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Uwarunkowania lojalności, retencji i churnu klientów  
na przykładzie branży telekomunikacyjnej

Streszczenie

Zasadniczym celem rozważań jest zdefiniowanie i powiązanie ze sobą podsta-
wowych zagadnień lojalności, utrzymania i rezygnacji, ze szczególnym uwzględ-
nieniem branży telekomunikacyjnej. Dokonano usystematyzowania wybranych 
pojęć z tego obszaru oraz przedstawiono typologię rezygnacji klientów ze świad-
czonych usług we wspomnianej branży. Zaprezentowane wyniki oparte są na ana-
lizie literatury przedmiotu, a zawarte w artykule rozważania mogą stanowić punkt 
wyjścia dla badaczy i praktyków zajmujących się analizą przyczyn rezygnacji 
klientów oraz projektujących rozwiązania im przeciwdziałające. Artykuł jest prze-
glądem literatury.
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Wstęp

Problem lojalności i retencji klientów to istotne zagadnienie w zarządzaniu organizacja-
mi. Już w 1996 roku w USA zauważono, że firmy tracą przeciętnie połowę swoich klientów 
w ciągu każdych pięciu lat (Reichheld 1996). Ze względu na wysokie nasycenie rynku, łatwą 
zmianę dostawcy i bardzo wysokie koszty pozyskania nowych klientów lojalność i utrzy-
manie klientów mają szczególny wymiar w kontekście operatorów telekomunikacyjnych. 
Np. odsetek klientów rezygnujących z sieci telefonii komórkowej w ciągu roku w Europie 
i Stanach Zjednoczonych wynosi przeciętnie 24-36% (Strouse 2004). Niektórzy autorzy 
dobitnie stwierdzają, że „telekomunikacja to przemysł na churnie oparty” (Mattison 2006, 
s. 19), albo że „utrata klientów to przekleństwo” tej branży (Lewotsky, Martin 2008, s. 14).

Ponieważ dane dotyczące klientów stanowią pilnie strzeżoną tajemnicę większości firm 
i niechętnie są one przekazywane badaczom, jest duży niedostatek badań teoretycznych, 
a zwłaszcza empirycznych, co zauważają również inni autorzy (Gerpott i in. 2001). Znaleźć 
można jednak pewien zbiór wartościowych prac, w których podejmowany jest temat analizy 
retencji i rezygnacji na podstawie rzeczywistych danych, pochodzących czy to bezpośrednio 
od operatorów telekomunikacyjnych (Ahn i in. 2006; Fereira i in. 2004), czy też z badań 
ankietowych (Gerpott i in. 2001). 
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Zasadniczym celem niniejszego opracowania jest przegląd literatury przedmiotu, a także 
zdefiniowanie i usystematyzowanie podstawowych zagadnień z obszaru analiz lojalności, 
utrzymania i rezygnacji, ze szczególnym uwzględnieniem branży telekomunikacyjnej. 

Lojalność klientów

Lojalność i satysfakcja

„Lojalność” (z fr. Loyal, z łac. Legalis) ma wiele definicji, jest rozumiana powszechnie 
jako wierność wobec siebie osób obdarzających się wzajemnym zaufaniem i uczciwość 
w kontaktach. W kontekście działalności przedsiębiorstw pojęcie jest szerokie, ponieważ 
„dotyczyć może różnych grup osób powiązanych z firmą: klientów, pracowników, inwe-
storów itd. Lojalność klientów zwykle rozumiana jest jako stopień przywiązania do pro-
duktu, usługi, marki itp., poziom predysponowania do pozostania klientem” (Sulikowski 
2005). 

