w 2014 r.). Tendencja ta bardzo 

szybko uległa jednak zmianie i obecnie jedynie co dziesiąty (2018 r.) i co dwudziesty 

(2019 r.) klient przychodzi do gabinetu z polecenia rodziny. Kategoria wiekowa 

ankietowanych nie ma tu zasadniczego znaczenia, gdyż odsetek nowych pacjentów 

z marketingu szeptanego jest znikomy dla każdej z grup (tab.7). 

Tabela 7. Klienci Podo-Medica według wieku i informacji o istnieniu firmy od rodziny w latach 2014-2019 

(N = 504) 

Rok 0-18 19-30 31-40 41-50 51-60 61 lat i Suma 

 lat lat lat lat lat więcej  

2014 0,0% 14,0% 0,0% 29,0% 29,0% 14,0% 86,0% 

2015 0,0% 3,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,6% 

2016 0,0% 0,0% 2,6% 0,0% 4,0% 0,0% 6,6% 

2017 0,0% 0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 2,4% 

2018 0,0% 1,1% 2,1% 1,1% 1,1% 3,2% 8,6% 

2019 0,0% 1,1% 0,6% 1,7% 0,6% 0,6% 4,6% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań 

W 2007 r. firma Nielsen przeprowadziła badania dotyczące wiarygodności różnych 

źródeł informacji. Wyniki wskazują jednoznacznie, że w aż 50 krajach na świecie 

(w tym także w Polsce) rekomendacje znajomych są najbardziej wiarygodnym źródłem 

informacji. Marketing szeptany znacznie lepiej prezentuje się natomiast w przypadku 

znajomych. Otóż jedynie w 2016 r. (6,5%) i 2018 r. (7,4%) klienci dowiedzieli się 

o istnieniu Podo-Medica od znajomych, co kształtuje się podobnie w przypadku 

informacji uzyskanych od rodziny. Jednakże w 2015 r. (10,8%), 2017 r. (13,9%) 

i 2019 r. (15,8%) ankietowani dwa razy częściej dowiadywali się o istnieniu firmy od 

znajomych niż od rodziny. Początkowo najwięcej pacjentów z marketingu szeptanego 

stanowiły osoby w wieku 41-50 lat, natomiast w ostatnich latach pacjenci w wieku  

19-30 lat (tab. 8). 

Tabela 8. Klienci Podo-Medica według wieku i informacji o istnieniu firmy od znajomych w latach 2014-

2019 (N = 504) 

Rok 0-18 19-30 31-40 41-50 51-60 61 lat i Suma 

 lat lat lat lat lat więcej  

2014 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

2015 0,0% 0,0% 0,0% 3,6% 3,6% 3,6% 10,8% 

2016 1,3% 0,0% 0,0% 1,3% 1,3% 2,6% 6,5% 
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2017 2,5% 4,1% 3,3% 1,6% 1,6% 0,8% 13,9% 

2018 1,1% 4,2% 0,0% 2,1% 0,0% 0,0% 7,4% 

2019 3,4% 4,0% 2,8% 1,7% 1,1% 2,8% 15,8% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań 

Najwięcej badanych dowiaduje się o istnieniu firmy Podo-Medica z Interentu 

(podomedica.pl oraz profil na Facebooku, który ma jedynie 12 opinii, lecz wszystkie są 

pozytywne 5/5). Tendencja ta utrzymuje się od 2015 r. na niemalże tym samym 

poziomie, a więc dwie trzecie pacjentów poszukuje informacji o gabinecie przez 

Internet. Największą grupą pacjentów, korzystającą z takiego rozwiązania są osoby 

młode w wieku 19-30 lat aż 23% wszystkich badanych (2017 r.), 20% (2018 r.), 

następnie osoby w wieku 31-40 lat (14,3% w 2015 r. i 14,5% w 2016 r.). Warto jednak 

zaznaczyć, że wśród osób najstarszych jest to również podstawowe źródło informacji, 

biorąc pod uwagę wszystkie inne odpowiedzi respondentów. Internet jest zatem 

bezkonkurencyjnym źródłem informacji o gabinecie Podo-Medica, niezależnie od 

wieku klientów (tab. 9). 

Tabela 9. Klienci Podo-Medica według wieku i informacji o istnieniu firmy z Internetu w latach 2014-2019 

(N = 504) 

Rok 0-18 19-30 31-40 41-50 51-60 61 lat i Suma 

 lat lat lat lat lat więcej  

2014 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 14,0% 0,0% 14,0% 

2015 3,6% 14,3% 14,3% 10,7% 14,3% 10,7% 67,9% 

2016 4,0% 17,1% 14,5% 11,8% 10,0% 13,2% 71,7% 

2017 8,2% 23,0% 9,0% 11,5% 9,8% 9,0% 70,5% 

2018 8,4% 20% 12,6% 10,5% 7,4% 9,5% 68,4% 

2019 14,2% 21,6% 8,5% 9,1% 8,0% 10,2% 71,6% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań 

Firma Podo-Medica, poza stroną internetową, prowadziła jedynie kampanię 

reklamową w postaci plakatów informacyjnych, które były wywieszane w niewielkiej 

ilości. Mimo to, dzięki plakatom co dziesiąty pacjent przyszedł do gabinetu po raz 

pierwszy (14,3% w 2015 r., 10,5% w 2016 r.). Najwięcej pacjentów pozyskanych 

w ten sposób stanowią osoby najstarsze w wieku 61 lat i więcej (tab. 10). 

Tabela 10. Klienci Podo-Medica według wieku i informacji o istnieniu firmy z plakatów reklamowych 

w latach 2014-2019 (N=504) 

Rok 0-18 19-30 31-40 41-50 51-60 61 lat i Suma 

 lat lat lat lat lat więcej  

2014 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

2015 0,0% 0,0% 3,6% 0,0% 0,0% 10,7% 14,3% 

2016 1,3% 1,3% 2,6% 2,6% 2,6% 0,0% 10,5% 

2017 0,0% 0,0% 0,8% 0,0% 0,8% 8,2% 9,8% 

2018 0,0% 1,1% 2,1% 1,1% 3,2% 2,1% 9,6% 

2019 0,0% 0,0% 0,6% 1,1% 1,7% 2,3% 5,7% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań 
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Klienci, którzy dowiedzieli się o istnieniu gabinetu od lekarza stanowią jedynie 

1,8% (2019 r.) i 3,2% (2018 r.) wszystkich badanych, co jest bardzo niepokojące. 

Przypuszcza się, że w sytuacji, gdy lekarz nie potrafi postawić diagnozy lub zapro-

ponować leczenia, odsyła pacjenta do innego specjalisty na NFZ, zamiast do prywat-

nego gabinetu podologicznego. Podologia jako dziedzina sama w sobie jest stosun-

kowo młoda, lecz bardzo skuteczna w leczeniu wielu schorzeń. Niemniej jednak mało 

który lekarz odsyła pacjenta do podologa choćby na konsultację. Wniosek taki 

wysnuwa się z pogłębionej informacji na temat pacjentów na podstawie przeprowa-

dzonych wywiadów dotyczących stanu zdrowia zanim przystąpi się do przepro-

wadzenia zabiegu. Jedynie pacjenci w wieku 0-18 lat, 19-30 lat oraz 61 lat i więcej 

zostali przekierowani do gabinetu Podo-Medica z informacji uzyskanej od lekarza. 

W pozostałych grupach wiekowych w ostatnich 6 latach nie odnotowano żadnego 

takiego przypadku spośród próby 504 osób (tab. 11). 

Tabela 11. Klienci Podo-Medica według wieku i informacji o istnieniu firmy od lekarza w latach 2014-2019 

(N = 504) 

Rok 0-18 19-30 31-40 41-50 51-60 61 lat i Suma 

 lat lat lat lat lat więcej  

2014 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

2015 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

2016 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

2017 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

2018 1,1% 2,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,2% 

2019 0,6% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,6% 1,8% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań 

Istnieje również niewielki odsetek osób, które nie pamiętały skąd dowiedziały się 

o istnieniu firmy Podo-Medica. W pełni zrozumiałe jest to, że pacjent, który 

przychodzi na wizytę od kilku lat nie pamięta jak trafił do gabinetu, stąd też widać 

tendencję spadkową w stosunku do osób, które najkrócej korzystają z usług firmy. 

Odsetek osób, które nie pamiętają skąd powzięły informację o istnieniu Podo-Medica 

jest porównywalny w każdej grupie wiekowej (poza 0-18 lat), bez wskazań na 

konkretną grupę (tab. 12). 

Tabela 12. Klienci Podo-Medica według wieku, którzy nie pamiętali skąd dowiedzieli się o istnieniu firmy 

w latach 2014-2019 (N = 504) 

Rok 0-18 19-30 31-40 41-50 51-60 61 lat i Suma 

 lat lat lat lat lat więcej  

2014 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

2015 0,0% 3,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,6% 

2016 0,0% 1,3% 0,0% 1,3% 2,6% 0,0% 5,3% 

2017 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 1,6% 3,2% 

2018 0,0% 0,0% 1,1% 0,0% 1,1% 0,0% 2,2% 

2019 0,0% 0,0% 0,0% 0,6% 0,0% 0,0% 0,6% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań 



 

Marketing szeptany i Internet – podstawowe źródła reklamy firmy Podo-Medica 

 

239 

Biorąc pod uwagę płeć badanych wszystkie rodzaje reklamy w ostatnich sześciu 

latach najmniej osób dowiadywało się o istnieniu firmy od lekarza. W przypadku 

rodziny będącej źródłem informacji o gabinecie, tendencje dotyczące płci ulegały 

zmianie rokrocznie. Podobnie w przypadku plakatów reklamowych. Niemniej jednak 

biorąc pod uwagę marketing szeptany (a więc informacje od rodziny i znajomych 

łącznie), zdecydowanie więcej kobiet przyszło do gabinetu po raz pierwszy 

z polecenia, niż w przypadku mężczyzn. Z kolei w przypadku znajomych oraz 

informacji powziętych z Internetu, zdecydowanie częściej o istnieniu Podo-Medica 

dowiadywały się kobiety. Jednakże Internet pozostaje najbardziej skuteczną formą 

reklamy w przypadku obu płci od początku istnienia firmy (tab. 13).  

Tabela 13. Klienci Podo-Medica według płci i informacji o istnieniu firmy w latach 2015-2019 (N = 504) 

Rok Płeć Rodzina Znajomi Internet Plakaty Lekarz Brak odp. 

2015 K 4,0% 8,0% 72,0% 16,0% 0,0% 0,0% 

 M 0,0% 33,3% 33,4% 0,0% 0,0% 33,3% 

2016 K 5,2% 8,9% 70,0% 8,9% 0,0% 7,0% 

 M 10,0% 0,0% 75,0% 15,0% 0,0% 0,0% 

2017 K 2,3% 14,0% 70,9% 10,5% 0,0% 2,3% 

 M 2,7% 14,0% 69,4% 8,3% 0,0% 5,6% 

2018 K 9,5% 8,0% 73,0% 8,0% 0,0% 1,5% 

 M 6,2% 6,3% 62,5% 12,5% 9,4% 3,1% 

2019 K 4,5% 14,3% 72,9% 5,8% 1,6% 0,9% 

 M 5,2% 18,9% 68,9% 5,2% 1,8% 0,0% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań 

5. Podsumowanie 

W dobie permanentnie wzrastających wymagań klientów i nasilającej się konku-

rencji, konieczne staje się całościowe podejście przedsiębiorstwa do interakcji 

z licznymi uczestnikami rynku, a jednocześnie dostosowanie się do preferencji i potrzeb 

klientów. Okazuje się, że typowe strategie promocyjne przynoszą coraz mniejsze 

efekty, zatem niezbędne staje się poszukiwanie lepszych rozwiązań pozyskujących 

nowych nabywców. 

W przeprowadzonym badaniu w terminie 16.12.2019 r. – 15.01.2020 r. metodą 

ankiety telefonicznej zaobserwowano, że początkowo pacjenci mieszkający w Opolu 

stanowili większość klientów gabinetu Podo-Medica (100% mężczyzn i 60% kobiet 

w 2015 r.). Z czasem tendencja została zachowana, lecz obecnie połowa pacjentów 

mieszka w Opolu (49,9% mężczyzn oraz 53,4% kobiet). Wzrosła natomiast liczba 

klientów pochodzących z powiatu opolskiego, gdyż obecnie co piąta kobieta (20,6%) 

i co czwarty mężczyzna (24,5%) dojeżdżają na wizytę spoza Opola. W 2015 r. 

(10,8%), 2017 r. (13,9%) i 2019 r. (15,8%) ankietowani dwa razy częściej 

dowiadywali się o istnieniu firmy od znajomych niż od rodziny. Początkowo najwięcej 

pacjentów z marketingu szeptanego stanowiły osoby w wieku 41-50 lat, natomiast  

w ostatnich latach pacjenci w wieku 19-30 lat. 

Niemniej jednak najwięcej badanych dowiaduje się o istnieniu firmy Podo-Medica 

z Internetu (podomedica.pl oraz profil na Facebooku). Tendencja ta utrzymuje się od 
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2015 r. na niemalże tym samym poziomie, a więc dwie trzecie pacjentów poszukuje 

informacji o gabinecie przez Internet. Największą grupą pacjentów, korzystającą 

z takiego rozwiązania są osoby młode w wieku 19-30 lat aż 23% wszystkich badanych 

(2017 r.), 20% (2018 r.), następnie osoby w wieku 31-40 lat (14,3% w 2015 r. i 14,5% 

w 2016 r.). Warto jednak zaznaczyć, że wśród osób najstarszych jest to również 

podstawowe źródło informacji, biorąc pod uwagę wszystkie inne odpowiedzi respon-

dentów. Internet jest zatem bezkonkurencyjnym źródłem informacji o gabinecie Podo-

Medica, niezależnie od wieku klientów. Klienci, którzy dowiedzieli się o istnieniu 

gabinetu od lekarza stanowią jedynie 1,8% (2019 r.) i 3,2% (2018 r.) wszystkich 

badanych, co jest bardzo niepokojące. 

Z kolei biorąc pod uwagę płeć, marketing szeptany (a więc informacje od rodziny 

i znajomych łącznie), zdecydowanie więcej kobiet przyszło do gabinetu po raz 

pierwszy z polecenia, niż w przypadku mężczyzn. Z kolei w przypadku znajomych 

oraz informacji powziętych z Internetu, zdecydowanie częściej o istnieniu Podo-

Medica dowiadywały się kobiety. Jednakże Internet pozostaje najbardziej skuteczną 

formą reklamy w przypadku obu płci od początku istnienia firmy. 

Zatem potwierdzone zostały obie hipotezy, iż wraz ze wzrostem liczby zadowo-

lonych pacjentów, wzrośnie liczba nowych klientów gabinetu oraz że przy lepszym 

pozycjonowaniu w Internecie firma zyska więcej nowych klientów. 
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Marketing szeptany i Internet – podstawowe źródła reklamy firmy Podo-Medica 

Streszczenie 

W dobie permanentnie wzrastających wymagań klientów i nasilającej się konkurencji, konieczne staje się 

dostosowanie się do preferencji i potrzeb klientów. Niezbędne staje się poszukiwanie lepszych rozwiązań 

pozyskujących nowych nabywców. 

W przeprowadzonym badaniu w terminie 16.12.2019 r. – 15.01.2020 r. metodą ankiety telefonicznej 

(N = 504) zaobserwowano, że ankietowani dwa razy częściej dowiadywali się o istnieniu firmy Podo-

Medica od znajomych niż od rodziny. Początkowo najwięcej pacjentów z marketingu szeptanego 

stanowiły osoby w wieku 41-50 lat, natomiast w ostatnich latach pacjenci w wieku 19-30 lat. 

