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Krystyna Mazurek-Łopacińska, Magdalena Sobocińska 
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej  
pt. Badania marketingowe – podejścia jakościowe i ilościowe  
(Zamek Książ w Wałbrzychu, 25-27 maja 2014 roku)

Katedra Badań Marketingowych Instytutu Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego 
we Wrocławiu zorganizowała po raz szósty ogólnopolską konferencję naukową z cyklu 
Badania marketingowe. Idea przewodnia tegorocznej konferencji została wyrażona for-
mułą: Badania marketingowe – podejścia jakościowe i ilościowe. Honorowy patronat nad 
konferencją objął JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, a merytoryczny 
‒ Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu. Konferencja odbyła się w dniach 25-27 maja 
2014 roku w Zamku Książ w Wałbrzychu.

Uczestnikami konferencji byli pracownicy katedr marketingowych uczelni ekono-
micznych, a także wydziałów ekonomicznych i zarządzania uniwersytetów oraz politech-
nik z całej Polski, a w tym: Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Akademii Leona 
Koźmińskiego w Warszawie, Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie, 
Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Szczecińskiego, 
Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Politechniki Koszalińskiej, 
Politechniki Lubelskiej, Politechniki Łódzkiej, Politechniki Rzeszowskiej, Wyższej Szkoły 
Ekologii i Zarządzania w Warszawie, Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, 
Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. 
W konferencji uczestniczyli także przedstawiciele agencji badawczych. Ogółem konferen-
cja zgromadziła 80 uczestników. 
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Konferencja stanowiła forum dyskusyjne dotyczące następujących obszarów tematycznych: 
 - Zmiany paradygmatów w badaniach jakościowych;
 - Kierunki rozwoju badań ilościowych;
 - Metody wielowymiarowe w badaniach marketingowych;
 - Pogłębione wywiady indywidualne oraz zogniskowane wywiady grupowe w badaniach 

eksploracyjnych; 
 - Metody etnograficzne w badaniach przemian kulturowych i stylów życia konsumentów;
 - Badania motywacji konsumentów oraz analiza struktury postaw nabywców; 
 - Badania reakcji konsumentów na bodźce marketingowe; 
 - Użyteczność triangulacji metod i technik badawczych;
 - Metody interpretacji danych wizualnych;
 - Analiza semantyczna treści przekazów komunikacyjnych; 
 - Semiotyka w procesach kreowania innowacji;
 - Zastosowanie portali społecznościowych i technologii mobilnych w badaniach marke-

tingowych; 
 - Crowdsourcing i wykorzystanie elementów mechaniki gier w badaniach marketingo-

wych w aspekcie zwiększania zaangażowania respondentów;
 - Efektywność badań marketingowych.

Podczas otwarcia konferencji prof. dr hab. Krystyna Mazurek-Łopacińska  –  Przewodnicząca 
Rady Programowej powitała gości, a JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 
prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz podkreślił, że inicjatywę organizowania przez Katedrę 
Badań Marketingowych cyklicznych konferencji z zakresu badań marketingowych uważa 
za szczególnie cenną w kontekście wyzwań stojących przed szkołami wyższymi w Polsce 
i związanych z nimi potrzeb tworzenia sieci badawczych, formułowania programów ba-
dawczych zorientowanych na holistyczne ujęcia problemów oraz pogłębiania współpracy 
między ośrodkami akademickimi. 

Program konferencji obejmował następujące sesje tematyczne:
sesja I – Badania marketingowe – nowe podejścia metodologiczne i metodyczne;
sesja II – Badania marketingowe – kontekst funkcjonowania przedsiębiorstw i sieci organi-

zacyjnych;
sesja III – Badania marketingowe zachowań konsumentów;
sesja IV – Badania marketingowe – nowe technologie;
sesja V ‒ sesja posterowa A: blok dotyczący badań marketingowych zachowań konsumentów;
sesja posterowa B: blok dotyczący badań marketingowych w zarządzaniu przedsiębiorstwami.