Jedna z bardziej znanych definicji biznesowych lojalności klientów autorstwa Jonesa 
i Sassera mówi, iż odzwierciedla ona „poczucie więzi z firmą lub sentyment do jej pracow-
ników, produktów lub usług” (Jones 1995, s. 94). Czasami rozumiana jest jako powtórne za-
kupy u danego dostawcy, przywiązanie się do niego i dobre mniemanie o nim. Inni badacze 
uznają, że powtórne zakupy lub zachowania dotyczące zmiany dostawców to jedynie pewne 
manifestacje lojalności albo jej braku (Allen, Rao 2000). W tym kontekście awersja do zmia-
ny dostawcy czy częste powtórne zakupy nie muszą wcale świadczyć o tym, że klienci są 
lojalni - wiele innych czynników może bowiem powodować takie zachowania (niska cena 
czy, brak konkurencji itp.). 

Według Allena i Rao (2000), lojalność należy rozpatrywać w dwóch wymiarach − ko-
gnitywnym i afektywnym. Pierwszy dotyczy racjonalnych ocen relacji biznesowej, w szcze-
gólności parametrów oferowanej przez dostawcę usługi bądź produktu, a drugi – interakcji 
międzyludzkich i kwesti emocjonalnych.

Oliver w podobny sposób określa pierwsze fazy rozwoju lojalności, rozumiejąc ją jed-
nak głównie w kontekście powtórnego zakupu, nawet mimo ewentualnych niesprzyjających 
okoliczności (Oliver 1999). Dodatkowo podaje dwie kolejne fazy: 
 - konatywną (oznaczającą dążenie do powtórnego zakupu), 
 - aktywną (świadome pokonywanie trudności, aby dokonać powtórnego zakupu). Ponadto 

badacz traktuje poziom satysfakcji jako przybliżenie dla lojalności, określając lite-
racko satysfakcję „ziarnem, z którego kiełkuje lojalność”, a niezadowolenie – „piętą 
Achillesową lojalności” (Oliver 1999, s. 37, 42).
Za błąd należy jednak uznać zdarzające się czasami w rozumieniu potocznym utożsa-

mianie lojalności z satysfakcją, jako że ta druga ma znaczenie dużo węższe − zwykle odnosi 
się do konkretnego produktu/usługi i zmienia się bardziej dynamicznie (Allen, Rao 2000). 
Satysfakcja czyli stopień zadowolenia klienta, niewątpliwie ma jednak wpływ na jego lojal-
ność. Oprócz niej jest jednak wiele czynników, w tym zewnętrznych, które tworzą, utrwalają 
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lub niszczą lojalność. Ponieważ sama satysfakcja wcale nie musi oznaczać przywiązania, 
bezpiecznie jest traktować ją raczej jako po prostu brak dyssatysfakcji niż pojęcie szczegól-
nie mocno skorelowane z lojalnością (Sulikowski 2005). 

W literaturze znaleźć można wiele skal pomiaru lojalności – oto jedna z nich, Hilla 
i Alexandra, pozwalająca wyodrębnić 6 grup klientów (Hill, Alexander 2006):
 - klienci wątpliwi (poziom 0 [numeracja wg aut.]) – nieświadomi oferty lub nie wyrażają-

cy żadnego zainteresowania nią,
 - klienci potencjalni (poziom 1) – w jakiś sposób zainteresowani daną ofertą, ale nie po-

dejmujący żadnych działań z tym związanych,
 - klienci okazjonalni (poziom 2) – jednorazowi lub bardzo rzadko dokonujący zakupu, 

lecz nie mający wyraźnego poczucia więzi z dostawcą,
 - klienci stali (poziom 3) – dokonujący wielokrotnych zakupów i przywiązani do dostaw-

cy, 
 - klienci-orędownicy (poziom 4) – tak lojalni, że aż rekomendujący danego dostawcę in-

nym klientom,
 - klienci-partnerzy (poziom 5) – najbardziej lojalni, co do których współpraca z dostawcą 

przyjmuje formę obopólnie korzystnego partnerstwa.
W biznesie powszechne jest przekonanie, że im klienci są bardziej lojalni, tym bardziej 

dochodowi, dlatego organizacjom zależy na wzmacnianiu poczucia lojalności wśród odbior-
ców swoich produktów lub usług. Klienci lojalni zapewniają stabilizację i zazwyczaj najbar-
dziej przyczyniają się do rozwoju firmy, np. częściej korzystając z oferty danego dostawcy 
czy zakupując produkty o wyższej marży ze względu na większą odporność na wzrost cen 
(Sulikowski 2005).