Niemniej jednak najwięcej badanych dowiaduje się o istnieniu firmy Podo-Medica z Internetu 

(podomedica.pl oraz profil na Facebooku). Tendencja ta utrzymuje się od 2015 r. na niemalże tym samym 

poziomie, a więc dwie trzecie pacjentów poszukuje informacji o gabinecie przez Internet. Największą 

grupą pacjentów, korzystającą z takiego rozwiązania są osoby młode w wieku 19-30 lat aż 23% wszystkich 

badanych (2017 r.), 20% (2018 r.), następnie osoby w wieku 31-40 lat (14,3% w 2015 r. i 14,5% w 2016 r.). 

Warto jednak zaznaczyć, że wśród osób najstarszych jest to również podstawowe źródło informacji, biorąc 

pod uwagę wszystkie inne odpowiedzi respondentów. Internet jest zatem bezkonkurencyjnym źródłem 

informacji o gabinecie Podo-Medica, niezależnie od wieku klientów. 

Z kolei biorąc pod uwagę płeć, marketing szeptany (a więc informacje od rodziny i znajomych łącznie), 

zdecydowanie więcej kobiet przyszło do gabinetu po raz pierwszy z polecenia, niż w przypadku mężczyzn. 

Z kolei w przypadku znajomych oraz informacji powziętych z Internetu, zdecydowanie częściej o istnieniu 

Podo-Medica dowiadywały się kobiety. Jednakże Internet pozostaje najbardziej skuteczną formą reklamy 

w przypadku obu płci od początku istnienia firmy. 

Słowa kluczowe: marketing szeptany, Internet, reklama, Podo-Medica, podolog 
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Koncepcja doskonalenia ergonomiczności warunków 

funkcjonowania człowieka z wykorzystaniem Internetu 

Rzeczy (IoR) – studium przypadku 

1. Wstęp 

Skuteczność zadań wykonywanych przez człowieka jest zdeterminowana wieloma 

czynnikami. Do grupy tych, które bezpośrednio wiążą się z ich przebiegiem zaliczmy 

tzw. czynniki ergonomiczne, czyli cz. materialnego środowiska, cz. techniczno-

organizacyjne oraz cz. psychospołeczne. Niespełnienie wymagań w odniesieniu do ich 

wartości lub wytycznych powoduje nadmiernego zmęczenia człowieka, które jest 

najczęstszą przyczyną zawodności bezpieczeństwa.  

Słownik języka polskiego definiuje bezpieczeństwo i higienę pracy jako „przepisy 

regulujące warunki pracy w zakładach pracy” [1]. PN-N-18001:2004 definiuje 

bezpieczeństwo i higienę pracy jako „stan warunków i organizacji pracy oraz zacho-

wań pracowników zapewniający wymagany poziom ochrony zdrowia i życia przed 

zagrożeniami występującymi w środowisku pracy” [2]. Zapewnienie odpowiednich 

warunków oraz organizacji pracy należy do pracodawcy. Przedszkole jest specy-

ficznym miejscem, gdzie kumulują się wymagania narzucone przez przepisy prawne 

oraz standardy dotyczące ergonomii środowiska dzieci. Przyjmuje się, że organizacja 

otoczenia dziecka powinna sprzyjać zdrowiu i zapewniać bezpieczeństwo. Niestety, 

warunki te nie w pełni odpowiadają potrzebom nauczycieli. Prowadzone obserwacje 

w przedszkolach oraz analiza wypadków skłaniają do szukania zoptymalizowanych 

rozwiązań organizacyjnych i technicznych, aby połączyć bezpieczeństwo i dobry 

rozwój dzieci z małym prawdopodobieństwem wystąpienia chorób zawodowych lub 

wypalenia zawodowego u nauczycieli.  

2. Ergonomiczność warunków pracy nauczyciela 

Ergonomiczność opisuje stopień zgodności z wymaganiami dotyczącymi aspektów 

techniczno-organizacyjnych funkcjonowania człowieka, a przekłada się przede 

wszystkim na odczucie wygody i łatwość w realizacji podejmowanych aktywności. 

W kontekście bezpieczeństwa jest rozumiana jako sposób niwelowania czynników 

zmęczenia, które z kolei wiążą się bezpośrednio z ryzykiem zawodowym i z sytuacją 

zagrożenia bezpieczeństwa pracy [3].  

Placówki oświatowe, a w tym przedszkola, powinny być kojarzone z miejscem 

spokojnym i bezpiecznym, a przede wszystkim stymulującym do rozwoju. Niestety, 

analizując dane wypadków przy pracy w roku 2017 oraz 2018 w sektorze edukacja 

oraz dane wypadków dzieci uczęszczających do placówek przedszkolnych w roku 

szkolnym 2017/2018 wprowadzone do Systemu Informacji Oświatowej nie można 
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tego potwierdzić. Wśród dzieci w roku szkolnym doszło do 1355 wypadków w tym 6 

ciężkich. Wypadki w przedszkolach spowodowane są wieloma czynnikami,  

a w tym na czołowe miejsce wysuwają się: czynnikami antropotechniczne, czynniki 

środowiska materialnego oraz czynnikami psychospołeczne.  

Bezpieczeństwo i higiena pracy w placówkach oświatowych można podzielić na 

bezpieczeństwo dzieci przebywających pod opieką placówki oświatowej oraz na 

bezpieczeństwo pracowników. Przepisy oraz normy, które obwiązują w polskich 

placówkach nie zawsze w każdym miejscu są do zastosowania. Niekiedy, ze względu na 

specyfikę pracy zastosowanie przepisów staje się bardzo utrudnione, a czasami wręcz 

niemożliwe. Stąd, bierze się potrzeba poszukiwania niekonwencjonalnych rozwiązań dla 

doskonalenia warunków funkcjonowania zarówno wychowanków, jak i pracowników 

Zagrożenia, jakie są związane z pracą nauczyciela poniekąd wpisały się już do kart 

ryzyka zawodowego. Z obserwacji prowadzonych w kilku placówkach przedszkolnych 

można wyciągnąć wiele wniosków. Z pomocą może przyjść proak-tywne spojrzenie na 

otaczający nasz świat i nowe pomysły z wykorzystaniem współczesnych technologii, 

które dzięki swoim własnością nie wymagają akceptacji w odniesieniu do przepisów 

prawa, a ich wdrożenie może okazać się ogromnym atutem dla placówki. Dodatkową 

zaletą rozważanych innowacyjnych rozwiązań techniczno-organizacyjnych jest również 

to, iż nie wymagają one specjalnych pomieszczeń ani przebudowy istniejących 

budynków. Możliwości, jakie dają nam technologie bezprzewodowe mogą przyczynić 

się do zwiększenia bezpieczeństwa, między innymi obniżając poziom zmęczenia 

pracowników i sposób monitorowania zjawisk towarzyszących.  

Celem niniejszego artykułu jest prezentacja wyników badań dotyczących oceny 

poziomu obciążenia nauczyciela dzieci w oddziałach przedszkolnych placówek 

oświatowych prowadzonych w trakcie modyfikacji ergonomicznej miejsca pracy. 

Ponadto, przedstawienie koncepcji implementacji rozwiązań doskonalących warunki 

funkcjonowania nauczyciela i podopiecznych we wspólnej inteligentnej przestrzeni 

z wykorzystaniem Internetu Rzeczy. 

3. Organizacja pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego 

3.1. Wymagania i obowiązki nauczyciela 

 W przedszkolach, poza prawami i obowiązkami pracowników obowiązują również 

prawa podopiecznych uregulowane przez Konwencję o prawach dziecka. W szcze-

gólności, w przedszkolu dzieci powinny czuć się bezpiecznie, co gwarantuje im akt 

wydany przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1989 roku. Dyrektor oraz wszyscy 

nauczyciele w placówkach oświatowych zobowiązani są do realizowania podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego według założonego scenariusza oraz planu 

wychowawczego, który może mieć charakter indywidualny. 

Każda organizacja jest inna, odmienna od siebie we wszystkim, co tworzy, czym się 

wyróżnia, co ją cechuje, jak się komunikuje wewnątrz swoich struktur oraz na zewnątrz  

z klientami, kontrahentami, dostawcami. Pracownicy, im bardziej identyfikują się ze 

swoją organizacją, im bardziej zaszczepiają w sobie pozytywne wzorce kultury 

organizacyjnej, tym proces wdrażania i prawidłowego funkcjonowania jest sprawniejszy. 

W każdej organizacji na kulturę tę składa się „zbiór czynników psychologicznych, 

społecznych i organizacyjnych, związanych z systemem zarządzania bezpieczeństwem 
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i higieną pracy, zachowaniami pracowników, a także ich cechami indywidualnymi” 

[4], takim jak: wiedza, umiejętności, możliwości, motywacja, osobowość. W aspekcie 

budowania standardów i doskonalenia warunków pracy równie ważne są zachowania 

pracowników, a wśród nich w pierwszym rzędzie, to: przestrzeganie przepisów, 

uznanie dla bezpieczeństwa zachowań, komunikowanie się oraz troska o bezpie-

czeństwo. Wymienione grupy czynników stanowią podstawę kultury bezpieczeństwa 

wraz z regułami decyzyjnymi, które przyjmowane są w obszarze zarządzania 

warunkami pracy. Wśród warunków istotnych dla obciążenia pracą nauczyciela 

w placówkach oświatowych na pierwszy plan wysuwają się czynniki ergonomiczne. 

Ich diagnozowanie i modyfikacja są racjonalnym podejściem w doskonaleniu 

warunków funkcjonowania człowieka. 

3.2. Badanie procesu pracy w placówkach oświatowych  

Pracownik ma wpływ na stan środowiska pracy, w którym pracuje, dzięki temu, że 

może uczestniczyć w ocenie i projektowaniu nowych rozwiązań, które wpływają na 

jego pracę i mają znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa zmniejszając prawdopo-

dobieństwo wystąpienia wypadków przy pracy lub chorób zawodowych. Połączenie 

wiedzy teoretycznej pracodawcy i pracownika służby BHP z wiedzą praktyczną osoby 

zainteresowanej skutkuje efektem synergii w obszarze kształtowania ergonomiczności. 

Doskonalenie w tym kontekście rozpoczyna się obserwacją systemu pracy i wywiadem 

prowadzonym z pracownikami, swobodnym i z wykorzystaniem arkuszy ankietowych.  

Dla potrzeb oceny warunków pracy nauczycieli placówek oświatowych 

przeprowadzono 13 wywiadów. Celem postawionych pytań było uzyskanie opinii na 

temat ciężkości pracy (tab. 1).  

Tabela 1. Zestawienie wyników z przeprowadzonego wywiadu wśród nauczycieli (badania własne) 

Lp. Pytanie Liczba odpowiedzi 

potwierdzająca/nie- 

1 2 3 

 

 

1 

Czy w kolejnych dniach tygodnia pracy (wtorek, środa, 

czwartek, piątek) przy rozpoczęciu pracy towarzyszy 

Pani/Panu uczucie zmęczenia? (Czy z każdym dniem 

tygodnia uczucie zmęczenie pracą wzrasta?) 

 

 

11/2 

2 Czy przerwa w pracy pozwala Pani/Panu uzyskać stan 

spokoju i chęci do działania?  

13/0 

3 Czy w czasie zajęć poziom hałasu jest przyczyną 

zniechęcenia? 

10/3 

 

4 

Czy w czasie pracy z dziećmi i sprawowania opieki 

w nagłych sytuacjach może Pani/Pan liczyć na 

natychmiastowe zastępstwo? 

10/3 

5 Jakie zachowania towarzyszą Pani/Panu po powrocie do 

domu z pracy? 

13x Izolacja w ciszy/0 

Źródło: Opracowanie własne 

Jak pokazują informacje prezentowane w kolumnie 3 (tab. 1) odpowiedzi  

w dużym stopniu są analogiczne. Można zatem wyciągnąć wnioski o trudnych 

warunkach pracy tej grupy pracowników. Wiedza w tym zakresie zainicjowała dalsze 
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badanie warunków pracy już z wykorzystaniem szczegółowych metod diagnozy 

ergonomicznej. W tym celu przeprowadzono ocenę obciążenia statycznego, którą 

wykonano z zastosowaniem metody OWAS [5]. Otrzymane wyniki wskazały na liczne 

przyczyny przeciążeń. Wybór zaproponowanej metody został zdeterminowany ze 

względu na możliwość równoczesnego wprowadzenia działań korekcyjnych. 

W zakresie badań przeprowadzono obserwację czynności w trakcie całego dnia pracy, 

którą powtórzono, a wyniki w formie chronometrażu zestawiono w tabeli 2. 

W kolumnie 5, kod położenia modułów ciała/kategoria, zawarte są końcowe dane, do 

których odnosi się ocena stopnia obciążenia metodą pracy
3
 przez przypisanie 

odpowiedniej kategorii danym czynnościom.  

 Tabela 2. Chronometraż dnia pracy nauczyciela 

 

Lp. 

 

Pozycja ciała 

Czas, 

min. 

% 

czasu 

Kod położenia modułów 

ciała/kategoria 

1 2 3 4 5 

1 stanie 54 14 1121/1 

2 chodzenie 11 3 1171/1 

3 pochylanie się  168 44 4141/4 

4 siedzenie z nogami podwiniętymi 147 39 4111/2 

Źródło: Opracowanie własne 

Otrzymanie kategorii 4 w metodzie OWAS świadczy, że pozycja lub pozycje 

przyjmowane podczas pracy mają bardzo negatywny wpływ na układ mięśniowo-

szkieletowy, i że obciążenie jest bardzo duże, a zmiany w miejscu pracy należy 

przeprowadzić natychmiast. Otrzymanie kategorii 2 świadczy, że pozycja lub pozycje 

przyjmowane podczas pracy mogą mieć negatywny wpływ na układ mięśniowo-

szkieletowy, obciążenie jest prawie akceptowalne i nie ma potrzeby dokonywania 

natychmiastowych zmian w miejscu pracy, ale należy wziąć pod uwagę konieczność 

przeprowadzenia modyfikacji ergonomicznej w bliskiej przyszłości. 

 

Rysunek 1. Ocena przyjmowanej pozycji ciała w pracy nauczycie (komentarz jest przedstawiony w tekście), 

źródło: opracowanie własne 

                                                                   
3 Metoda pracy określa zadania oraz środki techniczne niezbędne do ich wykonania.  

54 
11 

168 

147 

Struktura czasu pracy nauczyciela  

1 2 3 4 
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Wyniki prezentowanych badań wyraźnie wskazują na trudne warunki pracy 

nauczyciel (rys. 1). Udział procentowy czasu 44% dla pozycji z kategorią 4 wymaga 

niezwłocznego podjęcia działań związanych z doskonaleniem ergonomiczności 

warunków funkcjonowania nauczyciela w badanej placówce oświatowej.  

Ponieważ współczesne podejście do diagnozowania czynnika ludzkiego niesie ze 

sobą postulat modyfikacji warunków funkcjonowania człowieka w czasie rzeczy-

wistym z osobistym udziałem osoby diagnozowanej dlatego [6], aby uwzględnić 

kontekst sytuacyjny i wziąć pod uwagę czas ekspozycji, wykorzystano metodę tętna 

resztkowego. Wyniki badań uzyskane z wykorzystaniem powyższego pomiaru zostaną 

wykorzystane jako płaszczyzna odniesienia w ocenie efektów modyfikacji ergono-

micznej. Całodobowa rejestracja tętna osoby objętej doskonaleniem ergonomiczności 

warunków funkcjonowania w czasie wprowadzania zmian może być traktowana jako 

rzeczywisty wskaźnik doskonalenia. Aby potwierdzić słuszność wniosków wyko-

rzystano wskaźnik NASA TLX [7].  