Sesji pierwszej przewodniczył prof. dr hab. Józef Garczarczyk, a referaty wygłosili:
 - dr Mariusz Łapczyński ‒ Modele hybrydowe CART-logit w analizie procesu podejmowa-

nia decyzji w gospodarstwie domowym; współautor: prof. dr hab. Adam Sagan;
 - dr inż. Łukasz Skowron ‒ Zastosowanie modelowania ścieżkowego do wyznaczenia 

przebiegu procesu lojalnościowego wśród klientów lubelskich centrów handlowych;
 - dr Paweł Chlipała ‒ Triangulacja podejść metodologicznych w badaniach naukowych 

z dziedziny marketingu;
 - prof. dr hab. Adam Sagan ‒ Kontrfaktyczno-porównawcze studium przypadku w marke-

tingu usług zdrowotnych; współautor: mgr Ewa Nowakowska;
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 - prof. dr hab. Małgorzata Bombol, mgr Wojciech Sikora ‒ Analizy kompetencji świado-
mości biznesowej wśród pracowników działów sprzedaży na rynku FMCG w Polsce – 
wstęp do badań.
W trakcie pierwszej sesji ukazano, że w analizie procesu podejmowania decyzji można 

wyróżnić dwa podstawowe podejścia, w tym reprezentowane najsilniej przez reprezentantów 
teorii przetwarzania informacji podejście, w którym dominują modele eksplanacyjne, wy-
jaśniające strukturę procesu postępowania konsumenta, relacje zachodzące między warto-
ściami osobowymi, postawami a preferencjami oraz podejście behawioralne, kładące nacisk 
na trafność dokonywanych predykcji na podstawie odpowiednio dobranych predykatorów. 
Podkreślono, że łączenie różnych narzędzi analitycznych w budowie modelu predykcyjnego 
lub opisowego jest czasochłonne i wymaga od badacza dużej wiedzy oraz doświadczenia, 
ale przekłada się na wyższą trafność predykcji kategorii zmiennej zależnej oraz pogłębio-
ną interpretację badanego zjawiska. Wskazano, że dzięki hybrydyzacji algorytmu CART 
i modelu logitowego uzyskuje się wyższą wartość współczynnika czułości oraz otrzymuje 
się bardziej dokładne interpretacje zależności między zmiennymi oraz szybko odkrywa się 
interesujące interakcje pomiędzy nimi występujące. 

Przedmiotem obrad w pierwszej sesji było także modelowanie ścieżkowe, którego zasto-
sowanie pozwala decydentom w przedsiębiorstwie na szczegółową i wieloaspektową ocenę 
procesu budowania długookresowych relacji na płaszczyźnie firma-klient. Prezentując wy-
niki badań przeprowadzonych na próbie ponad 1000 klientów lubelskich centrów handlo-
wych, wskazano na korzyści związane z wykorzystaniem metody SEM. Zaliczono do nich 
możliwość zbudowania syntetycznego indeksu satysfakcji i lojalności klientów oraz wy-
znaczenia sił i kierunków oddziaływań relacyjnych występujących między poszczególnymi 
obszarami modelu, a w konsekwencji dokonanie dokładnej analizy potrzeb i oczekiwań po-
tencjalnych oraz obecnych klientów. Podkreślono, że wiedza uzyskana dzięki modelowaniu 
ścieżkowemu pomaga w podejmowaniu decyzji strategicznych ukierunkowanych na rozwój 
przedsiębiorstwa i dopasowywanie oferty firmy zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami 
rynku, a także pozwala na precyzyjne wyznaczenie głównych czynników sukcesu i zwięk-
szenie efektywności alokacji zasobów posiadanych przez przedsiębiorstwo. 

Kolejna grupa zagadnień omawianych podczas pierwszej sesji dotyczyła proble-
mu triangulacji podejść metodycznych w badaniach naukowych w obszarze marketingu. 
Zaprezentowano wyniki analizy orientacji metodycznych stosowanych przez badaczy pu-
blikujących wyniki swoich prac empirycznych na łamach czasopisma „Marketing i Rynek” 
w latach 2012-2013. Pozwoliło to na stwierdzenie, że dominującym podejściem jest nurt 
pozytywistyczny. Natomiast relatywnie rzadko realizowane są projekty badawcze, w któ-
rych autorzy, chcąc uzyskać efekt synergii, dążą do integracji podejść metodycznych. 
Zaznaczono, że przeprowadzona analiza ma jednak charakter eksploracyjny i niepełny. 

Kolejny zaprezentowany podczas sesji referat dotyczył metody studium przypadku, 
która wykorzystywana jest w wielu dziedzinach badań społecznych i marketingowych. 
Podkreślono, że opisy i wyjaśnianie przypadków stanowi podstawę zarówno prowadzenia 
badań, jak i tworzenia wiedzy. Celem tego wystąpienia była identyfikacja zależności mię-



KRYSTYNA MAZUREK-ŁOPACIŃSKA, MAGDALENA SOBOCIŃSKA 327

dzy relacjami formalnymi, społecznymi i etycznymi w obszarze instytucji służby zdrowia. 
Identyfikacja została dokonana za pomocą jakościowej analizy porównawczej w kontrfak-
tyczno-porównawczym studium przypadku z uwzględnieniem przyczynowej interpretacji 
analizowanych zależności na podstawie unikalnych i jednostkowych przypadków badaw-
czych. 

