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Streszczenie

Celem rozważań jest przedstawienie istoty pojęcia lojalności, a także wska-
zanie uwarunkowań lojalności nabywców na rynku turystycznym. Na podstawie 
przeglądu literatury w artykule sformułowane zostały odniesienia i porównania 
do zachowań nabywców na rynku turystycznym oraz specyfiki rynku turystycz-
nego. Autorka podjęła próbę implementacji istniejących koncepcji teoretycznych 
na grunt gospodarki turystycznej, zaproponowała definicję lojalności klientów 
przedsiębiorstw turystycznych, zidentyfikowała jej obiekty, a także wskazała – na 
podstawie przeglądu prowadzonych badań – podstawowe uwarunkowania wystę-
powania lojalności nabywców usług turystycznych.

Słowa kluczowe: zachowania turystyczne, lojalność nabywców przedsiębiorstw 
turystycznych, obiekty oraz determinanty lojalności nabywców usług turystycz-
nych.

Kody JEL: L83, D10, D19

Wstęp

Zachowania konsumentów na rynku turystycznych, określane mianem zachowań tury-
stycznych, to wyróżniona ze względu na swoją specyfikę klasa zachowań konsumpcyjnych 
(Żabińska 1994, s. 29), stanowiąca ogół działań i czynności podejmowanych przez konsu-
mentów o określonych predyspozycjach psychofizycznych, związanych z dokonywaniem 
wyborów w procesie zaspokajania potrzeb turystycznych w określonych warunkach eko-
nomicznych, społecznych, demograficznych, politycznych, geograficznych itd. (Niemczyk 
2010, s. 14). Ważną cechą procesu decyzyjnego konsumentów ofert turystycznych jest dwu-
etapowy charakter podejmowanych decyzji. Zazwyczaj pierwszym etapem jest wybór miej-
sca docelowego podróży, a drugim ‒ wybór konkretnego zestawu dóbr i usług tworzących 
produkt turystyczny (Dachniewska i in. 2012, s. 42-43).

W literaturze przedmiotu można znaleźć wiele klasyfikacji uwarunkowań determinują-
cych zachowania nabywców. Wydaje się uzasadnione, aby w tym miejscu zaproponować 
klasyfikację determinant zachowań nabywców usług turystycznych, która stanowi synte-
zę różnych klasyfikacji proponowanych przez polskich autorów, a jednocześnie przyjmuje 
obecną w literaturze zachodniej zasadę dominacji czynników subiektywnych, związanych 
z psychiką jednostki oraz czynników pozaekonomicznych pochodzących z otoczenia kon-
sumenta (Niemczyk 2010). 
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Wraz ze zmianami na rynku, zaostrzeniem konkurencji, globalizacją oraz postępującymi 
procesami integracyjnymi rozszerza się liczba czynników mogących wpływać na zachowa-
nia konsumenta. Z punktu widzenia analizy postępowania nabywców usług turystycznych 

Przedstawiona na schemacie 1 klasyfikacja traktuje czynniki makroekonomiczne jako 
ogół uwarunkowań, w których przebiega proces decyzyjny nabywców usług turystycznych 
zamieszkałych w danym kraju, na tle procesów integracyjnych oraz globalizacji. 

Schemat 1
Uwarunkowania determinujące zachowania konsumentów usług turystycznych

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Niemczyk (2010, s. 17) oraz Kieżel (1999, s. 107).
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szczególne znaczenie ma proces globalizacji zachowań konsumpcyjnych oraz procesy inte-
gracyjne, które przyczyniły się do przewartościowania działań i zachowań konsumentów, 
ich celów, dążeń, aspiracji czy wartości (Kieżel 2007). Wiele zachowań nabywców usług 
turystycznych jest natomiast efektem nowych zjawisk czy swoistych trendów pojawiających 
się w makrootoczeniu. Ponadto, same procesy integracyjne mogą przyczyniać się do roz-
woju turystyki, ze względu na ułatwienia natury organizacyjnej czy w zakresie dostępności 
komunikacyjnej, dzięki którym zmniejsza się dystans przestrzenny. Ta zależność działa na 
zasadzie sprzężenia zwrotnego ‒ integracja Europy stanowi szansę dla rozwoju turystyki, 
a z kolei rozwój turystyki przyczynia się do zacieśniania procesu integracji.