Tętno jest dobrym wskaźnikiem obciążenia pracą, będąc jednocześnie najłatwiej-

szym do zmierzenia i zarejestrowania wskaźnikiem reakcji układu krążenia na wysiłek 

[8]. „Maksymalne tętno, odpowiadające maksymalnej częstości akcji serca (HRmax), 

jest zasadniczo niezależne od sprawności fizycznej i treningu. Jego wartość obliczamy 

odejmując od 220 wiek badanego w latach. Minimalne tętno, odpowiadające 

minimalnej częstości akcji serca (HRmin – zwane również tętnem bazowym), 

występuje podczas minimalnej aktywności organizmu – snu – i jest osobniczo 

zindywidualizowane. Zawiera się zazwyczaj pomiędzy 45-70/min. Różnica pomiędzy 

maksymalnym a minimalnym tętnem, tzw. rezerwa tętna, jest „zapasem”, o jaki serce 

może zwiększyć swoją częstość podczas wysiłku fizycznego”. Rezerwę tętna opisuje 

procentowo wskaźnik wykorzystania rezerwy tętna (WRT) wyliczany wg poniższego 

wzoru (1): 

rezerwy tętna 

    
             

           
 × 100%      (1) 

gdzie  

HRpracy – tętno podczas wykonywanej pracy 

HRmin – tętno minimalne 

HRmax – tętno maksymalne  

WRT = 
     

     
 × 100%        

WRT = 56,25%.  

Uzyskany wynik – 56,25%, przeprowadzonej wstępnej oceny należy do grupa 4, od 

50 do 65% – wysiłek dopuszczalny dla osób ze zdrowym układem krążenia. Badanie 

wykonano przy pomocy zegarka sportowego firmy Garmin model Vivoactive 3 Music. 

Badana osoba jest w wieku 55 lat, staż pracy 36 lat, zatrudniona w placówce 

przedszkolnej na stanowisku nauczyciela. Badanie trwało od godziny 18 dnia 3 marca 

do godziny 19 dnia 4 marca (rys. 2, rys. 3). Mierzono puls spoczynkowy oraz przy 

aktywności w pracy. W ciągu dnia tętno spoczynkowe wyniosło 55 (bpm), 
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maksymalne tętno 95 (bpm). Nauczyciel pracował od godziny 8:00 do 15:00. Wykres 

pokazuje rozkład tętna w ciągu dnia (rys. 2, rys. 3).  

 

Rysunek 2. Pomiar tętna w ciągu dnia, źródło: opracowanie własne 

 

Rysunek 3. Pomiar tętna w czasie pracy, źródło: opracowanie własne 

Dnia 3 marca oraz 4 marca w godzinach 18-19 nauczyciel pracował w domu przy 

komputerze wypełniając między innymi plany pracy (nie ma możliwości wykonania 

tej czynności w czasie pracy, musi na to poświęcić czas po powrocie do domu). Po 

powrocie do domu około godziny 15:15 nauczyciel odpoczywał w ciszy i bezruchu. 

Powyższa analiza koncentruje się na pomiarze tętna jako jednego z parametrów, 

których wyniki można łatwo rejestrować i interpretować. Poziom pulsu, tj. częstotli-

wość uderzeń serca wzrasta wraz ze wzrostem obciążenia fizycznego i/lub poziomu 

stresu. Monitorowanie tego parametru umożliwia obserwację zmian obciążenia, na 

jakie narażona jest dana osoba. 
Na podstawie obserwacji metody pracy oraz pozyskanych informacji, wypro-

wadzono następującą konkluzję: nauczyciel, który prowadzi zajęcia z dziećmi 
i równocześnie odpowiada za ich bezpieczeństwo, wykonuje pracę w warunkach 
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wysokich obciążeń, głównie związanych z obciążeniem posturalnym i stresem 
psychospołeczny. 

Podstawą optymalizacji wymagań ergonomicznych w pracy nauczyciela jest 
wielowariantowe planowania sposoby wykonywania opieki nad dziećmi. Opracowanie 
wielu scenariuszy przebiegu pracy jest bazą do utworzenia reguł zarządzania 
warunkami funkcjonowania nauczyciela w celu uzyskania odpowiednich warunków 
funkcjonowania. Wdrożenie wielu scenariuszy przebiegu metody pracy z dziećmi jest 
systemowym rozwiązania z zakresu Internetu Rzeczy [9]. Są to sposoby, aby uzyskać 
efekt synergii – wyższą ergonomiczność, pomimo licznych elementów w systemie 
inteligentnego środowiska funkcjonowania dzieci i opiekunów.  

4. Korzyści, jakie niesie rozwój współczesnej technologii 

4.1. Zastosowania Internetu Rzeczy 

Internet Rzeczy (ang. Internet of Things, w skrócie IoT) można określić jako 
systemem różnych urządzeń, w którym występują połączenia tworzące autonomiczną 
sieć. Elementy sieci, do której łączą się poszczególne urządzenia i oprogramowanie, 
analizują dane i inicjują odpowiednie działanie [10]. W projektowanych inteligentnych 
budynkach są stosowane bardzo różne rozwiązania, na które składają się następujące 
elementy:  

 urządzenia IoT stanowiące komponenty budynku, 

 rozwiązanie komunikacyjne pomiędzy komponentami i centralką, 

 komputer centralny, 

 rozwiązania sieciowe pozwalające na zdalne sterowanie i sprawdzanie informacji. 
Są one ze sobą ściśle połączone w zależności od wybranej technologii 
odpowiedniej dla komunikacji urządzeń oraz ze względu na sposoby realizacji 
połączeń [11]. 

Dzięki Internetowi Rzeczy rozwinęło się wiele rozwiązań typu „smart home”, 
których celem jest oszczędność energii, bardziej ekonomiczne używania zasobów,  
a także podnoszenie jakości życia np. przez poprawę czynników środowiskowych [12]. 
Sieć powinna wykonać konkretne działania w odniesieniu do wymagań otoczenia ze 
względu na sposób funkcjonowania człowieka. Działania mogą być inicjowane w pełni 
automatycznie, bez ingerencji człowieka. Bazą jest tworzenie odpowiednich 
algorytmów, które w oparciu o dostępne dane mogą samodzielnie podejmować 
działania [13]. Podstawowym źródłem takich algorytmów dla podjętego przez autorki 
problemu badawczego są przykładowe scenariusze sytuacyjne organizacji pracy 
nauczyciela (S1, S2, S3). Poniżej na rys. 4 przedstawiono przykładową składnię 
prezentowanych informacji, która jest wstępem do utworzenia scen i opracowania 
funkcjonalności z wykorzystaniem skryptu LUA [14].  

Scenariusz 1(S1): jeżeli liczba dzieci w grupie danego dnia > 7 i temperatura 
powietrza < 18°C i wiatr < 20 m/s, to  

Plan D1: wyjście na plac zabaw 
Włącz: Powiadomienie osoby pomagającej w ubieraniu wierzchniej odzieży. 
Obserwowany efekt to: 1) skrócenie czasu przebywania dzieci w szatni,  

2) uniknięcie gromadzenia się większej liczby dzieci w jednym miejscu, 3) elimino-
wanie nadmiernego tempa pracy, 4) brak stresu u nauczyciela. 
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Scenariusz 2 (S2): jeżeli czas ≥ 9:30 i czas ≤ 10:30 i jeżeli poziom hałasu ≥ 50 dB 
i liczba kroków nauczyciela = 0, to 

Włącz: Emisja opowiadania bajki wg kategorii grupy dzieci 
Plan R1: Włącz ruch żaluzji. 
Obserwowany efekt to: 1) wyciszenie dzieci i skupienie ich na elementach 

odwracających uwagę, 2) przygotowanie się do zmiany zadania, 3) zmiana postawy 
ciała nauczyciela i zmniejszenia obciążenia szkieletowo-mięśniowego, 4) brak stresu 
u nauczyciela. 

Scenariusz 3 (S3): jeżeli ruch w obszarze zabawy, to  
Włącz: Światło z filtrem planu gry „podwórkowej” wg kategorii grupy dzieci 

w strefie zabawy. 
Obserwowany efekt to: 1) możliwość utrzymania uwagi na jednym dziecku, które 

wymaga pomocy podczas posiłku, co nie wpływa dezorganizująco na inne dzieci 
kończące posiłek, 2) wprowadzenie mikro przerwy, 3) brak stresu u nauczyciela. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

 

--[[ 

%% properties 

536 lastBreached 

%% events 

%% globals 

--]]  

 

fibaro: getValue(536, “lastBreached” 

Rysunek 4. Zastosowanie Lua jako przykładu programowania dla systemu inteligentnego domu FIBARO 
[15] dla scenariusza S3, źródło: opracowanie własne, fragment. 

Ocenę koncepcji doskonalenia ergonomiczności warunków funkcjonowania dzieci 
i nauczyciela podczas zmian doskonalących metodę pracy na podstawie scenariuszy: 
S1, S2 i S3 przeprowadzono z wykorzystaniem wskaźnika obciążenia zadaniowego – 
NASA TLX (rys. 5, tab. 4). Indeks Obciążenia Zadaniowego NASA-TLX pierwotnie 
zaprojektowany do pomiarów zarówno fizycznych i umysłowych obciążeń pilotów, 
jest obecnie, dzięki swojej wielowymiarowości, bardzo często używany w celach 
czysto poznawczych. Oparty na sześciu skalach: 1) Obciążenie umysłowe – określa, 
jak dużo aktywności umysłowej wymagało zadanie (np. myślenia, decydowania, 
zapamiętywania, wykonywania operacji matematycznych) oraz jak duża była 
aktywność percepcyjna związana z postrzeganiem wzrokowym czy słuchowym; 
2) Obciążenie fizyczne – odnosi się do rozmiaru wysiłku fizycznego, jaki był potrzebny 
a trakcie zadania. W tej skali badany odpowiada jednocześnie na pytania, jak dużą 
gorliwością, pracowitością i prędkością musiał się wykazać; 3) Presja czasu – jest skalą, 
w której badany określa postrzegany przez niego okres, w jakim miał uporać się 
z zadaniem, a także w której jego części zaczął odczuwać dyskomfort (lub jego brak) 
w związku z narastającym tempem; 4) Wydolność – ta kategoria określająca, na ile 
udało się badanemu osiągnąć postawione przed nim w eksperymencie cele. To także 
ocena własnej satysfakcji z wykonania zadania; 5) Wysiłek – odnosi się do zużycia 
energii w trakcie eksperymentu, czyli jak dużą pracę fizyczną i umysłową wykonał 
badany, aby osiągnąć swój najwyższy poziom wydolności; 6) Frustracja – dotyczy 
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odczuć towarzyszących badanemu w trakcie wykonywania zadania: poziomu irytacji, 
stresu, zniechęcenia, niepewności, znużenia, satysfakcji czy samozadowolenia.  

W pierwszej części testu osoba wykonująca zadanie wypełnia zadanie porów-
nawcze. Opisane powyżej skale (obciążenie umysłowe, obciążenie fizyczne, presja 
czasu, wydolność, wysiłek, frustracja) zestawione są w pary, w ramach których badana 
osoba dokonuje wyboru. Celem ich porównania jest wyliczenie (współczynnika) 
ważności, jaką ma dana skala na odczuwane obciążenie. Zadaniem badanego jest 
wskazanie w każdej parze tej kategorii, która była silniej odczuwana lub dominująca 
w trakcie wykonywania zadania. Uzyskane wyniki przedstawiono w tab. 4, w kolumnie 
2 i 3. Ocenę, jak silne było obciążenie sześciu kategorii skal na 20-stopniowej skali 
przedstawiono graficznie na rys. 5, a liczbowo w tab. 4, w kolumnie 4 i 5. 

  

Rysunek 5. Ocena odczuwalnego obciążenia na stopniowej skali w 6 kategoriach,  

źródło: opracowanie własne 

Uzyskane wyniki odczuwanego obciążenia dla przyjętych 6 skal, dla metody pracy 

nauczyciela w placówce oświatowej na poziomie edukacji przedszkolnej podano w tab. 

4, w kolumnach 6 i 7.  

Tabela 4. Całkowitego obciążenia zadaniowego  

 

Skala 

Ważność Ocena Współczynnik 

ważności skali 

Przed  Po Przed Po Przed Po 

1 2 3 4 5 6 7 

Obciążenie 

umysłowe 

2 3 85 40 11,33 8 

Obciążenie 

fizyczne 

1 3 75 25 5 5 

Presja czasu 3 0 80 20 16 0 

Wydolność 5 3 90 30 30 6 

Wysiłek 2 2 75 20 10 2,66 

Frustracja 2 4 95 10 12,66 2,66 

Ogólne obciążenie zadaniowe   = 84,99 24,32 

Źródło: Opracowanie własne 

0 20 40 60 80 100 

Obciążenie umysłowe 

Obciążenie fizyczne 

Presja czasu 

Wydolność 

Wysiłek 

Frustracja 

po wdrożeniu innowacji typowy przebieg pracy 



 

Daria Walkowiak, Małgorzata Sławińska 

 

252 

Wyliczenie całkowitego obciążenia zadaniowego polega na zsumowaniu wyników 
otrzymanych dla każdej skali. Wartość otrzymana jako suma składowych obciążeń dla 
poszczególnych skali wynosi: 1) dla sytuacji typowego przebiegu metody pracy 
z dziećmi, to ponad 84 a w sytuacji wprowadzonej modyfikacji ergonomicznej, to 
ponad 24 i jest przeszło 3 razy mniejsza, co wskazuje na osiągniecie bardzo korzyst-
nego wyniku. Istotny w uzyskanych badaniach jest wynik, jaki przyjęła skala „frustracja”. 
Potwierdza to wnioski z badań wykonanych metodą „Rezerwy tętna”, dzięki której 
zaobserwowano konieczność odtwarzania zasobów organizmu w czasie dłuższym niż 
24. Wskazuje na to również wywiady, w których zawarta jest odpowiedź o narasta-
jącym zmęczeniu w ciągu kolejnych dni tygodnia. Wnioski, które zostały wyprowa-
dzone na podstawie pozyskanych informacji wskazują, że konieczne jest zaangażo-
wanie dodatkowych zasobów wspomagających metodę pracy nauczyciela.  

4.2. Obszary doskonalenia ergonomiczności pracy nauczyciela dzieci 
w wieku przedszkolnym 

Problem, na który napotykamy chcąc doskonalić bezpieczeństwo w placówkach 
oświatowych na poziomie przedszkolnym jest związany, po pierwsze – ze szczegól-
nym poziomem odpowiedzialności za małoletnie dzieci funkcjonujące w grupie, po 
drugie – ze szczególnym trudem procesu kształcenia na tym etapie edukacji. Nauczyciel, 
który chce sprostać takiemu wyzwaniu musi radzić sobie z dużym przeciążeniem, na 
co wskazują przeprowadzone przez autorki wyniki badań w tabeli 4.  

Projektowanie miejsc pracy zgodnie z najnowszą wiedzą z zakresu ergonomii  
i wiedzą o możliwościach psychofizycznych człowieka znacząco przyczynia się do 
zmniejszenia obciążenia zadaniami, poprawy bezpieczeństwa oraz niezawodności jego 
zadań. W nowoczesnym podejściu w organizacji pracy dążyć do jak najpełniejszego 
postrzegania człowieka w systemie człowiek-metoda pracy-środowisko. Natomiast, 
współczesne technologie otwierają możliwości do coraz szerszej diagnozy zarówno 
czynników generujących stres fizyczny, jak i psychiczny. Czujniki ruchu są pierwszym 
elementem nowoczesnych technologii wspierających pomiar obciążenia człowieka, 
które jednocześnie umożliwiają analizę ruchu w czasie rzeczywistym [16]. Tworząc 
system, który przesyła informacje o zmęczeniu pracowników do odpowiednich 
urządzeń projektujemy mechanizmy automatycznego dostosowywania się elementów 
techniki do możliwości psychofizycznych człowieka.  