Przedmiotem rozważań prowadzonych w kontekście założeń i metodyki badań były 
także kompetencje związane ze świadomością biznesową. W referacie zaprezentowano 
koncepcję badania poziomu świadomości biznesowej pracowników działów sprzedaży na 
rynku FMCG w Polsce. Podkreślono, że system kompetencji wymaga poszerzenia o nowy 
obszar ‒ tzw. kompetencję twardą, którą jest świadomość biznesowa. Jest to tym istotniej-
sze, że do pełnego wykorzystania potencjału sprzedażowego pracowników działu sprzedaży 
nie wystarczają tylko kompetencje miękkie, jak: dobra komunikacja, asertywna postawa 
w sprzedaży, radzenie sobie z trudnym klientem czy też inteligencja emocjonalna. Ukazano 
także strukturę kompetencji świadomości biznesowej, którą tworzą trzy podkompetencje: 
sprzedażowa, marketingowa oraz finansowa.

W drugiej sesji, której przewodniczyła prof. dr hab. Krystyna Mazurek-Łopacińska re-
feraty wygłosili:
 - prof. dr hab. Ireneusz P. Rutkowski ‒ Metody CMMI i SGMM oceny dojrzałości procesu 

innowacji i wprowadzania produktu na rynek;
 - prof. dr hab. Stanisław Kaczmarczyk ‒ Badania marketingowe w ostatnich etapach cyklu 

innowacyjnego;
 - prof. dr hab. Bogdan Sojkin ‒ Badania marketingowe w procesie komercjalizacji pro-

duktu;
 - prof. dr hab. inż. Stanisław Skowron ‒ Podejścia do badania klienta sieci organizacyjnej;
 - dr Witold Potwora ‒ Wykorzystanie badań jakościowych w procesie identyfikacji regio-

nalnych smart specialisation; współautor: dr Dorota Potwora;
 - dr Agnieszka Smalec ‒ Zastosowanie metody „tajemniczy klient” do badań jakości ob-

sługi w jednostkach samorządu terytorialnego.
Przedmiotem prezentacji w tej sesji były w ujęciu teoretycznym oraz empirycznym 

metody badania dojrzałości procesu innowacji CMM, CMMI (Capability Maturity Model 
Integration) i SGMM (Smart Grid Maturity Model). Omówiono korzyści uzyskiwane 
z inwestowania w doskonalenie procesu innowacji i wprowadzania produktu na rynek. 
Przedstawiono również dźwignie strategiczne determinujące skuteczność procesu innowacji 
oraz wyzwania, przed którymi stoi organizacja, aby zyskać wpływ na poziom sukcesu nowe-
go produktu na rynku, osiągając najwyższy poziom dojrzałości. Podkreślono, że z perspek-
tywy kierowniczej, decydujące znaczenie ma ciągłe doskonalenie uzależnione od systema-
tycznego identyfikowania problemów w przedsiębiorstwie, niezależnie od podejmowanych 
działań usprawniających procesy innowacji produktu.

Kolejny omówiony w tej sesji problem dotyczył badań marketingowych w ostatnich eta-
pach cyklu innowacyjnego. Zwrócono uwagę, że badania marketingowe nowych produk-
tów znajdują także zastosowanie w ostatnich etapach cyklu innowacyjnego, czyli na etapie 



328 SPRAWOZDANIE Z OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ PT. BADANIA...

tzw. próbnego produktu oraz na etapie komercjalizacji. Badania te stanowią jednocześnie 
przejście do badań produktu w jego cyklu rynkowym – od momentu wprowadzenia go 
na rynek. Podkreślono, że badania komercjalizacyjne nowych produktów koncentrują się 
głównie na planowaniu działań komercjalizacyjnych, ich realizacji, czasie, miejscu, odbior-
cach produktów oraz na procesach dyfuzji innowacji.