Pozostałe determinanty podzielono na obiektywne i subiektywne, w zależności od tego, 
czy dany czynnik jest niezależny od sposobu postrzegania, czy też może być postrzegany 
i interpretowany w zależności od tego, kto dokonuje oceny. Czynniki subiektywne tłumaczą 
naturę potrzeb turystycznych, podkreślając ich antropocentryczną interpretację, w której łą-
czy się podejście biocentryczne (potrzeba rekreacji, wypoczynku połączonego z leczeniem 
uzdrowiskowym), psychocentryczne (potrzeba przeżyć intelektualnych, medytacje, turysty-
ka sentymentalna), socjocentryczne (poznawanie nowych ludzi i kultur) z ekocentrycznym 
(potrzeby jako wynik oddziaływania rynku, dostępności i promowania ofert) oraz takie ce-
chy, jak nieograniczoność, odnawialność, komplementarność, różną intensywność i niską 
substytucyjność (Jedlińska 2006, s.177). 

Natomiast czynniki obiektywne kształtujące zachowania turystyczne podzielono w pro-
ponowanej klasyfikacji na ekonomiczne (wewnętrzne – dotyczące jednostki oraz zewnętrz-
ne stanowiące warunki otoczenia) oraz pozaekonomiczne (zarówno wewnętrzne, jak i ze-
wnętrzne).

Lojalność nabywców usług turystycznych – istota i dualizm zjawiska

Autorzy Leksykonu marketingu podają, że lojalność to skłonność konsumentów do stałe-
go nabywania produktów danej marki(Alkorn, Kramer 1998, s.135) bądź gotowość klienta 
do ponawiania zakupów u tego samego dostawcy(Kienzler2008, s. 116). 

Większość spotykanych w literaturze prób definiowania pojęcia „lojalność” opisuje ją 
w dwóch kategoriach - postaw oraz zachowań nabywców1. Lojalność jako postawa oznacza 
subiektywne odczucia klientów powodujące ich indywidualne przywiązanie do poszczegól-
nych kategorii ofert rynkowych, która krystalizuje się przez doznania emocjonalne i stan 
świadomości. Z kolei lojalność rozumiana jako zachowanie przejawia się powtarzaniem za-
kupu określonych dób i usług, zwiększaniu zamówień lub udzielaniu rekomendacji innym 
potencjalnym klientom (Brzozowska-Woś 2010, s. 79). 

Dostrzegając problem podejścia behawioralnego (nieuwzględnienie przyczyn, które 
skłaniają klienta do powtarzania zakupów), w 1978 roku J. Jacoby i R.W. Chestnut zapropo-

1  Zgodnie z przytoczonymi definicjami lojalność może mieć wymiar zarówno uczuciowy (afektywny, dotyczący postawy), jak 
i związany z zachowaniem (tzw. behawioralny).

handel_wew_1-2015.indd   163 2015-03-26   09:48:07



164 UWARUNKOWANIA LOJALNYCH KLIENTÓW...

nowali definiowanie lojalności nabywców zawierające zarówno wymiar postaw, jak i zacho-
wań. Ich zdaniem, lojalność jest predyspozycją konsumenta wobec marki, na którą składają 
się preferencje i zaangażowanie oparte na postawie (Jacoby, Chestnut, 1978)2. Z kolei we-
dług M.D. Uncles, G.D. Dowling oraz K. Hammond (Uncles i in. 2003, s. 294-317) istnieją 
3 ujęcia lojalności: jako wyłącznie postawy, jako wyłącznie zachowania oraz jednocześnie 
jako postawy i zachowania.

Podobnie w szerszym ujęciu powinno być definiowane pojęcie lojalności klientów 
przedsiębiorstw turystycznych. Połączenie ujęcia afektywnego i behawioralnego, a więc 
lojalności ‒ postrzeganej zarówno jako postawa, jak zachowanie ‒ pojmowane jest jako 
przywiązanie nabywcy do rodzaju nabywanych ofert turystycznych oraz miejsc ich sprze-
daży/rezerwacji, zaś wynikiem postawy nabywcy i zamiaru zakupu usług turystycznych jest 
określone zachowanie przejawiające się w powtarzającym się dokonywaniu zakupów i pro-
pagowaniu opinii o danej firmie lub marce turystycznej.

