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Zmieniające się nieustannie warunki społeczno-gospodarcze zmuszają polskie uczelnie do reorientacji swo-
jej postawy z nastawienia wyłącznie na kształcenie, na budowanie relacji z interesariuszami zewnętrznymi,
wiążący się z tym transfer wiedzy oraz stałe dostosowywanie swojej oferty do potrzeb rynku pracy. Ważnym
elementem tej reorientacji jest nawiązywanie współpracy z podmiotami, które mogą być zainteresowane wy-
mianą informacji, dostępem do najnowszych wyników badań, czy też wyrażają gotowość dzielenia się do-
świadczeniem w procesie kształcenia studentów. Rzeczywista współpraca między sferą nauki i praktyki go-
spodarczej staje się priorytetem i główną determinantą implikującą rozwój każdej ze stron. Mając powyższe
na uwadze celowe staje się zastosowanie przez uczelnie koncepcji marketingu relacyjnego, którego założe-
nia oraz zasady doskonale odpowiadają nowym wyzwaniom, przed którymi stoją jednostki naukowe. Uczel-
nia, przejmując na siebie rolę integratora powinna budować sieć powiązań z podmiotami swojego otocze-
nia, takimi jak: pracodawcy, jednostki opiniotwórcze, szkoły i inne uczelnie, jednostki naukowo-badawcze,
inkubatory przedsiębiorstw, podmioty z tzw. trzeciego sektora gospodarki, media. Relacje te muszą opierać
się na zaufaniu, otwartości, gotowości na zmiany oraz transferze wiedzy i technologii, przy założeniu wspól-
nych, długofalowych korzyści każdej z zaangażowanych stron. 
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Constantly changing social-economic conditions are forcing Polish universities to change the orientation of
their approach from focusing solely on educating to building relations with external stakeholders, the
associated transfer of knowledge and continuous adaptation of offer to the needs of the labour market. An
important element of this reorientation is establishing cooperation with entities which may be interested in
exchange of information, access to latest research results, or which express the willingness to share
knowledge in the process of teaching students. Actual cooperation between the sphere of science and
economic practice is becoming a priority and the main determinant implicating the development of each
of the sides. Taking the above into consideration, it becomes reasonable for universities to apply the
concept of relational marketing. The assumptions of relational marketing perfectly respond to the new
challenges ahead of scientific units. A university, assuming the role on an integrator should build a network
of relations with entities from its environment such as: employees, opinion-forming units, schools and other
universities, research-scientific units, business incubators, entities from the so-called third sector of the
economy, media. These relations have to be based on trust, openness, readiness for changes, as well as
on transfer of knowledge and technology, assuming common, long-term benefits for each of the involved
sides.

Summary

Keywords: relationship marketing, stakeholder, university, transfer of knowledge, marketing mix



Wprowadzenie

Od początku lat 90tych ubiegłego wieku koncepcja marketingu relacyj-
nego należy do jednego z najczęściej stosowanych rozwiązań organizacyj-
nych w zakresie polityki marketingowej przedsiębiorstw. Badacze proble-
matyki marketingu używają dla określenia tej koncepcji takich określeń
jak: marketing relacyjny, marketing relacji, marketing związków, czy mar-
keting partnerski. Istota każdego terminu jest w zasadzie taka sama: cho-
dzi o budowanie i pielęgnowanie trwałych, obopólnie korzystnych warun-
ków współpracy z wybranymi interesariuszami. 

Od pewnego czasu marketing relacji stał się przedmiotem zaintereso-
wań instytucji publicznych oraz organizacji non profit, okazuje się bowiem,
że jego założenia i zasady pozwalają także tym podmiotom działać efektyw-
niej, to znaczy osiągać cele, do realizacji których zostały powołane (Otto,
2001, s. 249–257). Artykuł ma charakter koncepcyjny, a jego celem jest pre-
zentacja możliwości wykorzystania wypracowanej na gruncie praktyki go-
spodarczej koncepcji marketingu relacji przez uczelnie wyższe. 