Kolejny wygłoszony podczas drugiej sesji referat dotyczył roli i metod badań marketin-
gowych w procesie komercjalizacji produktu. Oprócz przedstawienia pojęcia oraz typów 
komercjalizacji, a także jej przebiegu wskazano na przesłanki i metody prowadzenia badań 
marketingowych w tym obszarze. Omawiane zagadnienia zilustrowano także przykładem 
z praktyki i odniesiono się do rozwiązań stosowanych w tym zakresie w zarządzaniu marką 
Jutrzenka. Podkreślono, że znaczenie procesu komercjalizacji produktów dla osiągnięcia 
sukcesu rynkowego rozumianego głównie jako akceptacja przez konsumentów wprowadza-
nego produktu, wzmocnienie pozycji konkurencyjnej oraz ekonomiczno-finansowej pod-
miotu go wprowadzającego powoduje, że współcześnie proces ten musi być wspomagany 
w różnym wymiarze i zakresie badaniami rynkowymi i marketingowymi. Ich zakres, reali-
zowane procedury oraz wykorzystywane techniki badawcze uzależnione są od wielu czyn-
ników wewnętrznych i zewnętrznych, które powodują, że trudno mówić o uniwersalizacji 
i standardzie procesu badawczego. 

Tematem rozważań w tej sesji były również podejścia do badania klienta sieci organiza-
cyjnej. Złożoność strukturalna i procesowa zachowań klienta wobec sieci otwiera szerokie 
pole do jego badań, zarówno w aspekcie czysto poznawczym, jak i utylitarnym. Wyzwaniem 
natury eksploracyjnej jest odwzorowanie współzależności: klient – firma sieciowa – sieć. 
Przyjęcie określonych modeli badawczych musi poprzedzać analiza o aktywności klienta 
i własnej aktywności sieciowej, dająca podstawę do sformułowania celu badań. Dla prak-
tyki zarządzania sieciami badanie klienta w swej istocie sprowadza się do monitorowania 
jego zachowań w sieci pod wpływem zmieniającej się rynkowej rzeczywistości. Omówiono 
klasyczne podejścia do badania klienta w sieci organizacyjnej, zdefiniowano status klienta 
i jego znaczenie w sieci organizacyjnej. Rozwinięto formułę relacji sieciowej, której istotą 
jest proces wymiany wiedzy i doświadczenia, prowadzący do modyfikacji potencjału zaku-
powego klienta. Podkreślono, że daje to podstawę do przyjęcia schematu działania klienta 
w sieci organizacyjnej jako bazy dla badania jego zachowań.

W kolejnym referacie wygłoszonym podczas drugiej sesji przedstawiono wyniki badań 
jakościowych związanych z identyfikacją tzw. smart specialisation województwa opolskie-
go. W tej części sesji została omówiona metodyka badań opierająca się na wykorzystaniu 
dwóch podejść ‒ metody eksperckiej i metody dokumentacyjnej. Na podkreślenie zasługuje 
fakt, że wyniki badań zostały wykorzystane w przygotowaniu fundamentalnych dla rozwoju 
regionu dokumentów, tzn. Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 roku oraz 
Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego.

Dyskusja konferencyjna w ramach drugiej sesji dotyczyła także zastosowań metody 
„tajemniczy klient” w badaniu jakości obsługi w jednostkach samorządu terytorialnego. 
Zwrócono uwagę, że jednostki samorządu terytorialnego coraz większe znaczenie przywią-
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zują do badania jakości obsługi swoich klientów. W celu podnoszenia poziomu oferowanych 
usług niezbędna jest kontrola procesu ich świadczenia. Badanie „tajemniczy klient” umoż-
liwia znalezienie odpowiedzi na pytania, co jest przyczyną niezadowolenia i zastrzeżeń ze 
strony odbiorców. Podczas prezentacji referatu poświęconego temu zagadnieniu przedsta-
wiono również wybrane wyniki badań zrealizowanych z wykorzystaniem tej metody w wy-
branych jednostkach samorządu terytorialnego.

Obrady w ramach trzeciej sesji dotyczyły badań marketingowych zachowań konsumen-
tów. Sesji tej przewodniczyła prof. dr hab. Anna Olejniczuk-Merta, a referaty wygłosili:
 - prof. dr hab. Alicja Kusińska ‒ Analizy wielowymiarowe jako źródło wiedzy o zachowa-

niach konsumentów na rynku;
 - prof. dr hab. Wanda Patrzałek, dr Aleksandra Perchla-Włosik ‒ Zastosowanie analizy 

semiologicznej w badaniach wpływu mody na zachowania młodych konsumentów; 
 - prof. UE dr hab. Grzegorz Maciejewski ‒ Zogniskowane wywiady grupowe w badaniach 

zachowań młodych dorosłych na rynku usług finansowych;
 - dr Tomasz Olejniczak ‒ Techniki badawcze wykorzystywane w badaniu cyklu życia go-