Budowanie lojalności

Lojalność można próbować kształtować na wiele sposobów. Szczegółowo rozprawia na 
ten temat Rudawska w kluczowej polskojęzycznej pozycji literaturowej dotyczącej omawia-
nego obszaru, wyróżniając 4 istotne grupy działań pozwalających na kreowanie lojalnych 
postaw klientów (Rudawska 2005):
 - dbałość o jakość produktu, obsługi i komunikacji,
 - specjalne działania promocyjne,
 - sprawna obsługa reklamacji,
 - dbałość o lojalność pracowników.

O ile pierwszy, jak i dwa ostatnie typy działań można interpretować intuicyjnie, o tyle 
warto przez chwilę zastanowić się nad działaniami promocyjnymi, które mają tutaj charakter 
szczególny, gdyż nie są rozumiane jako tradycyjne elementy promocji mix. Oznaczają one 
raczej długofalowe działania demonstrujące, że firma traktuje danego klienta w wyjątkowy 
sposób i zmierzające do przyspieszenia procesu przywiązywania się klienta do dostawcy 
produktów lub usług. 
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Narzędziami służącymi do uzyskania tego celu są różnego rodzaju programy lojalnościo-
we (Rudawska 2005), m.in.:
 - kluby marketingowe (i karty stałego klienta) – w których członkostwo może zostać przy-

znane np. automatycznie po przekroczeniu pewnego progu kwotowego zakupów,
 - programy nagradzania lojalności – gdzie premiuje się klientów intensywnie korzystają-

cych z oferty, np. poprzez wysyłanie kartek świątecznych, upominków itd., 
 - programy uczestnictwa (programy ciągłe) – w których klienci odpowiednio do wartości 

realizowanych zamówień otrzymują punkty, które następnie mogą wymienić na nagrody 
lub możliwość nabycia dodatkowych produktów/usług danej firmy.
Skondensowaną procedurę wdrożenia programu lojalnościowego można znaleźć 

u Reynolds (2002). Często polityka budowania lojalności charakteryzuje się tym, iż od-
mienne instrumenty wpływające na przywiązanie stosowane są w stosunku do różnych grup 
klientów. Warto zauważyć, że za punkt wyjścia segmentacji można przyjąć zarówno pro-
dukt, jak i konsumenta, w zależności od tego, czy stosowane kryteria opisują reakcje kon-
sumentów, czy też ich obiektywne cechy (Witek 1998). Jednym z kryteriów może być np. 
wartość życiowa klienta LTV (Life Time Value), bardzo znacząca z punktu widzenia analizy 
rentowności poszczególnych działań z zakresu zarządzania lojalnością.

Retencja i churn

Retencja

Pojęcie „retencja” w marketingu używane jest zamiennie z „utrzymaniem” bądź „za-
trzymaniem” i wywodzi się z języka łacińskiego (retentio – „powstrzymywanie” od reti-
nere – „powstrzymywać, trzymać w ryzach”) (Kopaliński 2000, s. 433). Odnosi się ono do 
powtórnego zakupu produktów lub ponownego skorzystania z usług wybranego dostawcy.

Retencja klientów jest oczywiście zjawiskiem pozytywnym dla firmy, szczególnie gdy 
dotyczy klientów o wysokim LTV. Powszechne jest przekonanie, iż koszty dalszej współ-
pracy z klientami, którzy korzystają już z produktów czy usług danej firmy, są przecięt-
nie dużo niższe niż koszty pozyskiwania klientów nowych. Stąd, jak twierdzą Mazurowie, 
„większość działań [w zarządzaniu relacjami z klientami] skupia się na zwiększeniu starań 
o utrzymanie klienta i jego zadowolenie” (Mazur, Mazur 2004). 