Parafrazując definicję Olivera (Oliver 1999, s. 34-35) odnoszącą się zarówno do posta-
wy, jak i zachowania, termin „lojalność klientów przedsiębiorstw turystycznych” można 
scharakteryzować zatem jako: głęboko utrwalone przekonanie nabywcy do dokonywania 
powtórnych zakupów ofert turystycznych albo stałe protekcjonalne traktowanie prefe-
rowanych kategorii ofert turystycznych, skutkiem których to postaw są powtórne zakupy 
konkretnej marki albo pozycji z asortymentu przedsiębiorstwa turystycznego, realizowane 
mimo wysiłków marketingowych oraz wpływów sytuacyjnych konkurencji, które teoretycz-
nie mogłyby spowodować zmianę zachowania nabywcy usług turystycznych (Michalska-
Dudek 2013, s. 200).

Liczni autorzy zwracają uwagę na istotne różnice pomiędzy lojalnością nabywców dóbr 
materialnych i ofert usługowych (Rudawska 2005, s. 44-47). Wiąże się to z odmiennością 
i szczególnymi cechami charakterystycznymi oferty usługowej3, a także implikacjami, które 
niosą dla działań marketingowych przedsiębiorstw. Wyniki wielu badań zwracały również 
uwagę na konieczność uwzględniania sektorowej specyfiki relacji. Dlatego też, analizując 
podstawowe uwarunkowania lojalności klientów przedsiębiorstw turystycznych, należałoby 
uwzględnić zarówno cechy charakterystyczne dla szeroko rozumianego rynku usług, jak 
i specyficzne cechy zachowań nabywców usług turystycznych. 

Uwarunkowania lojalności klientów przedsiębiorstw turystycznych

Urban i Siemieniako wyróżnili sześć obiektów lojalności klientów, które z powodze-
niem mogą być wykorzystane w analizowaniu lojalności klientów przedsiębiorstw tury-
stycznych, a mianowicie lojalność: względem marki, wobec kategorii produktu, wobec 

2  Mimo powstania wskazanych istotnych prac nad istotą lojalności, wśród badaczy wciąż brak jest uniwersalnej definicji 
lojalności (Jacoby, Chestnut 1978; Oliver 1993; Dick, Basu 1999).
3  Usługi charakteryzują się czterema istotnymi cechami, które odróżniają je od typowych dóbr materialnych oraz implikują 
określone działania w zakresie marketingu. Elementy te noszą nazwę „czterech N” usług, a mianowicie: niematerialność, 
niespójność, niepodzielność oraz nieskładowalność. 
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personelu, względem miejsca zakupu, względem społeczności i wobec organizacji (Urban, 
Siemieniako 2008). W przypadku lojalności klientów przedsiębiorstw turystycznych można 
mówić o podobnym zróżnicowaniu obiektów lojalności, co wynika przede wszystkim ze zło-
żoności procesów psychologicznych, którym podlegają nabywcy w podejmowaniu decyzji 
o zakupie konkretnych ofert na rynku turystycznym (Michalska-Dudek 2013, s. 205-207). 
Lojalność do każdego z wymienionych powyżej obiektów z osobna, a także do wszystkich 
łącznie jest związana z różnymi elementami postawy nabywcy, która może kształtować się 
pod wpływem dotychczasowych doświadczeń zakupowych wpływających na jego odczu-
cia(wymiar afektywny) i w ten sposób oddziałujących na jego przyszłe zachowanie (wymiar 
behawioralny). 

Próba zidentyfikowania determinant lojalności klientów od lat stanowi cel wielu ba-
dań naukowych. Badania nad wielowymiarowym zjawiskiem lojalności koncentrują się 
na dwóch głównych trendach badawczych: zagadnieniach związanych z budowaniem lo-
jalności z jednej strony oraz związanymi z jej wynikami z drugiej strony4. Na podstawie 
tych badań wskazywane były kolejne jej determinanty, które można podzielić dwie grupy: 
czynniki endogeniczne (wewnętrzne, związane z nabywcą), dotyczące bezpośrednio na-
bywców i związane z subiektywnym postrzeganiem przez nich rzeczywistości oraz czyn-
niki egzogeniczne (zewnętrzne, płynące z otoczenia), które funkcjonują poza nabywcami 
(Kwiatek 2007, s. 38). Można przyjąć, że lojalność klientów kształtuje się pod wpływem 
wzajemnego oddziaływania czterech głównych grup czynników, a mianowicie: cech kon-
sumenta, cech marki, otoczenia społecznego oraz warunków rynkowych (Kwiatek 2007, 
s. 39; Urban, Siemieniako 2008, s. 9). Pomiędzy wskazanymi czynnikami występuje wiele 
sprzężeń zwrotnych o złożonym charakterze, ponieważ nie tylko determinują one lojalność, 
ale także w wielu przypadkach mogą być jej efektem5.