Wdrażając rozwiązania wpływające na obniżenie uciążliwości pracy nauczyciela 
uzyskujemy efekt poprawy bezpieczeństwa wychowanków. Koncepcja wykorzystania 
technologii w zakresie Internetu Rzeczy jest innowacyjnym podejściem, które podnosi 
na wyższy poziom „monitoring” bez dodatkowego absorbowania uwagi nauczycieli. 
Równocześnie uzyskuje się wsparcie techniczne w sterowaniu uwagą dzieci i w moty-
wowaniu do bezpiecznych zachowań. Dzięki technologii IoR w przestrzeni placówki 
oświatowej następuje rejestrują i generowanie danych w sieci, do której łączą się 
poszczególne urządzenia i oprogramowanie inicjujące odpowiednie działania ze 
względu na źródła bodźców. Najczęściej w formie emisji głosu ludzkiego, sygnałów 
naśladujących dźwięki natury lub obrazów, które plastycznie komunikują pożądane 
w danej sytuacji informacje i obrazy.  

Akcje na bazie odpowiednich algorytmów, mogą podejmować w systemie nie tylko 
tworzenie bazy wiedzy, ale np. tworzyć mapy rozpoznające położenie dziecka, 
unieruchamianie nieodpowiednio użytych urządzeń w przestrzeni zabaw, włączenie 
głosu osoby wspierającej działania w sytuacjach stresujący itd. 
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5. Podsumowanie  

Na etapie opracowywania wniosków w zakresie planowania działań doskonalących 

zaproponowano systemowe podejście do automatycznej modyfikacji organizacji pracy 

nauczyciela z wykorzystaniem IoR. Zbadano możliwości monitorowania czasu 

ekspozycji utrzymywanej pozycji ciała, którą przyjmuje nauczyciel podczas pracy 

z dziećmi i w aktywny sposób, w czasie rzeczywistym zaproponowano wykorzystanie 

współczesnych technologii w oparciu o Internet Rzeczy. Dzięki temu wskazano na 

korzyści obniżenia obciążeń posturalnych oraz stresu wynikającego z poczucia 

zawodności bezpieczeństwa.  

Prowadzone badania wskazały na szerokie korzyści z inwestycji w projektowanie 

i popularyzowanie struktur dla inteligentnej przestrzeni pracy nauczyciela z dziećmi 

w wieku przedszkolnym. Dodatkowo, zgromadzono informacje, które mogą stanowić 

podstawę do utworzenia kolejnych scenariuszy funkcjonowania dzieci, nauczycieli 

oraz pozostałych pracowników placówki oświatowej w inteligentnym budynku. 

Analiza tych danych i ich przetworzenie pozwoli na rozbudowę algorytmów 

sterowania, gdzie zostaną uwzględnione kolejne informacje, takie jak:  

 liczba dzieci po rekonwalescencji, dla których zaplanowane są odpowiednie 

formy zajęć; 

 wyniki pomiarów wydatku energetycznego na podstawie wskaźników biomet-

rycznych; 

 oceny skuteczności innowacyjnych form zajęć ze względu na pozytywne 

sterowanie uwagą dzieci.  

Wartością dodaną algorytmów modyfikacji organizacji pracy nauczyciela, które 

opracowano na podstawie monitorowania czynników ergonomicznych jest kreatywne 

podejście do sposobu zajmowania się dziećmi zarówno w sferze zapewnienia 

bezpieczeństwa, ale przede wszystkim w sferze ich kształcenia i rozwoju. 
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Koncepcja doskonalenia ergonomiczności warunków funkcjonowania człowieka 

z wykorzystaniem Internetu Rzeczy (IoR) – studium przypadku 

Streszczenie  

Upowszechniając i wdrażając metody ergonomicznego diagnozowania w palcówkach oświatowych jesteśmy 

w stanie analizować, kontrolować i zapobiegać niepożądanym incydentom. Buduje to środowisko do 

szybkiego reagowania jeszcze w procesie analizy, nie dopuszczając do powstania zdarzeń potencjalnie 
niebezpiecznych podczas pobytu wychowanków w placówce. Do podstawowych wartości, których 

monitorowanie ma znaczenie ze względu na wydolność człowieka, należą: organizacja czynności i przerw 

w pracy oraz parametry materialnego środowiska. Równie ważne to: obciążenia posturalne i obciążenie 

fizyczne. Natomiast, od właściwego doboru metody diagnozowania ergonomicznego zależy sposób 

implementacji wyników badań i wdrażania ergonomicznej modyfikacji elementów struktury środowiska 

funkcjonowania. Autorki, w celu doskonalenie ergonomiczności warunków funkcjonowania osób 

w budynku przedszkolnym pozyskiwali informacje na podstawie wywiadu, chronometrażu pracy, metody 

OWAS oraz metody rezerwy tętna. W podsumowaniu zostały wskazane innowacyjne rozwiązania 
w zakresie zastosowania technologii bezprzewodowej i algorytmów wnioskowania w ramach koncepcji 

Internetu Rzeczy. 

Słowa kluczowe: ergonomiczność, obciążenie statyczne, sterowanie zasobami, Internet Rzeczy  

Improving ergonomics of human functioning while using the Internet of things 

(IoR) – a case report 

Abstract  

By desseminating and implementing educational facility methods of ergonomic diagnostics, we can 

analisis, control and prevent unwanted incidents. This make environment to fast response during an 
analising process, preventing the occurrence of potentially dengerous things which may happen to pupils 

during they stay in kindergarden. There are basic values which should be monitoring because of their 

meaning to human freedom: organization of activities and breaks at work and material parameters of the 

environment. Equally important are: postural and physical loads. From selection of the right method of 
ergonomic diagnosis depends the way studies will be implementated and inculcation of the functioning 

structures environment ergonomic modification  

Authors in case to improve functioning ergonomics conditions for people in kindergarden obtain 

informations by interviews, timing work, OWAS method and heart rate reserve method. In summary 
innovative solutions in terms of wireless technology and inference algorithms in the Internet of things 

concept were indicated. 

Keywords: ergonomics, static load, resource control, Internet of things 
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Perswazyjność reklam telewizyjnych  

skierowanych do dzieci 

1. Wprowadzenie 

Współczesne dzieci są aktywnymi uczestnikami rynku, podejmując samodzielne 

decyzje (na rynku podstawowym) i uczestnicząc w decyzjach zakupowych rodziców 

(rynek wpływu). Stają się tym samym niejako drogą do zwiększenia obrotów firm, 

również poprzez ręce swoich opiekunów i innych osób dorosłych, na które mają 

wpływ [1]. Dlatego też przedsiębiorstwa kierują swoje działania marketingowe także 

do najmłodszych uczestników rynku, szczególnie gdy produkt używany ma być 

ostatecznie przez dzieci. W tej sytuacji, to właśnie one często są główną grupą 

adresatów komunikacji marketingowej. Zgodnie z koncepcją McNeala dzieci są 

przedstawicielami trzech rodzajów rynku: podstawowego, wpływu i potencjalnego 

(są potencjalnymi konsumentami dóbr i usług w przyszłości, których warto 

przywiązywać do marki licząc na ich lojalność, gdy dorosną). Jako uczestnicy rynku 

podstawowego są nabywcami, których należy zainteresować oferowanymi przez firmę 

produktami zachęcając do zakupu tu i teraz [1]. Natomiast, jako członkowie rynku 

wpływu dzieci w istotny sposób biorą udział w decyzjach zakupowych dorosłych osób, 

same nie będąc jeszcze pełnoprawnymi uczestnikami rynku. Na przykład, w swoich 

badaniach Pelekh i Sorys wykazali, że 63% ankietowanych rodziców określa swoje 

dzieci jako głównie decydujące o zakupie poszczególnych produktów [2]. 

Jednak ze względu na swoją specyficzną naturę dzieci są bardziej narażone na 

działanie perswazji występującej w reklamach (także telewizyjnych). Wynika to 

między innymi z niewykształconej świadomości działania rynku, zaufania do nowości 

i braku krytycyzmu [3]. 

Celem artykułu była analiza konstrukcji oraz zawartości spotów reklamowych 

skierowanych do najmłodszego widza, emitowanych na pięciu kanałach dziecięcych: 

MINI MINI, TVP ABC, NIKELODON, TELETOON+ oraz BOOMERANG, w okresie 

przedświątecznym (02.12-15.12.2019). Badania miały charakter deskryptywny, 

a analizie poddano treści reklam z uwzględnieniem sześciu aspektów przekazów: 

udźwiękowienie, kolorystykę, postacie, otoczenie/tło, formy reklam oraz występo-

wanie w poszczególnych spotach reguł wpływu społecznego.  

2. Dzieci jako odbiorcy reklam 

Dzieci charakteryzują się specyficznym zestawem cech, przez które jako grupa 

odbiorców działań marketingowych, są w porównaniu z dorosłymi, bardziej bezbronne 

w kontaktach z takimi narzędziami oddziaływania jak reklama. Do cech tych zalicza 

się: nierozwinięty krytycyzm w pojmowaniu świata, brak, lub niesprecyzowane 
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kryteria wartości, niedojrzałość emocjonalna czy nieumiejętność oceny stopnia 

zagrożenia i ryzyka [3], co w konsekwencji w sytuacji kontaktu z działaniami reklamo-

wymi skutkuje nieumiejętnością oddzielenia scen fikcyjnych od stanów realnych, 

łatwym uleganiu idolom czy autorytetom występującym w nich. 

Świadomość perswazyjnego charakteru reklam telewizyjnych wykazują dzieci 

dopiero w wieku ośmiu lat. Oates, Blades i Guntera w swoich badaniach wykazali, że 

najmłodsze dzieci biorące udział w eksperymencie (sześciolatki), w ogóle nie postrze-

gają reklamy jako przekazu perswazyjnego, za to na grupie tej reklama robi bardzo 

duże wrażenie [4]. Jednakże dzieci rozwijają się w różnym tempie, z tego powodu 

wykształcanie u nich kompetencji intelektualnych, społecznych, emocjonalnych 

i moralnych może w niektórych przypadkach wystąpić wcześniej, a badania przepro-

wadzone nawet na dużej próbie, nie pozwalają na jednoznaczną generalizację. 

Z badań Jagodzińskiej wynika, że już u noworodków występuje pamięć, natomiast 

dzieci w wieku przedszkolnym (3 do 5 lat) posługują się pamięcią równie dobrą jak 

dorośli. W latach 80 XX w. wykazano, że dzieci zapamiętują lepiej, gdy środowisko, 

w jakim przeprowadza się badanie jest im znane i występuje w ich życiu codziennym, 

natomiast wyniki pogarszają się, gdy eksperyment przeprowadzany jest w warunkach 

laboratoryjnych w nowym, nieznanym dzieciom otoczeniu [5]. Badania pamięci 

odtwórczej, trudniejszej do zrewidowania na próbie małych dzieci, wykazały, 

że występuje ona już u dzieci, które ukończyły pierwszy rok życia. Czteroletnie dzieci 

wykazują pamięć wydarzeń sprzed dwunastu miesięcy, za to wyjątkowe i atrakcyjne 

wydarzenia z życia czterolatki pamiętają nawet po kilku latach od ich wystąpienia [5]. 

3. Perswazyjność reklam skierowanych do najmłodszych odbiorców 

Komunikacja marketingowa pełni jedną z kluczowych funkcji w procesie walki 

o pozyskanie klienta. Niektóre elementy komunikacji marketingowej efektywniej niż 

inne trafiają do specyficznych grup odbiorców, takich jak osoby starsze, młodzież lub 

najmłodsze dzieci. Wśród wielu narzędzi komunikacji marketingowej to właśnie 

reklama telewizyjna jest najczęściej wykorzystywana jako próba dotarcia do najmłod-

szych uczestników rynku [4]. 

Perswazyjność jest nieodłącznym elementem przekazu reklamowego. Reklama, 

oprócz przedstawiania i ukazania cech produktu, ma na celu przyciągnięcie uwagi 

odbiorcy, zaciekawienie oraz wpłynięcie na późniejsze decyzje zakupowe. W tym celu 

większość reklam, w tym też telewizyjnych, opiera się na emocjach. Ekspresyjność 

przekazu wpływa na emocje odbiorcy, dzięki czemu treść spotu jest lepiej zapamię-

tywana, powiązanie emocji klienta ze spotem wpływa również na jego ocenę produktu, 

a także kształtuje jego postawę w stosunku do reklamy oraz marki. Oprócz zwiększenia 

atrakcyjności przekazu, emocjonalnie nacechowane reklamy ograniczają procesy 

myślowe, w tym zmniejszają krytyczne patrzenie na produkt [6]. 

Reklama telewizyjna, angażując obydwa podstawowe zmysły, wzrok oraz słuch, 

oddziałuje na odbiorcę sześćdziesięciokrotnie bardziej, niż reklama odbierana jedynie 

jednym z nich: prasowa/billboardy – wzrok, radiowa – słuch [7]. Oprócz tego trafność 

docierania do odbiorców zainteresowanych produktem jest większa, dzięki wyświet-

laniu reklam konkretnych produktów w odpowiednim czasie antenowym, lub na 

specyficznych kanałach telewizyjnych, w porównaniu do reklam radiowych czy 
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billboardów – docierających do szerokich mas odbiorców, niekoniecznie jednak do 

dużej ilości potencjalnych klientów [7]. 

Na perswazyjność przekazu mają wpływ różne czynniki, począwszy od wykorzys-

tanych w reklamie dźwięków [8] i kolorystyki [9], poprzez występujące w niej postaci, 

sposób przedstawienia produktu, otoczenie, w jakich jest on prezentowany oraz formę 

reklamy [10], na technikach wpływu społecznego kończąc [11]. 

Muzyka wpływa na emocje oraz fizjologię człowieka. Poprzez tempo i rytm 

muzyka pobudza lub uspokaja, dodatkowo wpływa na nastrój, dzięki produkcji 

neuroprzekaźników w mózgu, powodujących wydzielanie określonych hormonów 

[12]. Muzyka niezwykle silnie oddziałuje na wspomnienia, podejmowane działania 

oraz emocje. Perswazyjne działanie w spotach reklamowych opiera się na fakcie, że 

muzyka sprawia, iż odczuwane emocje łączy się z danym produktem. Dzięki temu 

oprócz uatrakcyjnienia przekazu wzmacnia jego skuteczność [13]. 

Elementy wizualne są lepiej zapamiętywane niż dźwięki [9]. Same barwy wpły-

wają nie tylko na emocje, ale również na samopoczucie człowieka, na jego nastrój, 

zachowanie i zdrowie. Dzięki kolorom można przyciągnąć uwagę, wpłynąć na 

zapamiętywanie, skojarzenia, a także wywoływać stany emocjonalne [9]. Poszczególne 

barwy wpływają w określony sposób na emocje: kolor czerwony przyciąga uwagę, 

pobudza, ożywia, ale też rozdrażnia; działa pobudzająco na system nerwowy, podnosi 

tętno, przyspiesza oddech i podnosi ciśnienie. Kolor żółty aktywizuje i usposabia 

pogodnie. Barwa niebieska uspokaja i sprzyja skupieniu, w tym samym jednak czasie 

nuży; wywołuje odwrotne efekty niż czerwień – obniża ciśnienie oraz spowalnia tętno 

i oddech. Kolor zielony natomiast przynosi ulgę i uspokaja [14]. 