Naturalnie można mieć również do czynienia z przypadkami specyficznych grup klien-
tów, dla których koszt takich działań przewyższa zyskowność klientów dla firmy i wówczas 
dążenia do ich utrzymania nie są opłacalne. Kampania proretencyjna (antychurnowa) jest 
często postrzegana jako inwestycja, która powinna być cechować się możliwie najwyższym 
wskaźnikiem zwrotu ROI (Return On Investment). 

Podstawowym miernikiem zjawiska utrzymania klientów jest tzw. wskaźnik retencji RR 
(retention rate), oznaczający odsetek klientów dokonujących kolejnego zakupu w danej fir-
mie w ściśle określonym czasie, który wynika ze specyfiki przedsiębiorstwa i cyklu dokony-
wania ponownych zakupów (Rudawska 2005). Można go wyrazić wzorem:
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%1001 n
nRR r

gdzie nr – liczba klientów, którzy dokonali powtórnego zakupu w danym okresie, a n – cał-
kowita liczba klientów. 

Najczęściej stosowany jest roczny RR, który interpretowany jako odsetek klientów po-
wtórnie dokonujących zakupów w określonym roku, wyrażający, jaki procent klientów po-
został wierny danemu dostawcy w tym czasie. Ta wierność może być łatwo interpretowana 
w firmach świadczących usługi o charakterze ciągłym – wskaźnik określony w powyższym 
wzorze wyrażałby wówczas, jaka część klientów pozostaje aktywna spośród wszystkich 
klientów aktywnych na początku danego okresu. 

Rudawska proponuje jeszcze czytelniejszą interpretację rocznego RR – jako procentowy 
udział liczby klientów pod koniec roku w liczbie klientów na początku roku (Rudawska 
2005). Warto zauważyć, że ta wersja wskaźnika może przyjmować wartości większe od 
100%, jeżeli liczba klientów nowych, którzy zaczęli korzystać z usług przedsiębiorstwa 
w danym okresie przeważa nad liczbą klientów utraconych w tym okresie.
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gdzie nt – liczba klientów na końcu okresu t, nt-1 – liczba klientów na początku okresu t.
Interesująca jest także probabilistyczna definicja Roberts i Bergera (1999), zgodnie 

z którą RR wyraża prawdopodobieństwo tego, że klient dokona kolejnego zakupu pod wa-
runkiem, że każdy wcześniejszy zakup dokonywany był u danego dostawcy. 

Churn

Pojęciem przeciwstawianym retencji jest tzw. churn. Oznacza on zmianę dostawcy pro-
duktów lub usług, albo też całkowite zaprzestanie nabywania tych produktów/usług. W ję-
zyku polskim określenie to jest zapożyczeniem właściwe z języka angielskiego (churn – 
burzyć, pienić, kotłować się). Mimo bliskich odpowiedników istniejących już wcześniej 
w języku polskim (rezygnacja, utrata, odejście, dezercja, migracja, rotacja czy fluktuacja), 
w praktyce w opisanym kontekście najczęściej funkcjonuje wspomniane określenie churn, 
w szczególności w branży telekomunikacyjnej. Warto przy okazji zauważyć, że o ile trzy 
ostatnie z wymienionych wyrazów bliskoznacznych, tj. rotacja, migracja i fluktuacja suge-
rują jedynie zmianę dostawcy (a nie całkowitą rezygnację z danych produktów bądź usług), 
o tyle pozostałe synonimy takiego skojarzenia już nie budzą.

Najczęściej stosowanym miernikiem zjawiska rezygnacji klientów jest tzw. wskaźnik 
churnu CR (churn rate), czasem metonimicznie określany po prostu churnem. Używane 
są również zamienniki, np. „wskaźnik rezygnacji”, „wskaźnik dezercji”, „wskaźnik utraty 
klienta” itd. Według definicji Rudawskiej (2005) wyraża on „średni roczny odsetek utraco-
nych klientów”. Należy jednak zauważyć, że wskaźnik utraty klienta może dotyczyć innych 
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okresów niż rok kalendarzowy, np. miesiąca, kwartału czy półrocza (najczęściej wynikają-
cych ze specyfiki przedsiębiorstwa i cyklu zakupowego). Ogólnie zatem określa wielkość 
grupy klientów, która nie dokonuje kolejnego zakupu w danej firmie w ściśle określonym 
czasie względem całej bazy klientów.