spodarstwa domowego;
 - prof. dr hab. Anna Dąbrowska, mgr Arkadiusz Wódkowski ‒ Kompetencje konsumentów 

w świetle badań ilościowych.
W trakcie tej sesji dyskusja dotyczyła analiz wielowymiarowych jako źródła wiedzy 

o zachowaniach konsumentów. Podkreślono, że procesy decyzyjne i zachowania konsumen-
tów na rynku są bardzo złożone, zatem proste analizy jedno- i dwuwymiarowe są często 
niewystarczające do ich poznania. W związku z tym wzrasta znaczenie analiz wielowy-
miarowych. Mogą one dostarczyć wiedzy o konsumentach znacznie bardziej pogłębionej 
i bardziej wszechstronnie ujętej niż ma to miejsce przy stosowaniu analiz odnoszących 
się do wpływu pojedynczych czynników rozpatrywanych w izolacji od innych. Pozwalają 
one wyodrębnić grupy o dużym podobieństwie pod względem zbioru cech, prowadząc do 
określenia typologii konsumentów i segmentów rynku różnych produktów i ich kategorii. 
Analizy te posiadają wartości zarówno poznawcze, jak i aplikacyjne, dostarczając przedsię-
biorstwom przesłanek do wyboru rynków docelowych oraz tworzenia programów marketin-
gowych. W referacie przedstawiono także znaczenie analiz wielowymiarowych również na 
przykładzie empirycznej typologii konsumentów.

Przedmiotem obrad w tej sesji była także analiza semiologiczna i jej zastosowanie w ba-
daniach wpływu mody na zachowania młodych konsumentów. Dokonano przeglądu badań 
nad autoprezentacją jednostki i wizerunkiem marki symbolicznej w kontekście interdyscy-
plinarnym ze szczególnym uwzględnieniem nowych paradygmatów rozwijanych na gruncie 
marketingu wartości i socjologii wizualnej. Egzemplifikację rozważań stanowiły badania 
zrealizowane na próbie 200 młodych mieszkańców Wrocławia dobranych kwotowo, w któ-
rych obok tradycyjnej metody wywiadu kwestionariuszowego zastosowano analizę semiolo-
giczną zdjęć respondentów obrazujących ich style ubierania się. Podkreślono, że założeniem 
tej analizy jest poszukiwanie związku między obrazem wizualnym jednostki a elementami 
stylu życia w kontekście kształtującej się nowej kultury konsumenckiej widocznej szczegól-
nie wśród ludzi młodych.
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Kolejny zaprezentowany podczas sesji referat dotyczył zastosowań metody zognisko-
wanego wywiadu grupowego w badaniach zachowań młodych dorosłych na rynku usług 
finansowych. Kategoria młodych dorosłych została zdefiniowana w kontekście osób całko-
wicie dojrzałych w sensie biologicznym, ale jednocześnie jeszcze niesamodzielnych i uza-
leżnionych w pełni lub częściowo od swoich opiekunów. Wskazano, że z demograficznego 
punktu widzenia mogą być to osoby obu płci, w wieku 18-24 lat, uczące się lub studiujące. 
Zaliczono do nich także osoby starsze od wymienionych, a w tym studentów studiów dok-
toranckich. Podczas wystąpienia zaprezentowano zalety i wady metody zogniskowanego 
wywiadu grupowego ilustrując je wynikami zrealizowanego badania. 

Następny zaprezentowany podczas trzeciej sesji referat dotyczył technik badawczych 
wykorzystywanych w badaniu cyklu życia gospodarstwa domowego. Podczas jego prezen-
tacji podkreślono, że uwarunkowania przebiegu procesu postępowania konsumentów oraz 
mechanizmy zachowań znajdują swoje odzwierciedlenie w modelach zachowań konsumen-
tów. Jednym z czynników warunkujących postępowanie konsumenta jest cykl życia gospo-
darstwa domowego, który zakłada zmianę zachowań nabywczych w miarę dojrzewania osób 
tworzących gospodarstwo domowe. Badania cyklu życia, jak również zachowań konsumen-
tów znajdujących się w poszczególnych fazach tego procesu opierają się na wykorzystaniu 
różnych technik badawczych. Zwrócono także uwagę na to, że tematyka badania cyklu życia 
gospodarstwa domowego ponownie wzbudza zainteresowanie wielu badaczy zajmujących 
się ekonomiką konsumpcji. Potrzeba nowego spojrzenia na ten problem wiąże się m.in. ze 
zmianą modelu rodziny, spadkiem liczby zawieranych małżeństw, zwiększaniem się liczby 
gospodarstw domowych osób po rozwodzie, jak również gospodarstw domowych, w któ-
rych następuje powrót dorosłych dzieci do domów rodziców. 