Postaciami najczęściej występującymi w reklamach skierowanych do najmłodszych 

widzów są zwierzęta lub postaci animowane z „modnych” bajek i programów dla 

dzieci. Świat w nich przedstawiony często posiada pierwiastek „magiczny”, obrazy 

przedstawione są baśniowe i tajemnicze. Kolorystyka oraz dynamika mają na celu 

utrzymanie uwagi młodego odbiorcy, wykorzystywane kolory są więc jaskrawe, 

a pojedyncze ujęcia nie przekraczają trzech sekund [1]. 

Otoczenie, w którym prezentowany jest produkt, również wpływa na sposób, w jaki 

najmłodsi widzowie odbierają i zapamiętują spoty reklamowe. Badania dotyczące 

zapamiętywania przeprowadzone na grupie dzieci w wieku przedszkolnym wykazały, 

że okoliczności znane i postrzegane przez najmłodszych jako bezpieczne sprzyjają 

zapamiętywaniu [5]. Z tego właśnie powodu otoczeniem reklamowanego produktu 

powinna być przestrzeń domowa. 

Sama forma reklamy może wpływać na sposób jej odbierania przez widza. 

Wykorzystanie poszczególnych form wiąże się z założeniami, w jaki sposób 

budowany jest wizerunek produktu/marki. Kall wymienia sześć podstawowych form 

reklamy [15]: 

 styl życia – reklama nie koncentruje się na produkcie, pojawiające się postaci 

charakteryzują konkretny styl życia; podstawowym celem jest wytworzenie 

u widza konkretnych emocji, które przełoży on następnie na markę lub produkt; 

 kawałek życia – reklamy ukazujące codzienne sytuacje wraz z problemami i ich 

rozwiązaniami; celem jest wykazanie użytkowości produktu w życiu codziennym; 
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 rekomendacja – polega na poleceniu produktu przez osobę mogącą się w danej 

dziedzinie cieszyć mianem eksperta; 

 demonstracja działania – reklama opiera się na ukazaniu cech produktu, zwró-

ceniu uwagi na sposób korzystania; celem jest objaśnienie właściwości produktu; 

 animacja – rysunkowe postaci i scenki; 

 humor – scenariusz cechują humorystyczne wypowiedzi i dowcipy. 

Niektóre z form nie nadają się do przedstawienia konkretnych produktów – humor 

może okazać się niestosowny, na przykład w reklamach produktów lub usług 

wiążących się z poważnymi problemami zdrowotnymi czy społecznymi, natomiast 

animacja nie jest wykorzystywana w reklamach produktów luksusowych [16]. 

Technikami wykorzystywanymi w komunikacji marketingowej są również reguły 

Cialdiniego dotyczące wpływu społecznego. Wyodrębnił on siedem reguł, które mają 

wpływ na sposób reagowania na określone działania. Siódma z reguł jest to 

maksymalizacja własnego interesu i jako powszechnie występująca we wszystkich 

działaniach ludzi nie jest ona zwykle brana pod uwagę. W przekazach marketingowych 

wykorzystuje się sześć reguł: wzajemności, konsekwencji, lubienia, autorytetu, spo-

łecznego dowodu słuszności oraz niedostępności [17]. Charakterystyka poszcze-

gólnych reguł przedstawiona została w tabeli 1. 

Tabela 2. Charakterystyka sześciu reguł Cialdiniego 

Reguła Charakterystyka 

Wzajemności odnosi się do poczucia obowiązku odwzajemnienia 

zobowiązań i społecznego potępienia sytuacji 

nieodwzajemnienia przysługi 

Konsekwencji związana z ogólną chęcią pozostania przy swoim zdaniu 

niezależnie od zmieniających się okoliczności oraz 

społecznym potępieniem hipokryzji 

Lubienia ludzie są bardziej skłonni zgodzić się z osobami, które lubią, 

podziwiają 

Autorytetu ludzie obdarzają większym zaufaniem specjalistów, ludzi 

mogących uchodzić za autorytet w danej dziedzinie 

Społecznego dowodu słuszności jeśli inni ludzie uznają coś za dobre, przyjmuje się, że tak 

właśnie jest 

Niedostępności wiąże się z zagrożeniem utracenia czegoś, w takim wypadku 

często decyzja zakupowa jest emocjonalna, a nie racjonalna 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [17, s. 201-241] 

4. Metodyka badań 

Celem badania była analiza zawartości przekazu reklamy telewizyjnej skierowanej 

do najmłodszego widza, szczególnie identyfikacja stosowanych w nich środków 

i technik perswazyjnych. 

Badania miały odpowiedzieć na następujące pytania badawcze: 

 jakimi elementami wizualnymi odznaczają się reklamy skierowane do najmłod-

szych widzów; 

 które spośród sześciu form reklamy są wykorzystywane do tworzenia scenariuszy 

reklam skierowanych do najmłodszych widzów; 
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 które spośród sześciu reguł wpływu społecznego znajdują wykorzystanie 

w reklamach skierowanych do najmłodszych widzów. 

Szukając odpowiedzi na pytania badawcze sięgnięto po analizę zawartości. 

W odpowiedzi na pierwsze pytanie zbadano takie aspekty przekazów reklamowych jak 

udźwiękowienie i wygląd spotów, w tym kolorystykę, a także określenie: jakiego 

rodzaju postaci występują w reklamach oraz w jakim otoczeniu są przedstawiane. Typ 

udźwiękowienia określony został na podstawie dwóch zmiennych: charakteru muzyki 

oraz występującym w reklamie tekście. 

Określenie, jakiego rodzaju formę reklamy zastosowano rozstrzygnięto na 

podstawie odnalezienia w spotach cech charakteryzujących każdą z form. Zestaw cech 

ujęto w tabeli 2. W analizie przyjęto, że jeśli w spocie występują cechy przyporząd-

kowane do więcej niż jednej formy, reklama ta zostaje oznaczona jako wykorzystująca 

każdą z nich z osobna. 

Tabela 3: Charakterystyka form reklam Kalla 

Forma reklamy Cechy formy 

Demonstracja działania Pokazanie jak produkt działa, jakie ma funkcje, co można z nim 

zrobić 

Rekomendacja Wystąpienie określeń, takich jak: polecane, idealne dla, świetne dla 

Kawałek życia Scenka rodzajowa z życia codziennego 

Styl życia odgrywane przez postaci występujące w spocie scenki 

charakterystyczne dla danych subkultur, określonego stylu życia lub 

cechujących określony typ osobowości 

Humor Wystąpienie w treści reklamy dowcipów, żartów lub wykorzystanie 

komizmu sytuacyjnego 

Animacja Występowanie w spocie postaci i/lub scen animowanych 

Źródło: Opracowanie własne 

Zastosowanie poszczególnych reguł wpływu społecznego weryfikowano poprzez 

poszukiwanie w treściach reklam cech charakterystyki poszczególnych reguł, określo-

nych w tabeli 1. Przyjęto możliwość występowania w jednym spocie reklamowym 

więcej niż jednej reguły. Jako osoby lubiane przez dzieci, występujące przy okazji 

zastosowania reguły lubienia, przyjęto postaci znane z bajek oraz marki szczególnie 

charakterystyczne.  

Materiał badawczy tworzyły spoty telewizyjne reklamujące emitowane na pięciu 

kanałach skierowanych do najmłodszych widzów: MINI MINI, TVP ABC, 

NIKELODON, TELETOON+ oraz BOOMERANG dostępnych na platformach 

cyfrowych. Zarejestrowano spoty wyświetlane na tych programach codziennie 

w czasie antenowym w okresie przedświątecznym: tydzień przed mikołajkami oraz 

tydzień po mikołajkach (02.12-15.12.2019). 

Analizowane spoty rekomendowały młodej widowni zróżnicowane produkty. Były 

to różne rodzaje zabawek (zabawki tradycyjne), które skategoryzowano w piętnaście 

kategorii. Zdecydowano wyszczególnić również grupę zabawek o założeniach 

edukacyjnych, należących równocześnie do co najmniej jednej ze szczegółowych 

kategorii. 
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W tabeli 3 przedstawiono szczegółowe dane dotyczące reklam zabawek trady-

cyjnych. Najczęściej występowały spoty reklamujące lalkę, w następnej kolejności gry 

planszowe oraz zabawkę-zwierzę. 

Tabela 3. Tradycyjne zabawki reklamowane w analizowanych spotach 

Kategoria 

zabawki 

Liczba 

reklam 

Procent 

wszystkich 

reklam 

Przykładowe produkty 

Lalka 38 22,9  Baby Born, Barbie, Cry Babies, LittlePeople 

Gra planszowa 29 17,5  Gry planszowe, zręcznościowe i „board games” 

Zwierzę 23 13,9  Pluszowe i/lub ruchome psy, koty, konie 

Edukacyjna 18 10,8  

Edukacyjne dla najmłodszych (5 reklam) 

i starszych (2 reklamy) dzieci, gry planszowe (3 

reklamy), zwierzę (3 reklamy), kuchnia (2 reklamy), 

lego (1 reklama), lalka (1 reklama), auto (1 reklama) 

Domek dla lalek 17 10,2  Domek dla lalek Barbie, Cry Babies, LittlePeople 

Postać z bajki 16 9,6  

Bohaterowie bajek: Kraina Lodu, Star Wars, Toy 

Story, Harry Potter, Psi Patrol, Strażak Sam, Świnka 

Peppa, Masza i Miśka, Tomek i przyjaciele  

Auto 14 8,4  
Hot Wheels, Monster Truck, samochody zdalnie 

sterowane 

Lego 13 7,8  
Zestawy lego z bajek (Harry Potter, Star Wars) oraz 

tematyczne (policja powietrzna, stacja kosmiczna) 

Zwierzę 

magiczne 
11 6,6  

Jednorożce (6 reklam), wróżka (2 reklamy), 

„bestia” (1 reklama), smok (1 reklama), 

dinozaur (1 reklama) 

Rozwojowa dla 

starszych dzieci 
9 5,4  

Zestawy zabawkowych laboratoriów technicznych, 

chemicznych 

Kuchnia 3 1,8  
Plastikowa kuchnia dostosowana do wielkości 

dziecka 

Salon piękności 8 4,8  

stempel do paznokci, toaletka, zestaw salon 

fryzjerski, zestaw do robienia bransoletek, zestaw do 

tworzenia szminek 

Tor wyścigowy 6 3,6  
Tory wyścigowe i innego typu tory dla 

samochodzików 

Rozwojowa dla 

najmłodszych 

dzieci 

6 3,6  Zabawki sensoryczne, grające, świecące 

Smily 4 2,4  
Żelowo-glutowa kolorowa, brokatowa substancja do 

zabawy 

Inne 9 5,4  

Modelina, zabawkowa broń, figurki kolekcjonerskie, 

gadżety do noszenia na ubraniu, miecz świetlny oraz 

rzutnik gwiazd 

Źródło: Opracowanie własne 
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5. Wyniki badań empirycznych 

5.1.  Dźwięki występujące w przekazach reklamowych skierowanych 
do dzieci 

Podkład dźwiękowy występujący w analizowanych reklamach w większości 
spotów charakteryzował się zestawem cech, takich jak: rytmiczność, energetyczność, 
szybkie tempo oraz pozytywny wydźwięk, z wyłączeniem reklam budujących 
atmosferę grozy (gry planszowe o tematyce pirackiej, detektywistycznej, archeolo-
gicznej). W 148 spotach wystąpił tekst czytany przez lektora, opowiadający o spo-
sobach zabawy danym produktem oraz jego cechach. Jedynie w 25% reklam (43 
przypadki) wystąpił tekst rymowany, w większości z nich (39 przypadków) przeka-
zany był w sposób skandowany, nie jako tekst piosenki. W 7 reklamach występował 
jedynie podkład muzyczny, bez wypowiedzi, za każdym razem długość spotu nie 
przekraczała 5 sekund. W konstrukcji przekazu wystąpiło również wykorzystanie 
nieartykułowanych dźwięków, takich jak: westchnienia zachwytu, pisk i okrzyki 
radości, wstrzymanie oddechu ze strachu – takie zabiegi wykorzystano w 11 rekla-
mach, korzystając przy tym również z co najmniej jednego z powyższych typów 
udźwiękowienia. 

5.1.1. Kolorystyka przekazów reklamowych skierowanych do dzieci 

Ze względu na brak reklam ujednoliconych kolorystycznie autorka podzieliła szatę 
graficzną na trzy odrębne zestawienia kolorystyczne: wielokolorowe jaskrawe, 
wielokolorowe stonowane oraz wielokolorowe mroczne. Charakterystyka wyników 
przedstawiona została w tabeli 4. 

Tabela 4. Wyniki analizy kolorystycznej spotów reklamowych 

Zestawienie 

kolorystyczne 

Liczba 

reklam 

Wykorzystane kolory Przykładowe reklamy 

Wielokolorowe 

jaskrawe 

85 czerwień, żółć, zieleń, 

błękit, róż, fiolet, turkus 

w jaskrawych odcieniach 

Lalki typu Barbie, samochody, 

zabawki rozwojowe dla starszych 

dzieci 

Wielokolorowe 

stonowane 

60 brązy, beże, kolory ziemi, 

pastelowe odcienie: 

żółtego, fioletowego, 

niebieskiego 

Zabawki rozwojowe dla 

najmłodszych, kuchnia, lalki typu 

Baby Born 

Wielokolorowe 

mroczne 

21 ciemna zieleń, granat, 

czerń, szarości, czerwień 

Gry z motywem nawiedzonego 

zamku, statku piratów; zabawki 

z serii: Harry Potter, Star Wars; 

zabawki wyświetlające: rzutnik 

gwiazd, projektor śnieżynek (Kraina 

Lodu)  

Źródło: Opracowanie własne 

5.1.2. Postaci występujące w przekazach reklamowych skierowanych 

do dzieci 

Różnorodność występowania postaci w poszczególnych reklamach przedstawiono 

w tabeli 5. W 87% reklam pojawiały się więcej niż 1 postać. 
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Tabela 5. Występowanie poszczególnych postaci w analizowanych spotach reklamowych 

Postać Liczba reklam Procentowy udział 

Dziewczynka 118 71  

Chłopiec 82 49,4  

Dorosła kobieta 25 15  

Dorosły mężczyzna 17 10,2  

Brak ludzi 26 15,7  

Postać z bajki 25 15  

Źródło: Opracowanie własne 

Reklamy, w których nie pojawiają się postaci ludzkie występowały częściej, niż 

reklamy z udziałem dorosłego mężczyzny. W reklamach zarówno samochodów/torów 

wyścigowych, jak i lalek/domków dla lalek występowały dzieci obojga płci, 

najczęściej w trzyosobowych grupach, dając do zrozumienia, że dana zabawka może 

być atrakcyjna dla dzieci obojga płci. Za każdym razem jednak przewaga dzieci 

określonej płci odpowiadała ogólnie przyjętym schematom. Na przykład w reklamach 

samochodów, stereotypowo atrakcyjnych dla chłopca, występowali: dwaj chłopcy 

i jedna dziewczynka; w reklamach lalek (produkt dla dziewczynki) występowały dwie 

dziewczynki i jeden chłopiec. We wszystkich reklamach gier planszowych było więcej 

niż trzy postaci, często też zachowywano strukturę: dorośli (mężczyzna i kobieta) oraz 

dzieci obojga płci, w różnym wieku. 

5.1.3. Otoczenie przekazów reklamowych skierowanych do dzieci 

W 121 spotach (72,9%) tłem dla odgrywanej w reklamie scenki był dom (pokój 

dziecięcy, salon lub kuchnia). Rzeczywistość poza domem – ogród, park – była tłem 

w 19 reklamach (11,4%), i w każdym przypadku występowania tego otoczenia, oprócz 

jednego, była to zabawka zwierzęcia, które ma w zestawie dołączoną smycz, i można 

je wyprowadzać na spacer. Dodatkowo podwórko występowało jako tło reklamy 

jednego samochodu Monster Truck. Rysunkowa rzeczywistość wystąpiła w 70 spotach 

(42,2%), i w każdym przypadku postaciami oprócz ludzi były animowane postaci 

z bajek lub ożywione zabawki. Magiczna kraina, jako otoczenie, w którym 

przedstawiony został produkt, wystąpiła jedynie w 4 reklamach, 3 z nich dotyczyły 

magicznych stworzeń – jednorożca, a jedna lalki – wróżki. 