%1001 n
n

CR c

 
gdzie nc – liczba klientów, którzy nie dokonali powtórnego zakupu, n – liczba wszystkich 
klientów (można zauważyć, że n = nc + nr). 

Innymi słowy, jak twierdzi Todman (2003), jest to „liczba utraconych klientów, wyrażo-
na jako odsetek ogólnej liczby aktywnych klientów na początku danego okresu”. Definicję 
tę można odnieść w szczególności do przedsiębiorstw działających na zasadzie umowy 
z klientem o ciągłe bądź regularne świadczenie pewnych usług. 

W cytowanej pracy słusznie wskazano również na konieczność rozróżnienia wskaźników 
typu brutto i netto. Stosunek różnicy liczby klientów aktywnych na początku danego okresu 
i pod jego koniec do liczby klientów aktywnych na początku tego okresu należałoby bowiem 
nazywać wskaźnikiem odejść netto, gdyż uwzględnia również osoby, które powiększyły 
bazę klientów w danym okresie. W szczególnym przypadku, gdy liczba nowych klientów 
zbilansuje liczbę klientów, którzy odeszli, wskaźnik przyjmie wartość 0. Oczywiście może 
on również osiągać wartości ujemne i oznaczać de facto przyrost liczby klientów netto. 
Dlatego wskaźnik netto bywa preferowany przez menadżerów, pragnących wykazać się jak 
najniższymi wartościami wskaźnika odejść.
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gdzie nt-1 – liczba klientów aktywnych na początku okresu t, nt – liczba klientów aktywnych 
na końcu okresu t.

Typologia churnu 

W analizie zagadnienia churnu, należałoby odnieść się do dwóch podstawowych jego 
typów: przymusowego (involuntary churn) i dobrowolnego (voluntary churn).

Jest to podział rezygnacji ze względu na ich przyczynę. W literaturze nie ma konsensusu 
co do interpretacji ww. typów odejść. Można powyższe rozumieć tak, że „rezygnacja pierw-
szego rodzaju spowodowana jest okolicznościami, zazwyczaj niespodziewanymi, na które 
dostawca nie ma bezpośredniego wpływu, choćby zmianą miejsca zamieszkania konsumen-
ta poza obszar świadczenia usług, jego złą sytuacją finansową czy też względami zdro-
wotnymi. Odejście drugiego typu wynika z przyczyn, na które dostawca ma wpływ lub na 
które może skutecznie reagować, np. braku satysfakcji z produktu, jego trudnej dostępności, 
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dotychczasowych złych doświadczeń z nim, wzrostu opłat lub braku czytelności cennika, 
niskiej jakości obsługi” (Sulikowski 2005).

Podobny pogląd prezentuje ekspert z dziedziny telekomunikacji Bairsto (Bairsto 2004), 
ale przykładowo Berry i Linoff (2000) do odejść przymusowych zaliczają już tylko te, 
w których to dostawca rezygnuje z danego odbiorcy, głównie wskutek problemów z egze-
kwowaniem należności. Podobnie czyni Mattison, który takie sytuacje, jak zmiana miejsca 
zamieszkania czy problemy zdrowotne zalicza do churnu dobrowolnego (Mattison 2006). 
Strouse (2004) z kolei dodatkowo proponuje wyróżniać churn nieunikniony (unavoidable 
churn), reprezentujący jedną tylko przyczynę, a mianowicie wymienioną wcześniej w kon-
tekście churnu przymusowego zmianę miejsca zamieszkania klienta poza obszar świadcze-
nia usług bądź sprzedaży produktów.