Przedmiotem rozważań w trzeciej sesji były również badania ilościowe kompetencji kon-
sumentów. Realizacja badań i analiza ich wyników pozwoliła na stwierdzenie, że polski kon-
sument wymaga edukacji w zakresie zrównoważonej konsumpcji oraz kompetencji konsu-
menckich. Podczas wystąpienia podkreślono, że budowanie świadomości konsumenckiej jest 
procesem długotrwałym, w którym powinny uczestniczyć różne podmioty, a w tym rodzina, 
nauczyciele, wykładowcy, instytucje rządowe, samorządowe i organizacje pozarządowe, in-
stytucje i organizacje zajmujące się ochroną i edukacją konsumentów.

Czwartej sesji przewodniczył prof. dr hab. Jan W. Wiktor. Sesja ta dotyczyła wpływu 
nowych technologii na badania marketingowe, a referaty wygłosili:
 - dr Robert Wolny ‒ Możliwości wykorzystania obserwacji w Internecie w badaniach ryn-

ku e-usług;
 - dr Mariusz Kuziak ‒ Skuteczność wybranych metod komunikacji z respondentami w ba-

daniach internetowych; współautor: dr Krzysztof Kapera;
 - prof. dr hab. inż. Leszek Woźniak ‒ Crowdsourcing narzędziem wzrostu potencjału inno-

wacyjnego przedsiębiorstw oraz wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu; współ-
autor: dr inż. Sylwia Dziedzic, mgr Maciej Chrzanowski;

 - dr Marcin Lipowski ‒ Możliwości i ograniczenia wykorzystania rekomendacji aplikacji 
mobilnych w badaniach marketingowych; współautor: dr hab. Radosław Mącik;
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 - dr hab. Radosław Mącik ‒ Odczuwana prywatność a zachowania konsumenta w wirtual-
nym i fizycznym kanale sprzedaży w świetle wyników badań własnych; współautor: mgr 
Monika Nalewajek.
W trakcie czwartej sesji ukazując możliwości wykorzystania obserwacji w Internecie 

w badaniach rynku e-usług, przedstawiono cechy obserwacji aktywnej oraz biernej, a także 
wskazano na zalety i wady obserwacji w Internecie. Do zalet zaliczono m.in. możliwość 
realizacji badania w naturalnym środowisku funkcjonowania rynku e-usług, niskie koszty 
bezpośrednie i pośrednie prowadzenia badań oraz krótki czas ich realizacji. Jednocześnie 
podkreślono, że z realizacją badań opartych na obserwacji w Internecie wiążą się trudności 
dotyczące wyboru podmiotu obserwacji, miejsca i czasu realizacji badań oraz problemy 
na etapie doboru jednostek do próby badawczej. Zwrócono uwagę również na to, że mogą 
występować problemy z odczytaniem intencji obserwowanych podmiotów. Przedstawiono 
także wybrane wyniki obserwacji nieuczestniczącej. 

Przedmiotem obrad w tej sesji był również problem skuteczności metod komunikacji z re-
spondentami w badaniach internetowych. Podczas prezentacji referatu przedstawiono wyniki 
zrealizowanego eksperymentu, które wskazują, iż istnieją wyraźne różnice w skuteczności 
metod pozyskiwania respondentów, w zależności od zastosowanej formy lub treści zaprosze-
nia do udziału w badaniu. Podkreślono, że został zaobserwowany negatywny wpływ użycia 
zwrotu „zaproszenie do udziału w badaniu” zamiast wersji „prośba o udział w badaniu” oraz 
pozbawienia wysyłanych wiadomości wzmianek o instytucji realizującej badanie. 

Kolejny zaprezentowany podczas sesji referat dotyczył crowdsourcingu jako narzędzia 
wzrostu potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw. W wystąpieniu podkreślono, że crowd-
sourcing jest koncepcją sprzyjającą kreacji innowacji i transferowi wiedzy z tzw. tłumu do 
organizacji. Zaznaczono, że crowdsourcing powinien być narzędziem stosowanym w spo-
sób korzystny dla obu stron procesu, a nie tylko w celu wykorzystania potencjału intelek-
tualnego jednostki, czy też po to, aby ograniczyć koszty związane z pozyskiwaniem przez 
firmy różnego typu pomysłów i rozwiązań. Crowdnomia rozumiana jako gospodarka oparta 
na współpracy z tłumem zarówno organizacji komercyjnych, non profit i jednostek admini-
stracji publicznej staje się obecnie nowym paradygmatem myślenia o innowacjach. 