Do wymienionych antecedensów lojalności warto dodać również czynniki inercji kon-
sumenckiej wywodzącej się z metodologii Loyalty Drivers opracowanej przez badaczy 
z Marketing Science Center, takie jak6:
 - cechy psychologiczne różnicujące konsumentów, jak: przyzwyczajenie, skłonność do ru-

tynowych zakupów, konserwatyzm konsumencki, zamiłowanie do nowości, skłonności 
do poszukiwania odmiany, waga którą konsumenci przywiązują do właściwego wyboru, 
lenistwo czy niechęć do weryfikacji oceny;

 - postawy wobec kategorii kształtowane przez wiedzę i rozumienie ofert, dostrzeganie 
różnic oraz ich istotności między markami, ofertami czy dostawcami7;

4  Pierwsza grupa to badania zorientowane na identyfikację antecedensów lojalności, druga natomiast skupia się na jej 
konsekwencjach. 
5  Warto w tym miejscu wymienić modele próbujące wyjaśnić zjawisko lojalności, jak np.: model Katony, model Van Rakija, 
model O’Shaughnessy, model Fishbeina, model Andreasena, model EKB (Engela, Kollata, Blackwella), model Howarda-
Shetha, model FHL (Farleya, Howarda, Lehmanna).
6  Są to czynniki niejako zwiększające lojalność niezależne od przekonania, co do wartości oferty. Inercja często bowiem 
oznacza lojalność wymuszoną, nie pozostającą w zgodzie z realną oceną wartości oferty.
7  Jeżeli oferty są dla klientów skomplikowane, trudniej jest podjąć decyzję o zmianie dostawcy, gdyż trudno jest bezpośrednio 
oferty porównać i stwierdzić, że jedna posiada większą wartość niż druga.
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 - bariery przejścia ‒ ogół obiektywnych czynników utrudniających zmianę marki, jak rów-
nież ich subiektywne postrzeganie przez nabywcę (Siekierski 2003, s. 43)8.
Lojalność nabywców względem przedsiębiorstw turystycznych uzależniona jest od 

wielu czynników, które składają się zarówno na: uwarunkowania zachowań turystycznych 
[czynniki makroekonomiczne, czynniki subiektywne, obiektywne ekonomiczne i pozaeko-
nomiczne (tak wewnętrzne, jak i zewnętrzne)], jak również endogeniczne i egzogeniczne 
determinanty lojalności nabywców. 

Każdorazowo przed podjęciem decyzji o zakupie oferty na rynku turystycznym, mamy 
do czynienia zarówno z czynnikami, które wpływają na zachowania turystyczne, jak tymi 
które warunkują wystąpienie lojalności nabywców wobec dostawcy usług turystycznych 
(por. schemat 2). Z jednej strony na lojalność nabywców na rynku turystycznym wpływają 
cechy samego nabywcy, z drugiej cechy branży turystycznej oraz specyficzne warunki ryn-
kowe, w których funkcjonują podmioty działające na rynku turystycznym. 

Próba zidentyfikowania uwarunkowań lojalności nabywców na rynku turystycznym sta-
nowi cel wielu badań naukowych. W tabeli 1 zaprezentowano przegląd badań dotyczących 
antecedensów lojalności w turystyce.

Najczęściej wskazywane determinanty lojalności nabywców usług turystycznych zapre-
zentowano na schemacie 3. 

8  Na przykład utrudniony dostęp do ofert konkurencyjnych, istniejące umowy, przywileje wynikające z programów 
lojalnościowych bądź formalności związane ze zmianą dostawcy.