5.2.  Forma reklamy występująca w przekazach reklamowych 

skierowanych do dzieci 

Wszystkie sześć form reklam zgodnie z ujęciem Kalla wystąpiło w analizowanych 

spotach. Najczęściej reklamy przyjmowały formę demonstracji działania – aż w 94% 

reklam przedstawiano produkt i wykazywano jego możliwości oraz zaprezentowano 

sposoby wykorzystania (zabawy). W 6% reklam, w których forma ta nie wystąpiła, 

jedynie w 3 z 10 reklam wystąpili ludzie, w pozostałych przypadkach były to reklamy 

przedstawiające wyłącznie zabawkę bądź postać z bajki. W 88% spotów wykorzystano 

kawałek życia, w 83% styl życia, a obydwie te formy występowały zazwyczaj w parze – 

jedynie 11,4% reklam, w których stwierdzono jako formę kawałek życia lub styl życia, 

zawierało tylko jedną z dwóch form. 
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Pozostałe formy rzadziej występowały w zgromadzonym zbiorze reklam. Ani-

macja, która, zdawałoby się, znajdzie częste wykorzystanie w reklamach skierowanych 

do dzieci, wystąpiła jedynie w 19% spotów, humor w postaci dowcipu, żartów i zabaw-

nego wydźwięku scenariusza wystąpił w 26% reklam. Blisko 1/3, tj. 31% spotów 

opierało się na formie rekomendacja, które dotyczyły głównie reklam gier planszo-

wych (18 reklam), w następnej kolejności produktów, takich jak: lalka (9 przypadków), 

zabawki edukacyjne (7 przypadków), w tym rozwojowe dla starszych dzieci – 4 

reklamy i dla młodszych – 3 spoty, 4 reklamy zwierząt, po 3 reklamy lego, salonu 

piękności oraz postaci z bajki, po 1 sztuce reklam zwierząt magicznych, auta, domku 

dla lalek oraz kuchni i jedna inna (figurki kolekcjonerskie). 

5.3.  Reguły wpływu społecznego znajdujące zastosowanie w przekazach 

reklamowych skierowanych do dzieci 

Z sześciu reguł Cialdiniego jedynie trzy miały zastosowanie w analizowanych 

spotach reklamowych: społecznego dowodu słuszności, lubienia oraz konsekwencji. 

Najczęściej występującą regułą okazała się reguła społecznego dowodu słuszności, 

bowiem wykorzystano ją w 96% spotów (159 przypadków). Mechanizm pokazywał 

dzieci świetnie bawiących się daną zabawką, szczęśliwe oraz zadowolone z jej 

użytkowania, co docelowo miało wywołać efekt potwierdzający, że jeśli produkt 

sprawdza się w ich przypadku to będzie atrakcyjny dla dziecka-odbiorcy. 

Reguła lubienia wystąpiła w reklamach ze znanymi i lubianymi postaciami z bajek. 

Były to postaci z Krainy Lodu, następnie Star Wars, Toy Story, z Harrego Pottera, 

Świnki Peppy, Psiego Patrolu, Strażak Sam, Masza i niedźwiedź, bohaterowie bajki 

Tomek i przyjaciele, a także produkty sygnowane marką Hot Wheels, oraz Barbie 

i Baby Born. Narzędzie to wykorzystano w 27 spotach (16%). 

Reguła konsekwencji pojawiła się jedynie w 2% reklam i dotyczyła zabawek 

edukacyjnych dla najmłodszych dzieci, a wpłynąć miała na odczucia rodzica, a nie 

dziecka bezpośrednio, wykazując, że inne matki dają swoim dzieciom takie zabawki, 

ponieważ je kochają. Wynikało z tego, że aby nadal móc nazywać siebie dobrą matką, 

należy kupić tę mądrą, rozwojową zabawkę swojemu dziecku. Występowanie tej 

reguły było więc podyktowane chęcią dotarcia nie do najmłodszego widza, a do 

dorosłej osoby, nie można więc uwzględnić tej reguły, jako wykorzystywanej 

w konstrukcji spotów przeznaczonych dla dzieci. 

6. Wnioski 

Z przeprowadzonych badań wynika, że reklamy skierowane do dzieci wykorzystują 

różne środki przekazu i mają zróżnicowaną formę. 

W analizowanym zbiorze spotów skierowanych do najmłodszych widzów pojawiły 

się wszystkie formy reklam wyróżnione przez Kalla. Zaskakujące jednak okazało się 

rzadkie wykorzystanie animacji oraz humoru. Ponadto, jedynie dwa spośród sześciu 

narzędzi wpływu społecznego są wykorzystywane w reklamach targetowanych do 

dzieci, a są to: w przeważającej części przebadanych spotów demonstracja działania 

oraz reguła lubienia, dotycząca reklam używających wizerunków znanych z bajek 

i filmów postaci, a także sygnowanych znaną marką taką jak Hot Wheels, Baby Born 

czy Barbie. Fakt, że stosowanie reguły lubienia wymaga posługiwania się postaciami 
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z bajek modnych i obecnych na bieżącym rynku, oznacza konieczność ciągłego 

śledzenia trendów i nowości w świecie bajek i filmów animowanych. 

Reklamy były wielokolorowe i jaskrawe, chociaż często wykorzystano w nich 

stonowaną kolorystykę. Jeśli w spotach dedykowanych najmłodszym widzom 

dominowała ciemna, mroczna kolorystyka, to podkreślała ona „mroczny” klimat 

produktu: piracki, detektywistyczny, archeologiczny. Reklamy kierowane do młodych 

użytkowników rynku charakteryzują się skocznym, energetycznym, szybkim tłem 

muzycznym, jednak rymowany tekst występuje jedynie w jednej czwartej spotów. 

Reklamy osadzone są przede wszystkim w znajomej dzieciom przestrzeni 

domowej. Ale w ponad 40% przypadków reklamy odwoływały się do rysunkowej 

rzeczywistości, w której bohaterami były postaci z bajek, zabawki oraz postaci 

rysunkowe na równi z ludźmi. 

Niezależnie od tła, najczęściej w analizowanych spotach bohaterkami były 

dziewczynki, zaraz za nimi chłopcy, następnie dorosłe kobiety i postaci z bajek. Co 

ciekawe, zaskakująco często chłopcy występowali w reklamach lalek a dziewczęta 

w reklamach samochodów. Łamie to powszechnie przyjmowany stereotyp, dla kogo 

przeznaczony jest dany typ zabawki. To spostrzeżenie może otworzyć możliwości 

badawcze analizy spotów reklamowych kierowanych do najmłodszych widzów pod 

kątem genderowości przekazów telewizyjnych oraz roli stereotypu w reklamie 

dedykowanej dzieciom. 

Ograniczeniem badań jest fakt, że dane zbierane były w specyficznym czasie 

przedświątecznym, co mogło wpłynąć na rodzaj przedstawianych w reklamach 

produktów i zabawek. Dodatkowo próba ograniczała się do jedynie pięciu kanałów. 

Badania prowadzone w dłuższym okresie mogłyby pozwolić na określenie zmienności 

trendów występowania danych typów spotów, w kontekście wydarzeń narodowych 

skłaniających do zwiększonego zakupu zabawek, takich jak Dzień dziecka, 

zakończenie szkoły czy święta.  
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Perswazyjność reklam telewizyjnych skierowanych do dzieci 

Streszczenie 
Perswazja jest powszechnie wykorzystywana w komunikacji marketingowej. Wykorzystanie poszcze-

gólnych technik i narzędzi perswazji zależy od wielu czynników: rodzaju reklamowanego towaru, 

wykorzystanego kanału, cech szczególnych przedstawicieli segmentu, do którego spot jest kierowany. 

W niniejszej pracy przedstawiono wyniki analizy przekazów reklamowych skierowanych do dzieci, emito-
wanych na pięciu kanałach telewizyjnych dedykowanych najmłodszym widzom w okresie przedświą-

tecznym (02.12-15.12.2019). Wyniki ujawniają wybiórczość stosowania niektórych narzędzi perswazji 

w tym szczególnym typie reklam oraz nakreślają kierunek dalszej analizy treści spotów skierowanych do 

najmłodszych. 
Słowa kluczowe: reklama telewizyjna, dziecko, młody konsument, perswazja reklamy 
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Zachowania konsumenckie pokolenia Z w Polsce 

1. Wstęp 

Termin pokolenie to grupa ludzi będących w podobnym wieku, ukształtowanych 

przez zbliżone lub te same przeżycia [1]. Wyodrębnienie młodej generacji konsu-

mentów – pokolenia Z, spopularyzowane zostało w materiałach naukowych i mediach 

jako kontynuacja pokolenia X oraz Y. Pokolenie Z to osoby dopiero wchodzące na 

rynek pracy, lub jeszcze uczące się [2]. Odgrywają one znaczącą rolę w wielopłasz-

czyznowym rozwoju Polski – m.in. gospodarczym, technologicznym, społecznym, czy 

też kulturowym. Szczególnie istotnym wyróżnikiem pokolenia Z jest m.in. 

wychowywanie się w dobie powszechnego dostępu do Internetu oraz bezpośredni 

kontakt z globalnymi trendami i kulturami. 

Przeprowadzona analiza źródeł wtórnych pozwala opisać istotę i znaczenie 

w kształtowaniu konsumpcji nowej generacji konsumentów. Celem rozdziału jest 

konsumencka charakterystyka pokolenia Z w Polsce na tle informatyzacji oraz 

współczesnych trendów globalnych. Powyższe rozważania pozwolą na uzyskanie 

odpowiedzi na pytanie: czy młode pokolenie polskich konsumentów uznać należy za 

przyczynek do wzrostu konsumpcjonizmu, czy może odwrotnie, jako stymulację 

nowych, racjonalnych trendów konsumpcyjnych? 

2. Pojęcie i znaczenie konsumpcji oraz konsumpcjonizmu 

Słowo konsumpcja pochodzi z łaciny (consumptio, consumo) i oznacza jedzenie, 

spożywanie, użytkowanie dóbr. W języku polskim zamiennie używane jest określenie 

„spożycie” [3]. W ujęciu holistycznym oznacza proces zaspokajania różnorodnych 

i podlegających zmianie potrzeb ludzkich. Związany jest z uzyskaniem i użytko-

waniem dóbr i usług, uzależniony od warunków ekonomicznych, kulturowych, 

społecznych i psychologicznych. Podmiotem tak opisanej konsumpcji będzie osoba 

fizyczna nazywana konsumentem, która określa swoje potrzeby, dokonuje wyboru 

i zakupu dóbr – kierując się własnymi preferencjami, przyzwyczajeniami, możliwoś-

ciami zakupu, oraz spożywa lub użytkuje te dobra [4]. 

Konsumpcjonizm to subiektywnie i negatywnie rozumiane zjawisko nadmiernej, 

indywidualnej konsumpcji dóbr. Wiąże się z merkantylnym (konsumpcyjnym) 

podejściem do świata i hedonistycznym materializmem. Jego negatywne oddziały-

wanie na procesy rozwojowe gospodarek krajowych uwidacznia się przede wszystkim 

w kontekście ekologicznym i społecznym [5]. Przedmiotowo konsumpcjonizm 

oznacza posiadanie dóbr. Podmiotowo dotyczy zaś konsumenta i określa osobę 

posiadającą rozwinięte pewne postawy przejawiające się w nadmiernej, nieuspra-

wiedliwionej wysokiej pozycji konsumpcji oraz dążeniem do gromadzenia dóbr 

materialnych [6]. Konsumpcjonizm prezentuje konsumenta jako tego, dla którego 

posiadanie staje się drogowskazem dla życia [7].  

                                                                   
1 michal.reszel.zary@gmail.com, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. 
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Według Zbigniewa Baumana „nowe potrzeby potrzebują nowych towarów. Nowe 

towary potrzebują nowych potrzeb i pragnień. Nadejście konsumpcjonizmu zwiastuje 

erę, w której skłonność do przyśpieszonego starzenia się jest wbudowana z góry 

w dobra oferowane na rynku” [7]. Tym samym, rozwój gospodarczy, technologiczny, 

czy społeczny implikuje nadmierny wzrost konsumpcji (konsumpcjonizm), a dyna-

mizacja spożycia determinuje dobrą koniunkturę. Taka korelacja napędza szybkość 

zmian, jakie można obserwować m.in. w odniesieniu do pojawiających się 

w społeczeństwie nowych generacji konsumentów. Uwarunkowania i przejawy tych 

zmian można pogrupować następująco [8]:  

 zmiany demograficzne i społeczno-edukacyjne; 

 wzrost stopy życiowej społeczeństwa; 

 produkcja i wzrost dostępności innowacyjnych, nowoczesnych produktów; 

 wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych i nowe kanały 

promocji oraz dystrybucji dóbr i usług; 

 globalizacja sektorów i rynków; 

 rozwój gospodarczy zagrożony kryzysami. 

3. Pokolenie młodych konsumentów wobec ekonomicznych i społecznych 

uwarunkowań 

Generacja Z to kolejna (po X i Y) grupa społeczna, badana i opisywana 

w literaturze. Osoby te zostały wyszczególnione w niniejszej pracy jako urodzone 

między 1995 a 2012 r. Mimo różnych podejść naukowych do wyznaczenia tej daty, 

wyżej określona wydaje się występować najczęściej w polskich publikacjach [9].  

Zachowania konsumpcyjne przedstawicieli pokolenia Z w Polsce ukształtowały się 

w otoczeniu korzystnych uwarunkowań makroekonomicznych (m.in. rozwoju 

procesów integracji i globalizacji, wejścia Polski do Unii Europejskiej, czy też 

szybkiego tempa rozwoju gospodarczego). Ważnym uwarunkowaniem zachowań 

konsumpcyjnych osób z pokolenia Z są także przemiany w konsumpcji. Na przestrzeni 

ostatnich kilkunastu lat konsumpcja w Polsce – określona na podstawie przyrostu 

wydatków gospodarstw domowych – rosła (wyk. 1). Ujęte procentowo zmiany (wyk. 

2) zostały przedstawione wraz ze średnimi rocznymi wzrostami cen towarów i usług 

w Polsce w tym samym okresie (wyk. 3).  

 

Wykres 1. Poziom przeciętnych miesięcznych wydatków na 1 osobę w gospodarstwach domowych w Polsce 

w latach 2005-2019. Źródło: [10] 
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Wykres 2. Procentowe zmiany rok do roku przeciętnych miesięcznych wydatków na 1 osobę 

w gospodarstwach domowych w Polsce w latach 2005-2019. Źródło: opracowanie własne na podstawie [10]  

 

Wykres 3. Procentowe zmiany rok do roku cen towarów i usług konsumpcyjnych w latach 2005-2019 
w Polsce. Źródło: [11] 

W Polsce, w latach 2005-2019 przeciętne miesięczne wydatki gospodarstw 

domowych na 1 osobę wzrosły o 79,6%. W tym samym okresie wskaźnik cen towarów 

i usług konsumpcyjnych (inflacja) wzrósł o 33,3%. Poziom konsumpcji polskiego 

społeczeństwa w badanym okresie podwyższył się, ponieważ wydatki wzrosły 

znacznie bardziej niż ceny. Co ważne, okres ten pokrywa się z latami dojrzewania oraz 

dorastania generacji Z. Podobnie więc jak rozwój nowych technologii, oczywistym jest 

dla nich stały rozwój konsumpcji, będący pochodną wzrastającej stopy życiowej 

społeczeństwa w Polsce (w latach 2005-2018 PKB Polski wg danych Banku 

Światowego wzrósł o 91,3%) [12].  