W trakcie tej sesji omówiono także możliwości i ograniczenia wykorzystania rekomen-
dacji aplikacji mobilnych jako źródła informacji rynkowej. Do głównych zalet z tym związa-
nych zaliczono łatwy dostęp do informacji, możliwość badania ogółu lub wydzielenia opinii 
zgodnie z potrzebami badacza, ograniczony amplyfying internetowy, a także fakt, że jest to 
użyteczne rozwiązanie przy przeprowadzaniu relatywnie prostych analiz. Wskazano także 
na wady, a w tym na subiektywizm ocen wyrażanych przez użytkowników, nieprecyzyjny 
język, brak możliwości kategoryzowania oceniających osób według ich cech demograficz-
nych i psychograficznych. Podkreślono na podstawie analizy wyników zrealizowanego ba-
dania, że opinie o aplikacjach mobilnych zawarte w repozytoriach aplikacji wydają się być 
tanim, szybkim i użytecznym źródłem informacji, możliwym do szerokiego wykorzystania, 
m.in. w procesie rozwoju nowych aplikacji i do porównań konkurencyjnych.
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W końcowej części tej sesji przedstawiona została problematyka dotycząca odczuwanej 
prywatności w wirtualnym i fizycznym kanale sprzedaży. Podkreślono, że mimo rozwoju ba-
dań na temat zachowań konsumentów związek odczuwanej przez konsumenta prywatności 
w trakcie procesu zakupowego, obejmujący m.in. bezpieczeństwo danych osobowych oraz 
realizacji transakcji, z preferencją i dokonywanym przez niego wyborem kanału zakupu jest 
jednym ze słabo eksplorowanych zagadnień badawczych. Podczas sesji ukazano wyniki zre-
alizowanych badań ilościowych i jakościowych, których analiza pozwala na stwierdzenie, że 
poziom obaw dotyczących prywatności jest istotnie wyższy w kanale wirtualnym. Znaczenie 
prywatności rośnie wraz z wiekiem badanych, a maleje wraz ze wzrostem dochodu. Wyższy 
wiek i niższy dochód odpowiadają najwyższym poziomom wspomnianych obaw w kanale 
wirtualnym, w którym dodatkową rolę odgrywa osobista innowacyjność w dziedzinie techno-
logii informacyjnych. W świetle uzyskanych wyników badań podkreślono, że młodzi konsu-
menci nie postrzegają kwestii prywatności jako czynnika zniechęcającego do zakupu w kana-
le wirtualnym, a raczej obawiają się jej braku w kanale fizycznym, a postrzegana prywatność 
i bezpieczeństwo zakupu są dla nich niezależne od siebie.

Piątej sesji konferencji, która miała charakter posterowy, przewodniczyli dr hab. Edyta 
Rudawska, prof. US oraz dr hab. Jacek Otto, prof. PŁ. Zasadą przyjętej formuły sesji po-
sterowej był bezpośredni kontakt wszystkich uczestników konferencji z autorami posterów, 
co umożliwiło zadawanie szczegółowych pytań i prowadzenie dyskusji. O przygotowanie 
posterów do bloku dotyczącego badań marketingowych zachowań konsumentów zostali po-
proszeni autorzy następujący artykułów:
 - lic. Artur Bejm, dr inż. Marcin Gąsior ‒ Źródła postrzeganego ryzyka a skłonność konsu-

mentów do zakupów on-line w świetle wyników badań własnych;
 - dr Sylwester Białowąs, dr Iwona Olejnik ‒ Poziom opiekuńczości państw a zachowania 

oszczędnościowe - analiza wielowymiarowa;
 - dr Krzysztof Błoński ‒ Wykorzystanie metod wielowymiarowych do analizowania związ-

ku między emocjami a satysfakcją klienta;
 - dr Magdalena Daszkiewicz, dr Sylwia Wrona ‒ Zogniskowane wywiady grupowe online 

jako alternatywa dla tradycyjnych metod gromadzenia danych – szanse rozwoju i wy-
zwania dla badaczy;

 - dr Hanna Hall ‒ Nowy konsument a zmiany w metodach jego badania;
 - dr Marcin Lipowski ‒ Determinanty wyboru kanałów dystrybucji usług finansowych 

w świetle wyników badań ilościowych;
 - dr Sylwia Makomaska ‒ Wpływ muzyki tła na reakcje konsumentów w miejscu sprzedaży 