Schemat 2
Uwarunkowania lojalności nabywców na rynku turystycznym

Źródło: opracowanie własne.
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Tabela 1 
Przegląd wybranych badań dotyczących antecedensów lojalności w turystyce 

Autor Badane zmienne Podmiot 
badań Główne wnioski i wyniki badań

Pritchard, 
Howard, 1997

Lojalność
Satysfakcja

Zaangażowanie 
nabywcy 

Postrzegana jakość 
usług

Usługi 
turystyczne

Empatyczny dostawca usług, zaangażowanie i zado-
wolenie nabywcy to 3 kluczowe czynniki determinują-
ce lojalność w usługach turystycznych. 

Back, 2001 Satysfakcja
Wizerunek
Lojalność

Hotelarstwo Wykazano, że satysfakcja nabywcy usług hotelarskich 
jest pozytywnie skorelowana z lojalnością behawioral-
ną, zaś średnio z lojalnością afektywną. Udowodniono, 
iż w hotelarstwie zadowolenie nabywców jest ściśle 
związane ze zgodnością wizerunku obiektu.

Bowen, Chen, 
2001

Satysfakcja
Lojalność

Hotelarstwo Relacja między satysfakcją a lojalnością nie jest linio-
wa.

Lee, Cunningham, 
2001

Lojalność
Jakość usług
Koszty oferty

Koszty odejścia

Biura 
podróży

Postrzegana jakość usług, koszt oferty oraz koszty 
odejścia posiadają znaczący wpływ na lojalność klien-
tów na rynku biur podróży.

Petrick, Backman, 
2001

Deklaracja 
ponownego zakupu 

Satysfakcja
Postrzegana wartość 

oferty
Lojalność

Usługi 
rekreacyjne

Satysfakcja, postrzegana wartość oferty oraz lojalność 
wspólnie wpływają na deklaracje nabywców dotyczą-
ce ponownego zakupu oferty. Wśród analizowanych 
czynników to satysfakcja stanowi najlepszy progno-
styk powrotu. Lojalność jest uzależniona od satysfakcji 
oraz postrzeganej wartości oferty. 

Yoon, Uysak, 
2005

Motywacja
Satysfakcja

Lojalność do 
destynacji

Obszar 
recepcji 

turystycznej 

Lojalność do destynacji jest skorelowana z zadowo-
leniem turystów wynikającym z ich doświadczeń. 
Satysfakcja jest czynnikiem negatywnie skorelowa-
nym z motywacją typu „pull” (dotycząca wyboru de-
stynacji), ale nie jest zależna od motywacji typu „push” 
(dotyczącej aktywności turystycznej), która z kolei jest 
dodatnio skorelowana z lojalnością dodanej destynacji. 

Lee, Jeon, Kim, 
2011

Postrzegana jakość 
oferty turystycznej

Oczekiwania 
nabywców
Satysfakcja
Motywacja

Biura 
podróży

Oczekiwania turystów negatywnie wpływają na po-
strzeganie jakości oferty turystycznej, podczas gdy 
motywacja nabywców działa na nie pozytywnie. 
Z kolei postrzegana jakość oferty posiada pozytywny 
wpływ na satysfakcję nabywców. Istnieje odwrotność 
relacji pomiędzy satysfakcją a skargami turystów oraz 
bezpośredni związek pomiędzy satysfakcją a lojalno-
ścią nabywców (im więcej skarg i reklamacji, tym niż-
szy poziom lojalności).

CorreiaLoureiro, 
Kastenholz, 2011

Zachwyt
Zadowolenie
Wizerunek

Postrzegana jakość

Usługi 
noclegowe

Wizerunek obiektu noclegowego jest ważniejszym 
czynnikiem determinującym lojalność nabywców, niż 
ich zadowolenie czy nawet doznany zachwyt.