Berry i Linoff, oprócz odejść przymusowych i dobrowolnych, sugerują stosować szer-
szą niż churn nieunikniony kategorię, którą nazywają churnem spodziewanym (expected 
churn). Miałby on mieć miejsce wówczas, gdy klient przestaje być adresatem działań mar-
ketingowych (target customer) firmy, ponieważ przeprowadza się poza obszar obsługiwany 
przez nią, albo przestaje potrzebować jej produktów czy usług.

Należy dodać, że w niektórych branżach, zwłaszcza telekomunikacyjnej, można spotkać 
się z bardziej szczegółową klasyfikacją churnu ze względu na jego przyczyny, o czym bę-
dzie mowa w dalszej części artykułu.

Zwraca się także uwagę na inny popularny podział – wyodrębnienie churnu:
 - całkowitego (zupełnego) (full defection),
 - i częściowego (niezupełnego) (partial defection).

Pierwszy oznacza rezygnację w postaci zupełnego zerwania współpracy z danym do-
stawcą i można to uznać za tradycyjne rozumienie odejścia, drugi zaś rzadziej poddawany 
jest analizom i konotuje rezygnację z części usług lub też zmniejszenie aktywności klienta, 
skutkujące pomniejszeniem zysków dostawcy, czyli mówiąc w skrócie ‒ niespodziewany 
spadek LTV klienta. Klasyfikację tę należy uznać za bardzo znaczącą, gdyż jak uważa m.in. 
Thomas (2004), wiele organizacji nie zdaje sobie sprawy z rezygnacji niezupełnych, które 
według niej prowadzą w dłuższym okresie do rezygnacji całkowitych, a klienci częściowo 
odchodzący mogą stanowić przeciętnie nawet 25% całej bazy klientów i znakomitą więk-
szość wszystkich odchodzących.

W literaturze funkcjonują także podziały mniej popularne, np. ze względu na fazę rozwo-
ju rynku wyróżnia się (Mattison 2006):
 - odejścia w fazie rozwoju (expansion phase churn),
 - odejścia w fazie dojrzałości (maturity phase churn).

Lojalność, retencja i churn w branży telekomunikacyjnej

Odnośnie do lojalności w telekomunikacji i opisywanych wcześniej poziomów lojalno-
ści, należałoby uświadomić sobie, iż w sposób co najmniej dwojaki można tu interpretować 
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poziomy 2 i 3. Wynika to ze specyfiki badanego rynku. Kryterium, według którego nale-
żałoby zaliczyć klienta do grupy klientów okazjonalnych bądź stałych, może być zarówno 
liczba zakupionych i aktywnych abonamentów (np. kart SIM), jak i intensywność korzysta-
nia z usług. Jako jednostkę produktową operatora można zatem traktować każdą pojedynczą 
aktywację bądź też połączenia telefoniczne i inne usługi. To drugie podejście wydaje się bar-
dziej celowe przede wszystkim w odniesieniu do rozróżnienia między rezygnacją częściową 
i całkowitą. Trzeba jednak pamiętać, iż nie tylko zmiany w zakresie usług, z których korzy-
sta użytkownik sieci, ale i np. sytuacja, w której klient zaopatruje się w kolejne aktywacje 
(np. dla członków rodziny) może w istotny sposób świadczyć o jego satysfakcji i lojalności. 

Powracając do tematu trudnej do określenia relacji między tymi dwoma pojęciami, tj. 
lojalnością i satysfakcją, warto przytoczyć, że według badań agencji marketingowej Walker 
Information przeprowadzonych wśród operatorów komórkowych w Stanach Zjednoczonych, 
choć usatysfakcjonowanych jest aż 3/4 wszystkich użytkowników, to już jedynie 28% klien-
tów planuje stale korzystać z usług danego dostawcy; pozostali gotowi są zmienić sieć, gdy 
tylko pojawi się lepsza oferta; wskaźnik odejść w sieciach telefonii komórkowej w Europie 
i Stanach Zjednoczonych szacuje się na 2% do 3% miesięcznie (Strouse 2004). W segmen-
cie prepaid wskaźnik utraty jest nawet wyższy i wynosi w USA ok. 6% do 8% miesięcznie. 
Według szacunków AMS, koszt utrzymania klienta w firmach telekomunikacyjnych to ok. 
60 dolarów, natomiast pozyskanie nowego kosztuje już aż ok. 400 dolarów. Oprócz tego nie 
dość, że klienci o długim stażu kosztują mniej, to wydają więcej, a także zdali już egzamin 
wiarygodności płatniczej. 