– problematyka interdyscyplinarności badań;
 - dr Beata Marciniak ‒ Motywacje i postawy wobec stosowania systemów normatywnych 

regulujących sferę badań marketingowych – doniesienie z badań empirycznych;
 - prof. dr hab. Krystyna Mazurek-Łopacińska, dr Magdalena Sobocińska ‒ Badania kodów 

kulturowych w tworzeniu marketingowych modeli biznesu; 
 - mgr Monika Nalewajek, dr hab. Radosław Mącik ‒ Determinanty wyboru produktu 

w środowisku off-line i on-line w świetle wyników badań jakościowych;
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 - mgr inż. Magdalena Olejniczak ‒ Zróżnicowanie technik badawczych w badaniu moty-
wacji zakupowych konsumentów żywności funkcjonalnej;

 - prof. dr hab. Adam Sagan ‒ Analiza rzetelności skal w wielopoziomowych modelach pomiaru; 
 - mgr Bruno Schivinski, dr Przemysław Łukasik ‒ Znaczenie płci w procesie zakupu ma-

rek własnych sieci handlowych – analiza wielogrupowa; 
 - dr hab. inż. Jadwiga Stobiecka ‒ Interpretacyjne konsekwencje oceny stabilności opinii 

respondentów w badaniach konsumpcji, oszczędzania i inwestowania;
 - dr Paweł Waniowski ‒ Metody badania cenowej wrażliwości nabywców.

Natomiast o przygotowanie posterów do bloku dotyczącego badań marketingowych za-
chowań konsumentów zostali poproszeni następujący uczestnicy konferencji:
 - dr Bogusław Bębenek ‒ Zastosowanie benchmarkingu w badaniach klastrów;
 - mgr Ilona Bondos ‒ Ewolucja w zakresie metod wykorzystywanych do badania cen;
 - dr Agnieszka Dejnaka ‒ Facebook jako obszar prowadzenia badań marketingowych;
 - mgr Agata Dziakowicz ‒ Metody badań marketingowych na rynku dóbr luksusowych;
 - prof. dr hab. Bogdan Gregor, dr Magdalena Kalińska-Kula ‒ Przedmiot i metodyka ba-

dań marketingowych w praktyce polskich przedsiębiorstw;
 - dr inż. Magdalena Grębosz, Prof. PŁ dr hab. Jacek Otto ‒ Wykorzystanie map percepcji 

podczas realizacji strategii co-brandingu;
 - dr Marcin Haberla ‒ Strategie marketingowe klastrów w Polsce w świetle wyników ba-

dań własnych;
 - dr Magdalena Jaciow ‒ Koszty badań marketingowych – w kierunku zmian;
 - dr Barbara Mróz-Gorgoń ‒ Rozciąganie marki - przykład marek modowych;
 - dr Aleksandra Nizielska ‒ Budowa narzędzi badawczych do pomiaru dystansu psychicz-

nego w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw;
 - dr Dariusz Oczachowski ‒ Kompatybilność i konkluzywność w badaniach marketingo-

wych prowadzonych w małych organizacjach. Różnorodność i wiarygodność danych;
 - dr Anna Rogala, dr Sylwester Białowąs: Skuteczność procesu komunikacji wewnętrznej 

w przedsiębiorstwie.
Konferencja pozwoliła na przedstawienie poglądów oraz wyników badań przeprowa-

dzonych przez środowisko marketingowe w Polsce dotyczących różnych aspektów badań 
marketingowych i obszarów ich aplikacji. Podsumowując obrady prof. dr hab. Krystyna 
Mazurek-Łopacińska podziękowała prelegentom za interesujące referaty oraz inspirujące 
wystąpienia i postery, a uczestnikom za aktywny udział i zapowiedziała kontynuowanie dys-
kusji na kolejnej konferencji w 2016 roku. Na konferencję przygotowano 61 referatów o cha-
rakterze teoretyczno-metodycznym i empirycznym, które uzyskały pozytywne recenzje i zo-
staną opublikowane w dwóch numerach „Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego 
we Wrocławiu”: Badania marketingowe – nowe podejścia oraz metody badań rynku i konsu-
menta oraz Badania marketingowe – kontekst funkcjonowania przedsiębiorstw pod redakcją 
prof. dr hab. Krystyny Mazurek-Łopacińskiej oraz dr Magdaleny Sobocińskiej. 