Prayag, Ryan, 
2012

Wizerunek 
destynacji

Przyzwyczajenia
Zaangażowanie

Satysfakcja
Lojalność

Obszar 
recepcji 

turystycznej

Wizerunek destynacji, zaangażowanie nabywcy oraz 
jego przyzwyczajenia stanowią pośrednie determinan-
ty lojalności, wyrażające się poprzez poziom satysfak-
cji nabywców/ 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Pritchard, Howard (1997); Back (2001); Bowen, Chen (2001); Lee, 
Cunningham (2001); Yoon, Uysal (2005); Lee, Jeon, Kim (2011); Correia Loureiro, Kastenholz (2011); Prayag, 
Ryan (2012).
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Każdy z wymienionych czynników warunkujących lojalność klientów przedsiębiorstw 
turystycznych można, zgodnie z omówionych wcześniej polimorficznym ujęciem lojalno-
ści, przyporządkować do antecedensów lojalności behawioralnej oraz afektywnej, czego 
efektem może być wyznaczenie ich wspólnej części, a więc uwarunkowań lojalności stano-
wiących wypadkową postawy i zachowania nabywców usług turystycznych. 

Podsumowanie

Konkludując rozważania na temat uwarunkowań lojalności nabywców usług turystycz-
nych należy stwierdzić, że lojalność nabywców względem przedsiębiorstw turystycznych 
jest złożonym, wielowymiarowym zjawiskiem. Uzależniona jest od wielu czynników, które 
składają się zarówno na: uwarunkowania zachowań turystycznych [(czynniki makroekono-
miczne, czynniki subiektywne, obiektywne ekonomiczne (wewnętrzne i zewnętrzne) oraz 
obiektywne pozaekonomiczne (wewnętrzne i zewnętrzne)], jak również endogeniczne i eg-
zogeniczne determinanty lojalności nabywców. Z jednej strony, wpływają na nią cechy sa-

Schemat 3
Determinanty lojalności nabywców na rynku turystycznym

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Pritchard, Howard (1997); Back (2001); Bowen, Chen (2001); Lee, 
Cunningham (2001); Yoon, Uysal (2005); Lee, Jeon, Kim (2011); Correia Loureiro, Kastenholz (2011); Prayag, 
Ryan (2012).
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mego nabywcy, z drugiej zaś cechy branży turystycznej oraz specyficzne warunki rynkowe, 
w których funkcjonują podmioty działające na rynku turystycznym. 

Z punktu widzenia możliwości skutecznej implementacji działań zmierzających do bu-
dowania relacji między firmami rynku turystycznego a ich nabywcami oraz wzmacniania 
lojalności klientów przedsiębiorstw turystycznych kluczowa staje się tak identyfikacja sa-
mego pojęcia lojalności, jak i pogłębione badania nad naturą i jej determinantami. Na pod-
stawie analizy literatury przedmiotu i prowadzonych na świecie badań w artykule wskazano 
determinanty lojalności nabywców usług turystycznych, dzięki którym możliwe staje się 
lepsze zrozumienie złożonych relacji: klient – branża turystyczna oraz wyjaśnienie proce-
sów decyzyjnych będących udziałem klienta. 
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Determinants of Loyal Customers of Tourist Enterprises

Summary

An aim of considerations is to present the essence of the notion of loyalty as 
well as to indicate the determinants of consumers’ loyalty in the tourist market. 
Based on a review of the literature, in the article, there are formulated references 
and comparisons to purchasers’ behaviours in the tourist market and the tourist 
market’s specificity. The author undertook an attempt to implement the existing 
theoretical concepts on the grounds of tourism economy, proposed the definition of 
loyalty of tourist enterprises’ customers, identified its facilities as well as pointed 
out – based on the review of research surveys being carried out – to the basic deter-
minants of occurrence of tourist services purchasers’ loyalty.
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Key words: tourist behaviours, tourist enterprises customers’ loyalty, facilities and 
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Обусловленности лояльных клиентов туристических предприятий

Резюме

Цель рассуждений – представить суть понятия лояльности, а также ука-
зать обусловленности лояльности покупателей на туристическом рынке. На 
основе обзора литературы в статье формулировали сноски и сопоставления, 
касающиеся поведения покупателей на туристическом рынке и его спец-
ифики. Автор предприняла попытку внедрить существующие теоретические 
концепции в туристическую индустрию, предложила дефиницию лояльности 
клиентов туристических предприятий, выявила ее объекты, а также указала 
– на основе обзора проводимых исследований – основные обусловленности 
выступления лояльности покупателей услуг туризма.

Ключевые слова: туристское поведение, лояльность клиентов туристиче-
ских предприятий, объекты и детерминанты лояльности покупателей услуг 
туризма.
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