Oczywiście nie należy zapominać, że w wyjątkowych sytuacjach, retencja w telekomu-
nikacji może być niekorzystna, a churn korzystny. Dotyczy to np. klientów niedochodo-
wych, nie płacących w terminie, obciążających operatora swoimi działaniami (choćby dużą 
liczbą bezzasadnych reklamacji), szerzących złą opinię o operatorze czy też dopuszczają-
cych się pewnych nadużyć, czego znamiennym przykładem w Polsce było przeprowadzanie 
dłuższych rozmów przy pomocy tzw. darmowych „pięciosekundówek”.

Aby zrozumieć zjawisko rezygnacji klientów z usług sieci, operatorzy powinini mieć 
na uwadze czynniki je powodujące. W identyfikacji tych czynników pomóc może bardzo 
szczegółowa klasyfikacja churnu przymusowego i dobrowolnego w telefonii komórkowej 
przedstawiona przez Mattisona (2006). I tak, w ramach rezygnacji przymusowych wylicza 
on odejścia spowodowane:
 - nadużyciami (fraud churn) (rezygnacje te proponuje się określać „nadużyciowymi”),
 - brakiem płatności (non-payment churn) (rezygnacje „windykacyjne”),
 - niewystarczającym korzystaniem z usług (underutilisation churn), co dotyczy w szcze-

gólności użytkowników bezabonamentowych (rezygnacje „nieaktywnościowe”).
W ramach odejść dobrowolnych proponuje zaś wyróżniać:

 - rezygnacje celowe czy też zamierzone (deliberate churn), a w tym churn:
 - technologiczny (technology churn), powodowany chęcią: 

 - uzyskania nowego aparatu telefonicznego, łatwo dostępnego u konkurencji (hand-
set churn),
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 - uzyskania dostępu do funkcji sieci niedostępnych u aktualnego operatora (func-
tions/features churn),

 - dostępu do sieci w innej technologii (network churn);
 - ekonomiczny, lub lepiej ofertowy (economic churn), wynikający z lepszej oferty kon-

kurencji dotyczącej:
 - opłat za minutę połączenia (per-minute cost churn),
 - dostępnych taryf, pakietów abonamentowych (rate plan churn),
 - zniesienia lub obniżenia opłat aktywacyjnych (activation rate churn);

 - jakościowy (quality churn), zaistniały wskutek:
 - słabego zasięgu sieci (coverage churn),
 - niskiej jakości połączeń (call quality churn),
 - problemów z obsługą klienta (customer service churn),
 - problemów z tzw. billingami, czyli zestawieniami wykonanych połączeń (billing 

churn);
 - społeczno-psychologiczny (social/psychological churn), możliwy ze względu na:

 - kuszący wizerunek innego operatora (image churn),
 - chęć eksperymentowania (experimenting churn),
 - zachęty przyjaciół i rodziny (friends/family churn);

 - dogodnościowy (convenience churn), występujący jako efekt:
 - zaproponowania klientowi oferty konkurencyjnej sieci przez sprzedawcę w jed-

nym z kanałów sprzedaży danego operatora (channel churn),
 - skorzystania przez klienta z promocji innego operatora (promotion churn),
 - uzyskania przez klienta wiedzy o nowych konkurencyjnych opcjach w Internecie, 

na targach itp. (Internet and alternative channels churn).
 - rezygnacje przypadkowe czy też incydentalne (incidental churn), w tym odejścia spo-

wodowane:
 - problemami finansowymi (finances churn) (rezygnacje „finansowe”),
 - zmianą miejsca zamieszkania (location churn) (rezygnacje „mieszkaniowe”),
 - innymi poważnymi zmianami życiowymi (major life changes churn), np. chorobą 