Tego typu odczucia są nieporównywalne do starszych generacji konsumentów 

w Polsce (w tym w Polskiej Republice Ludowej). Pokolenie X (osoby urodzone 

w latach 1965-1980 [13]) w wieku kilku/kilkunastu lat, to konsumenci z ograniczoną 

dostępnością wielu towarów. Popyt przerastał podaż, w sklepach brakowało 

podstawowych produktów, a decyzje konsumentów oparte były na strategii kupowania 

tego, co akurat znajdowało się na sklepowych ladach [14].  

Celem wyróżnienia pokolenia Z porównano ważne etapy życiowe (wiek podjęcia 

pierwszej pracy oraz opuszczenia domu rodzinnego) osób młodych w roku 2017 

w odniesieniu do pokolenia ich rodziców (rys. 2. i rys. 1). 
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Rysunek 1. Statystyczny wiek podjęcia pierwszej pracy i opuszczenia domu rodzinnego dla pokolenia lat 

1975-1979 w Polsce. Źródło: [15] 

 

Rysunek 2. Statystyczny wiek podjęcia pierwszej pracy i opuszczenia domu rodzinnego w 2017 r.  

w Polsce. Źródło: [15] 

Statystyczny wiek zarówno podjęcia pierwszej pracy, jak i opuszczenia domu 

rodzinnego w Polsce w roku 2017 wzrósł w porównaniu do pokolenia 1975-1979. 

Parametr ten odnosi się do kobiet oraz mężczyzn i wskazuje na istotne zmiany 

społeczne wśród Polaków.  

Powodem statystycznie dłuższego uzależnienia finansowego od rodziców może być 

wyższy poziom życia polskich rodzin i lepsza sytuacja materialna (w porównaniu do 

pokolenia 1975-1979). Gospodarstwa domowe korzystające z rozwoju gospodarczego 

Polski, mogą finansowo pozwolić sobie na utrzymywanie dzieci przez kilka, a czasami 

kilkanaście lat po osiągnięciu przez nich pełnoletności. Umożliwia to młodym opóźnić 

decyzje o założeniu rodziny i własnego gospodarstwa domowego, wobec czego mogą 

konsumować wzrastającą ofertę dóbr i usług. Pokolenie Z zostałoby scharaktery-

zowane jako generacja konsumpcyjnego rozwoju Polski, budująca społeczeństwo 

konsumpcyjne (skupione na zwiększaniu konsumpcji oraz pełniące większą funkcję 

konsumenta, aniżeli pracownika) [16]. 
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4. Rozwój internetu i e-handlu 

Już kilkanaście lat temu Zbigniew Baumann dostrzegł, że coraz więcej osób woli 
kupować na stronach internetowych zamiast w sklepach [7]. Dzisiaj rozwój Internetu 
(tak związanego z młodzieżą) i jego szybka ekspansja na całym świecie już nie dziwi. 
Sieć sieci (Internet) przełamując wcześniejszy wzorzec wymiany kulturowej, propo-
nuje nowy, autonomiczny model multimedialnej komunikacji – model elastyczny, 
wolny, wielokierunkowy, zdecentralizowany, otwarty i pluralistyczny [17]. W tym 
modelu najsprawniej odnajdują się młodzi. W 2019 r. w Polsce, osoby w wieku 16-24 
lata wykazały najwyższy wskaźnik posiadania ponadprzeciętnych umiejętności 
informacyjnych wśród badanych grup wiekowych – taki poziom zadeklarowało 78,5% 
badanych przedstawicieli pokolenia Z (przy średniej 51,6% dla wszystkich badanych 
grup wiekowych) [18].  

Między innymi z ich powodu Internet w Polsce się rozwija, o czym świadczy 
rosnąca liczba jego użytkowników (tab. 1.). 

Tabela 1. Liczba internautów w Polsce 

Liczba internautów w Polsce 

okres badań ogółem (w 

mln) 

na komputerach osobistych 

i laptopach (w mln) 

na urządzeniach 

mobilnych (w mln) 

styczeń 2017 r. 27,3  23,3 20,4 

styczeń 2020 r. 28,1 23,1 23,9 

Źródło: [19] 

Przyrost internautów w Polsce w tym krótkim (3-letnim) okresie wyniósł 0,8 mln 
osób, co daje wzrost o 2,9%. Porównując liczbę 28,1 mln internautów, do liczby 
ludności Polski wynoszącej 38,4 mln [20], w przyszłości można się spodziewać 
dalszych wzrostów (dla porównania liczba użytkowników Internetu w Niemczech 
w 2018 r. wyniosła 79,1 mln, wobec 82,4 mln całej populacji Niemiec [21]).  

Zmianie uległy dominujące urządzenia, na których korzysta się w Polsce 
z Internetu. Kosztem komputerów osobistych używanych w domu oraz w pracy, 
Polacy coraz częściej korzystają ze smartfonów i tabletów. Znaczący wkład w tej 
zmianie ma młode pokolenie. Przykładowo w 2019 r. wśród osób w wieku 16-24 lata, 
przez Internet za pomocą telefonu komórkowego lub smartfona łączyło się 93,2% 
osób, a wśród badanych uczniów i studentów było to 94,7% (wobec 57,8% badanych 
ogółem) [18].  

Wraz z rozwojem Internetu, rozwija się e-handel (z ang. electronic commerce, czyli 
e-commerce – proces kupowania, sprzedawania oraz wymiany produktów, usług lub 
informacji z wykorzystaniem Internetu [22]). Współczesny konsument staje się 
w coraz większym stopniu e-konsumentem: intensywniej kupuje w Internecie, więcej 
czasu spędza on-line, w sieci kontaktuje się ze znajomymi i przyjaciółmi [23]. 
Popularność e-handlu w Polsce rośnie. Analizowany procent osób robiących zakupy 
w Internecie, wobec wszystkich internautów w latach 2014-2019 wskazuje trend 
wzrostowy, a w 2019 r. przekroczony został próg 60% internautów robiących e-zakupy 
(wyk. 4).  
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Wykres 4. Procent użytkowników Internetu w Polsce robiących w nim zakupy w latach 2014-2019.  

Źródło: [24] 

Dane przedstawiają wzrost udziału internautów robiących zakupy w Internecie 

w odniesieniu do internautów ogółem z 46% w 2014 r. do 62% w 2019 r. Mając na 

względzie rosnącą w ostatnich latach liczbę użytkowników Internetu w Polsce 

w ogóle, mówić można o znaczących wzrostach w liczbie e-konsumentów, których 

istotną częścią są przedstawiciele pokolenia Z. W 2019 r. 74,7% Polaków w wieku  

16-24 lata zamawiało lub kupowało przez Internet towary lub usługi do użytku 

prywatnego (wobec 53,9% badanych ogółem) [18].  

Udział sprzedaży online w handlu detalicznym ogółem (w Polsce) również wzrósł 

w ostatnich latach. Przedstawione dane zostały ukazane w porównaniu do Niemiec, 

czyli największego partnera handlowego Polski oraz jedenastu największych pod 

względem wielkości PKB państw europejskich ogółem, opisanych na wykresie jako 

Europa, a dotyczą roku 2012 i 2018 (wyk. 5). 

 

Wykres 5. Porównanie udziału sprzedaży online w handlu detalicznym ogółem w Polsce, Niemczech 

i Europie w roku 2012 oraz 2018. Źródło: [25] 

W Polsce w roku 2018 udział sprzedaży online w handlu detalicznym ogółem, 

w porównaniu do roku 2012 wzrósł ponad dwukrotnie (do 4,3%). W tym samym 

okresie w Niemczech, przy ponad dwukrotnym wzroście udziału w badanym okresie, 

wynik był znacząco większy niż w Polsce (15,1%). W Europie, czyli w Niemczech, 
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Belgii i Austrii ogółem, udział sprzedaży przez Internet w handlu detalicznym ogółem 

wyniósł w 2018 r. 8,1% w porównaniu do 4,8% sześć lat wcześniej. Analizując wyniki 

oraz obserwując niemal całkowite zatracenie lojalności wobec miejscowych 

producentów [26], widoczny staje się spory potencjał rozwoju e-commerce w Polsce. 

Jest to jasny sygnał dla przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą na terenie Polski, 

którzy jeszcze nie dostosowali działalności do e-handlu. 
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5. Rola informatyzacji w charakterystyce pokolenia Z 

Szczególne znaczenie w opisie młodej generacji konsumentów (pokolenia Z) ma 

bardzo duży skok technologiczny z lat 1990-2000, polegający na bezprecedensowo 

szybkim rozprzestrzenianiu się Internetu i rozwoju telefonii komórkowej [2]. Młodzi 

konsumenci są dzisiaj niemal bez przerwy wirtualnie podłączeni (w 2019 r. 99,3% 

Polaków w wieku 16-24 lat regularnie korzystało z Internetu) [18] oraz wyjątkowo 

aktywni w społecznościach internetowych [27]. Bywają oni określani jako iGeneration 

(od nazw urządzeń elektronicznych marki Apple) [23], czyli ci, którzy od 

najmłodszych lat mieli styczność z nowymi technologiami i są one dla nich natywne 

(naturalne, znane od zawsze).  

Młodzi konsumenci stanowią w każdym społeczeństwie jego znaczną część. Przez 

długi okres nie byli zauważani przez producentów i występowali jako mało znaczący 

uczestnicy procesów rynkowych. Obecnie, dzięki informatyzacji w wielu przypadkach 

stali się odbiorcą docelowym. Istotę młodych osób w konsumpcji towarów i usług 

uwypukliła zdolność do szybkiej adaptacji oraz wrażliwość na zachowania producen-

tów [28]. Wydaje się, że istotne znaczenie w tej zmianie miała ewolucja marketingu.  

Od marketingu tradycyjnego, gdzie istotnym aspektem była dystrybucja dóbr 

i usług – po marketing nowy, czyli efekt intensywnego rozwoju Internetu i procesów 

zmian społeczno-gospodarczych na początku XXI wieku. Zauważono, że istota 

marketingu nie sprowadza się wyłącznie do zarządzania wartością klienta i jego 

przychodów [29], a ważna jest indywidualizacja oferty i zwrot ku konsumentowi. 

Zamiast ukierunkowania na tendencję cenową zbierania śmietanki, w dystrybucji 

dystans między producentem i hurtownikiem oraz manipulacje w komunikacji, 

postawiono na tendencję subwencjonowania, w dystrybucji partnerstwo producent/ 

hurtownik oraz informację i dialog w komunikacji [30]. 

Zindywidualizowane i partnerskie podejście odpowiedziało na potrzeby pokolenia 

Z. Ten nowy typ konsumentów szybko reaguje na nowinki technologiczne i jest 

nastawiony na pełną realizację pragnień i zachcianek [31]. Dzięki takiemu podejściu, 

a więc łatwiejszemu przyswajaniu nowych technologii oraz ewolucji marketingu, 

najmłodsi członkowie gospodarstwa domowego mają dzisiaj znaczący wpływ na 

strukturę konsumpcji i dokonywanie wyborów zakupowych.  

Według Philipa Kotlera w zakresie dokonywania wyborów zakupowych wyróżnić 

można następujące role [32]:  

 inicjator – osoba, która sugeruje pomysł zakupu danego produktu lub usługi;  

 doradca – osoba, której poglądy i rady wywierają wpływ na ostateczne podjęcie 

decyzji zakupu;  

 decydent – osoba, która statecznie podejmuje decyzję co do zakupu lub w jakiejś 

części w niej uczestniczy;  

 nabywca – osoba, która dokonuje rzeczywistego zakupu;  

 użytkownik – osoba konsumująca lub użytkująca produkt lub usługę.  

Młodzi członkowie gospodarstw domowych odgrywają coraz ważniejsze role 

w procesach zakupowych. Częściej zaczynają pełnić funkcję ekspertów (doradców), 

a nawet decydentów. Dziś znaczna większość z nich aktywnie uczestniczy w procesie 

podejmowania decyzji w gospodarstwie domowym [9].  
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Osoby w wieku 15-24 lata stanowią 16,1% użytkowników Internetu w Polsce [33] 

oraz 31% kupujących w Internecie [34]. Ich szczególne znaczenie w procesach 

zakupowych przypada w takich segmentach jak sprzęt RTV-AGD, czy motoryzacja 

[35], a są to segmenty istotne z punktu widzenia gospodarki (przykładowo wartość 

produkcji sprzedanej przemysłu motoryzacyjnego w 2016 r. w Polsce wyniosła 152,5 

mld zł [36]).  

Znaczenie młodych konsumentów, szczególnie w sprzedaży online potwierdzają 

również analizy struktury klientów, uwzględniające podział zachowań klientów wobec 

e-sklepów. Przedstawicieli pokolenia Z zalicza się przede wszystkim do najdyna-

miczniej rozwijającej się grupy, tzw. sieciowców. Są to osoby zarówno szukające, jak 

i dokonujące zakupu produktów w sieci [37]. Z punktu widzenia przedsiębiorców 

sprzedających online, jest to najbardziej atrakcyjna grupa, do której kierują coraz 

większe środki marketingowe.  

Generacja Z bardzo chętnie spędza czas w domu przed komputerem czy telewi-

zorem (cocooning). Kokonizacja, czyli próba odseparowania się od społeczeństwa 

i domocentryzm w XXI w. znacząco się rozwinęły. W porównaniu do ich rodziców, 

którzy wychowywali się często bez tych urządzeń, a wolny czas spędzali na świeżym 

powietrzu, różnice są znaczące. Według badania przeprowadzonego przez Childwise 

z 2015 roku, dzieci w wieku od 5 do 16 lat spędzały średnio 6,5 godziny dziennie 

przed ekranem (różnych) urządzeń elektronicznych, podczas gdy w 1995 roku było to 

zaledwie około trzech godzin [38]. 

W tym czasie młodzi użytkownicy Internetu są równocześnie odbiorcami działań 

marketingowych, co stwarza duże możliwości rozwoju dla reklamy internetowej. 

W 2017 roku wydatki na reklamę online wyniosły w Polsce 4 mld zł, co stanowiło 

33% udziału w ogóle wydatków na media w Polsce (poza Internetem była to telewizja 

i inne media), podczas gdy w 2012 roku było to 19% [39]. 

Z drugiej strony, celebrowanie spędzania czasu w domu ogranicza liczbę dóbr 

konsumowanych publicznie. W miarę wzrostu tego trendu maleje jej skłonność do 

konsumpcji pokazowej (konsumowania w celu zwrócenia na siebie uwagi, chęci 

wyróżnienia się spośród innych). To zaś może sprzyjać dekonsumpcji i rozwojowi 

konsumpcji świadomej [40]. 

6. Młode pokolenie wobec globalnych trendów 

Przez pojęcie „trend” rozumie się istniejący w danym momencie kierunek rozwoju 

w jakiejś dziedzinie [41]. Takie kierunki rozwoju, powstałe w globalnych uwarun-

kowaniach, mają miejsce obecnie m.in. w zachowaniach konsumpcyjnych pokolenia 

Z w Polsce. 

6.1. Konsumpcjonizm i dekonsumpcja 

Wśród młodych ludzi można zaobserwować dwie ścierające się tendencje 

w zachowaniach konsumenckich. Z jednej strony w miarę poprawy warunków życia 

potrzeby konsumentów rosną [42], więc będą to trendy silnie związane z konsumpcjo-

nizmem, z drugiej – z racjonalną, świadomą, odpowiedzialną i etyczną dekonsumpcją.  

Ważną rolę w stale zwiększającej się konsumpcji (rozwoju konsumpcjonizmu) 

odgrywają środki masowego przekazu i reklamy, na które pokolenie Z jest bardzo 

podatne. Propagują one konsumpcję, na którą już teraz społeczeństwa wykazują 
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ogromny popyt – szybką, nietrwałą i na pokaz [43]. W sposób wyraźny kłóci się to 

z racjonalnymi zrachowaniami, których należałoby oczekiwać w dobie tak 

rozwiniętego dostępu do informacji.  

Jako kontrodpowiedź, dzięki działaniom na rzecz zrównoważonego rozwoju 

powstała dekonsumpcja, oznaczająca odpowiedzialność konsumentów za swoje 

decyzje i wybory [41]. Nie jest odrzuceniem konsumpcji, a jej ograniczeniem do 

racjonalnych rozmiarów [9]. Trend ten powstał w odpowiedzi na przyśpieszenie życia 

społeczno-gospodarczego. Nieracjonalna konsumpcja powoduje szereg następstw. 

Należą do nich problemy ekologiczne, demograficzne, zasobowe (surowcowe), brak 

wody, zmiany klimatyczne i inne, związane z marnotrawieniem przez człowieka dużej 

części nieodnawialnych źródeł [5]. Popularyzowana dekonsumpcja jest procesem 

powolnego, społecznego racjonalizowania zachowań konsumpcyjnych. Młodzi 

konsumenci, mający perspektywę wielu lat życia w otoczeniu zubożanego środowiska, 

globalnego ocieplenia itd., chcą odzyskać kontrolę nad swoim otoczeniem i przy okazji 

wydatkami [22].  

6.2. Homogenizacja i heterogenizacja konsumpcji 

Dwutorowość jest również widoczna w kontekście homo- i heterogenizacji 

konsumpcji. Homogenizacja konsumpcji to zjawisko polegające na unifikacji zacho-

wań konsumenckich, związane z tworzeniem się globalnej kultury konsumpcji. Za 

najważniejsze czynniki rozwoju homogenicznej konsumpcji uznaje się seryjność 

i standaryzację, w tym unifikację ofert centrów handlowych, których częstymi odwie-

dzającymi są reprezentanci pokolenia Z (aż 1/3 badanych respondentów spędzających 

wolny czas w galeriach handlowych w Polsce to uczniowie lub studenci [44]).  

Heterogenizacja konsumpcji to tendencja do różnicowania postaw konsumenckich. 

Wynika ze wzrostu zainteresowania konsumpcją różnorodną, co z kolei jest efektem 

rozwoju wśród konsumentów indywidualizmu [45]. Przejawia się on dążeniem do 

realizacji własnej wizji produktów, w tym współudziału w ich projektowaniu [40].  

Zachowania pokolenia Z są indywidualne i nastawione na oryginalność. Generacja 

Z wydaje się odchodzić od procesów globalizacji konsumpcji zdefiniowanych przez 

Krystynę Mazurek-Łopacińską jako procesów, w ramach których upowszechnia się 

oferta produktów na rynku globalnym, co prowadzi do ujednolicania się wzorców 

konsumpcji i zachowań konsumpcyjnych [46]. Jednym ze sposobów na wyróżnienie 

się i wyrażenie własnej indywidualności jest moda, która opanowała niezwykle 

szeroką gamę produktów. Dzieje się tak, gdyż w coraz mniejszym stopniu prestiż 

łączony jest z tożsamością grupową, a coraz częściej odnosi się do tożsamości 

indywidualnej i ekspresji własnego ja [22]. Tak, jak jeszcze niedawno mówiło się o 4 

modowych sezonach w ciągu roku, tak dzisiaj wiele marek odzieżowych wprowadza 

do swoich sklepów nawet ponad 20 kolekcji w jednym roku.  

Reprezentanci pokolenia Z są przykładem takiego, antykonformistycznego 

podejścia, czyli manifestują swoje upodobania i wyrażają własną osobowość m.in. 

w postaci ubioru [14]. Duże znaczenie odgrywają przy tym portale społecznościowe 

(osoby w wieku 13-24 lata to 31,6% użytkowników Facebooka i 51,5% użytkowników 

Instagrama w Polsce [47]). 

Odpowiadając na potrzeby młodych konsumentów, polegające na znalezieniu 

optimum między swoim podobieństwem do grupy a odrębnością od niej stworzono 
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klientom możliwość projektowania zindywidualizowanych modeli produktów. Taką 

formułą, coraz popularniejszą wśród globalnych marek jest strategia mass 

customization, która polega na stworzeniu klientom możliwości projektowania 

zindywidualizowanych modeli produktów [14].  

6.3. Ekokonsumpcja  

Ekokonsumpcja, zwana również konsumpcją ekologiczną lub konsumpcją 

zrównoważoną, polega na celowym dążeniu jednostek do minimalizacji niekorzystnych 

efektów, wynikających ze spożycia dóbr i usług konsumpcyjnych i inwestycyjnych 

[41]. Najczęściej uznaje się, że przejawem ekokonsumpcji jest oszczędne i trwałe 

wykorzystanie dóbr konsumpcyjnych, wybór dóbr mniej uciążliwych dla środowiska, 

rezygnacja z dóbr o wysokiej chłonności zasobowej, rezygnacja z konsumpcji gadże-

towej oraz nabywaniu i konsumowaniu dóbr, energii i surowców oszczędnych, przy 

jednoczesnym dążeniu do minimalizacji odpadów [48]. Coraz częściej takie zacho-

wania promują przedstawiciele pokolenia Z poprzez m.in. organizacje pozarządowe, 

w których działają np. Greenpeace [49], czy Youth Forest – Młodzi dla Lubuskiego [50]. 

Ekokonsumenci zwracają uwagę na ekologiczne aspekty towarów i życzą sobie, 

aby kupowane przez nich produkty nie powodowały szkodliwych następstw dla środo-

wiska. Z przeprowadzonych wśród studentów badań nad ekokonsumpcją żywności 

wynika, że najczęściej zwracają oni uwagę na takie właściwości jak zawartość 

składników naturalnych, możliwość recyklingu, czy wysoka jakość [51]. Mimo że 

kierowanie się troską o środowisko nabiera na znaczeniu, przy decyzjach konsump-

cyjnych aspekty ekonomiczne w pewnym momencie stają się ważniejsze [52]. Uznać 

to można za pewną przyzwoitość cenową, którą ekologiczni konsumenci się kierują.  

Jednym ze sposobów ekokonsumpcji jest ekonomia współdzielenia (sharing 

economy). Jest źródłem konsumpcji dóbr, lecz bez konieczności ich posiadania na 

własność. Udostępniając sobie nawzajem produkty współdzielone, konsumenci 

rezygnują z prawa własności, wykorzystując w określonym czasie prawo użytkowania 

dobra. Uczestnikami po stronie podaży mogą być inni konsumenci lub np. organizacje 

non-profit. Celem takiej konsumpcji jest jej maksymalizowanie przy ograniczonych 

zasobach na zakup dóbr [4]. W 2019 r. ze stron internetowych lub aplikacji w ramach 

ekonomii współdzielenia korzystał co piąty Polak w wieku 16-24 lata [18].  

Wychodząc naprzeciw wymienionym trendom powstały modele cenowe, 

alternatywne do tych tradycyjnych. Jednym z nich jest model freemium. Jego nazwa to 

połączenie słów free (darmowy) i premium (premia, bonus), do spopularyzowania 

którego przyczynił się Chris Anderson [53]. Model freemium jest coraz bardziej 

popularny w warunkach cyfryzacji i szerokiego dostępu do Internetu. Najbardziej 

rozpowszechniony jest wśród aplikacji mobilnych (z których korzystają młodzi  

– niemal każdy uczeń lub student korzysta ze smartfona [18]). Polega on na 

oferowaniu darmowej wersji produktu oraz jego wersji premium, za którą trzeba 

najczęściej płacić. Model ten zachęca do skorzystania z danej usługi ze względu na 

wybór wariantu oferty (bezpłatny lub premium). Możliwość zapoznania się przed 

dokonaniem zakupu z najczęściej bardzo podobną, lecz ograniczoną bezpłatną wersją, 

stwarza możliwość podjęcia bardziej racjonalnej decyzji co do zakupu (potencjalny 

klient sprawdza, czy usługa spełni jego oczekiwania) [4].  
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7. Kierunkowość zmian 

W zachowaniach współczesnych nabywców obok powszechnego konsumpcjo-
nizmu rozwijają się tendencje umiaru [40]. Warto zwrócić uwagę na zachowania 
młodego pokolenia, ponieważ to oni nadają tony kampaniom reklamowym wielu firm. 
Było to m.in. zaczątkiem coraz popularniejszego marketingu społecznego, czyli 
promocji działań dążących do konsumpcji zrównoważonej (zachowania równowagi 
między: konsumentem, społeczeństwem i firmą) [39]. Konsumenckie pokolenie 
Z poprzez nagłaśnianie ważkich dla nich spraw, takich jak ekologia i stan środowiska 
naturalnego, pośrednio decyduje o treściach i przekazach wielu reklam. Stanowi to 
niejako odwrócenia dotychczasowego (w pewnym sensie patriarchalnego i konserwa-
tywnego) porządku, w którym to młodzi i obywatele sieciowi (netizens) mają władzę [54]. 

Mając na względzie rozwój Internetu i czerpiąc z doświadczeń minionych 30-40 lat, 
należy przyjąć za stałą coraz bardziej przyśpieszające tempo życia i zmiany 
gospodarcze, w tym w szczególności w obszarze internetowego handlu (Internet jest 
medium nieznoszącym stagnacji) [55].  

W dzisiejszym, konsumpcyjnym świecie ludzie są równocześnie promotorami 
towarów i towarami, które promują. Są jednocześnie produktami i specjalistami od ich 
marketingu, dobrami i ich oboźnymi sprzedawcami [7]. Coraz częściej w analizie 
zachowań będzie mowa nie o konsumencie, a prosumencie. Jest on specyficznym 
konsumentem zajmującym się współprodukcją (z producentem) na użytek własny 
(tzw. prosumpcją) [56]. Termin ten wprowadził już w 1980 r. Alvin Toffler, by opisać 
aktywizm klienta we współtworzeniu wartości produktu [57]. Kształtowany obecnie 
prosumpcyjny styl życia, w którym ludzie modyfikują projektują produkty zgodnie 
z własnymi oczekiwaniami szczególnie dotyczy osób młodych, a prosumpcja jest 
wyrazem ich oczekiwań, wymagań i pragnień (rodzajem prosumpcji jest m.in. 
omówiona wcześniej strategia mass customization).  

Przez prosumpcję producenci częściowo tracą kontrolę nad swoim produktem, ale 
dzięki temu utrzymują relację z konsumentami i pozyskują nowych. Czas konsumpcji 
biernej, według tego ujęcia, zakończył się [9]. Dziś klienci wystawiają opinie 
internetowe i dążą do coraz powszechniejszej indywidualizacji usług i produkcji. 
Młody, obecny w wirtualnym świecie konsument staje się współtwórcą oferty 
rynkowej (co pozwala nazywać go prosumentem) [58]. Będzie nim nie tylko osoba 
mogąca spersonalizować swoje zamówienie internetowe, lecz również użytkownik 
bankomatu i kiosku elektronicznego (wykonuje czynności, które kiedyś leżały w gestii 
pracownika). Obrazuje to całkowitą zmianę myślenia o konsumencie, który poza coraz 
większymi możliwościami dostosowania danej oferty do swoich upodobań, również 
coraz częściej jest wykorzystywany przez właściciela środków produkcji w celu 
obniżenia kosztów i nakładów (w tym roboczogodzin swoich pracowników). Jednak 
stopień, w jakim internauta chce zostać prosumentem zależy od jego postawy wobec 
współkreacji sieci oraz umiejętności posługiwania się Internetem jako takim [23]. 

Zmianom ulega przy tym koncepcja życia według zasady „mieć” (posiadania 
i użytkowania dóbr materialnych) i zasady „być” (rozwijania własnego potencjału 
osobowego, dążność do samorealizacji, doskonalenia wewnętrznego, bycia otwartym 
na potrzeby innych, dobro wspólne itp.) [59]. Pokolenie Z poprzez m.in. ekokonsumpcję, 
heterogenizację konsumpcji oraz (dzięki technologicznego obyciu) świadomość 
procesów zachodzących w świecie dostrzega większą wartość w kategoriach „być”, 
aniżeli „mieć”. 
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8. Podsumowanie 

Z rozważań nad pokoleniem Z wysnuła się charakterystyka osób młodych, 

zinformatyzowanych, nastawionych jednocześnie egocentrycznie i prospołecznie. 

Dzięki technologicznemu obyciu znajdują się w centrum zachodzących zmian, w tym 

również konsumenckich. Związane są one m.in. ze wzrastającym znaczeniem  

e-commerce w handlu ogółem.  

Marketing także przeszedł ewolucję, zwiększając znaczenie młodych konsumentów 

poprzez indywidualne i postępowe podejście. Związane jest to bezpośrednio z coraz 

większym znaczeniem pokolenia Z w konsumpcji polskich gospodarstw domowych. 

Dorastali i dorastają w czasach gospodarczego rozwoju Polski, w tym stale rosnącej 

stopy życiowej. Coraz dłużej mieszkają z rodzicami i później podejmują pierwszą 

pracę, wobec czego dłużej reprezentują podejście konsumpcyjne od tego pracującego. 

Konsumpcja pokolenia Z w Polsce jest różnorodna – nie należy mówić o nich jako 

generacji konsumpcjonizmu. Jest to zróżnicowana grupa osób, przejawiająca 

wielorakie, czasami skrajne postawy. Przez coraz większą indywidualizację konsumpcji 

wzrasta zapotrzebowanie na szerokie gamy dóbr, natomiast odpowiadając na coraz 

szybsze tempo rozwoju i zmian, starają się dbać o ekologię postępując zgodnie 

z trendami ekokonsumpcji i dekonsumpcji. Nastawienie konsumpcyjne generacji Z 

odchodzi od coraz większych pragnień posiadania, kierując się w stronę użytkowania, 

co finalnie zarówno urozmaica ich konsumpcję oraz prowadzi do racjonalizacji 

korzystania z globalnych zasobów (odnawialnych i nieodnawialnych). 
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Zachowania konsumenckie pokolenia Z w Polsce 

Streszczenie 
Pokolenie Z w Polsce to osoby urodzone między 1995 a 2012 r. Charakter ich procesów zakupowych 

wiąże się z rozwojem technologicznym oraz rosnącą na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat stopą życiową 

gospodarstw domowych w Polsce. Celem rozdziału jest konsumencka charakterystyka generacji młodych 

konsumentów na tle informatyzacji oraz globalnych trendów. Na podstawie analizy źródeł wtórnych 
dowiedziono różnorodność w zachowaniach konsumpcyjnych wśród przedstawicieli pokolenia Z. Będą 

nimi m.in. konsumpcjonizm, dekonsumpcja, prosumpcja oraz ekokonsumeryzm.  

Słowa kluczowe: pokolenie Z, konsumpcja, indywidualizacja, e-handel 

Consumer behaviour of generation Z in Poland 

Abstract  

Generation Z in Poland those are people born between 1995 and 2012. The character of their purchasing 

processes is connected with technological development and an increasing standard of living during the 

latest years of Polish households. The main point of the chapter is the consumerist characterization of 

young consumerist generation alongside with informatization and global trends. On the basis of secondary 

sources analyses, diversity in consumption attitudes among generation Z has been proofed. It will be 
including consumption, deconsumption, pro consumption, and ecoconsumption. 

Keywords: generation Z, consumption, individualization, e-commerce 
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