(rezygnacje „wyjątkowe”).
Mimo iż przedstawiona klasyfikacja jest bardzo obszerna, nie wydaje się być jednak wy-

starczająco wyczerpująca. Można mówić ponadto o przenikaniu się wielu z wymienionych 
typów churnu. Dlatego też należałoby tu raczej mówić de facto o typologii, nie klasyfika-
cji. Przykładowo rezygnację z dotychczasowego operatora telekomunikacyjnego wskutek 
otrzymania telefonu służbowego również do użytku prywatnego trudno byłoby zakwalifiko-
wać do którejkolwiek z kategorii (chyba żeby uznać tę sytuację za odejście spowodowane 
„innymi poważnymi zmianami życiowymi”, ale nie wydaje się to wystarczająco uzasadnio-
ne). Kolejnym takim przykładem byłaby migracja do sieci, w której znajduje się duża liczba 
osób, zachęcająca nas do przejścia, aby mieć możliwość korzystania z tańszych połączeń 
wewnątrzsieciowych – w świetle cytowanego podziału nie wiadomo, czy byłby to churn 
społeczno-psychologiczny, czy też raczej ofertowy (ekonomiczny).
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Podsumowanie 

W artykule zaprezentowano wyniki przeglądu literatury związanej z lojalnością, retencją 
i churnem ze szczególnym uwzględnieniem branży telekomunikacyjnej. 

Analiza lojalności i retencji klientów to kluczowe zagadnienia w zarządzaniu organi-
zacjami. Niedostatek badań empirycznych wynika z faktu, że dane klientów stanowią ta-
jemnicę handlową większości przedsiębiorstw. Niezwykle istotne wydaje się konsekwentne 
i przemyślane stosowanie terminologii przedmiotu, w tym wskazywanie w badaniach prefe-
rowanej interpretacji poszczególnych wskaźników – w artykule usystematyzowano wybrane 
pojęcia i typologie. 

Przedstawione rozważania mogą stanowić punkt wyjścia do dalszych rozważań dla ba-
daczy zainteresowanych zagadnieniem pozyskania i utrzymania klientów.
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Determinants of Customers’ Loyalty, Retention and Churn  
on the Example of the Telecommunication Branch

Summary

The principal aim of considerations is to define and combine with one another 
the basic issues of loyalty, retention and churn, with a particular consideration of 
the telecommunication branch. The authors systemised the selected notions from 
this area and presented the typology of customers’ churn from the provided services 
in the branch in question. The presented results are based on an analysis of the 
subject literature and the considerations contained in the article may be a basis for 
researchers and practicians dealing with the analysis of the reasons of customers’ 
churn as well as designing the solutions counteracting them. The article is a review 
of literature.

Key words: customer, loyalty, churn, retention, telecommunication.

JEL codes: L96, D03, D11

Обусловленности лояльности, удержания и оттока клиентов  
на примере телекоммуникационной отрасли

Резюме

Основная цель рассуждений – определить и увязать друг с другом основ-
ные вопросы лояльности, удержания и оттока клиентов, с особым учетом от-
расли телекоммуникации. Авторы провели систематизирование избранных 
понятий из этой области и представили типологию отказа клиентов от ока-
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зываемых им услуг в упомянутой отрасли. Представленные результаты осно-
ваны на анализе литературы предмета, а содержащиеся в статье рассуждения 
могут собой представлять отправную точку для исследователей и практиков, 
занимающихся анализом причин оттока клиентов, а также проектирующих 
решения, противодействующие им. Статья – обзор литературы.

Ключевые слова: клиент, лояльность, отказ, отток, удержание, телекомму-
никация.
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