Uwarunkowania rozwoju koncepcji marketingu relacji w uczelniach

Sfera nauki i reprezentujące ją jednostki naukowe w tym przede wszyst-
kim uczelnie wyższe stała się dziedziną większego zainteresowania różnych
grup reprezentujących środowisko społeczne, biznesowe, a także polityczne.
Jest to wynikiem głębokich zmian, jakie zachodzą na rynku edukacji wyż-
szej, związanych z takimi zjawiskami jak: niewystarczające dofinansowane
badań i nauki na tle krajów zachodnich, trudności w pozyskaniu alterna-
tywnych wobec państwowych środków finansowych, potrzeba umiędzyna-
rodowienia badań i nauki, postępujące procesy integracji i próby ujednolica-
nia systemu edukacji (np. System Boloński), wyższe oczekiwania studen-
tów, nowy model kształcenia zakładający jednoczesne uczenie się oraz pra-
cę zarobkową studentów, słabo kontrolowany rozkwit uczelni niepublicz-
nych, niż demograficzny. Jak łatwo zauważyć, pojawiające się trudności
w dużym stopniu pojawiają się w otoczeniu jednostek naukowych, co ozna-
cza, że nie mają one na nie realnego wpływu. Niemniej jednak część z nich
ma charakter wewnętrzny, czyli taki, na który uczenie mogą wpływać, za-
pobiegać im, neutralizować lub przynajmniej ograniczać ich odziaływanie.
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Nowa, niespotykana wcześniej na taką skalę sytuacja, przede wszystkim
ekonomiczna, w jakiej znalazły się uczelnie wyższe, brak doświadczeń w ra-
dzeniu sobie z takim wyzwaniem ze strony władz uczelni oraz brak wypra-
cowanych rozwiązań systemowych, po które można by sięgnąć wymusza
niejako poszukiwanie odpowiednich strategii wśród takich podmiotów, któ-
re z tego typu problemami zmagają się do lat. Naturalnym obszarem odnie-
sienia, w którym działające jednostki borykają się dostępem do ograniczo-
nych zasobów i koniecznością stałego dostosowywania się do zmieniającego
się otoczenia jest sfera biznesu. Taka konstatacja spowodowała ujawnienie
się potrzeby reorientacji działania uczelni wyższych, poddania się zjawisku
wcześniej niespotykanego zjawiska konkurencji, uelastycznienia swojej
oferty, czy poszukiwania alternatywnych źródeł finansowania. 

Konsekwencją tego stało się poszukiwanie rozwiązań organizacyjnych,
które uwzględniałyby powyższe uwarunkowania i zapewniały dalszy rozwój
lub przynajmniej utrzymanie status quo. Naprzeciw temu zapotrzebowaniu
wychodzi znana w sferze praktyki gospodarczej koncepcja marketingu rela-
cji, zgodnie z którą organizacja nawiązuje, a następnie pogłębia relacje part-
nerskie z różnymi grupami interesariuszy, w celu zaspokojenia ich potrzeb
i tworzenia poszukiwanej wartości. 

Grupy interesariuszy uczelni 

Interesariuszami uczelni mogą być zarówno podmioty wywodzące się
z rynku business to customer (B2C) jak i z rynku business to business
(B2B), które mają, mówiąc kolokwialnie, interes w tym, by uczelnia spraw-
nie funkcjonowała, gdyż mogą one z tego tytułu osiągać korzyści (Sargeant,
2004, s. 32). Są to zatem grupy oddziaływania, z którymi uczelnia powinna
nawiązywać relacje w celu budowania własnej przewagi konkurencyjnej
i umacniania pozycji rynkowej. Aby tak się stało, w pierwszej kolejności na-
leży dokonać identyfikacji wszystkich grup interesariuszy, z którymi uczel-
nia chce lub powinna budować relacje partnerskie. Poznanie ich potrzeb
oraz oczekiwań względem uczelni powinno stanowić podstawę kształtowa-
nia poszerzonej oferty usługowej oraz płaszczyznę komunikacji marketin-
gowej. 

Otoczenie podmiotowe uczelni należy rozpatrywać na trzech poziomach:
środowisko wewnętrzne, otoczenie bliższe oraz otoczenie dalsze. Każde
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z nich tworzą inni interesariusze, ich oczekiwania w pewnych kwestiach po-
krywają się niezależnie do poziomu, ale każda z grup zgłasza równocześnie
swoje potrzeby, które przesądzają o specyfice relacji, jakie należy z nimi na-
wiązywać. 

Wewnętrzne środowisko uczelni tworzą jej pracownicy naukowo-dyda-
ktyczni, administracyjni. W odniesieniu do środowiska wewnętrznego orga-
nizacji w literaturze można spotkać się również z określeniem rynek we-
wnętrzny, który tworzą bezpośrednio i na co dzień zaangażowane w funk-
cjonowanie danego podmiotu osoby reprezentujące wspólne lub partykular-
ne interesy. Dopełnieniem tak rozumianego rynku jest ogół zachodzących
między nimi relacji i procesów przyczyniających się do realizacji celów orga-
nizacji oraz zaspokajania potrzeb jej reprezentantów. 

Otoczenie bliższe jest najbardziej rozwinięte pod względem liczebności
i struktury interesariuszy uczelni wyższej. Większość z nich stosunkowo
łatwo zidentyfikować, gdyż korzystają oni z lub zamierzają korzystać
z oferty usługowej uczelni, zgłaszając przy tym swoje oczekiwania lub wy-
rażając stanowisko wobec przedstawionej propozycji. Do tego grona należy
zaliczyć przede wszystkim obecnych studentów, słuchaczy studiów dokto-
ranckich oraz słuchaczy studiów podyplomowych. Nie bez znaczenia są
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz absolwenci uczelni, którymi do-
piero od niedawna zaczęły interesować się uczelnie w naszym kraju. Kolej-
ną grupę stanowią reprezentanci sfery biznesu, czyli obecni i potencjalni
partnerzy uczelni, inne jednostki naukowe, z którymi uczelnia współpra-
cuje, media lokalne, instytucje finansowe itp. Ich gotowość do nawiązywa-
nia relacji z uczelnią wynika przede wszystkim z oczekiwanych korzyści,
jakich te jednostki upatrują we współpracy. Korzyści te mogą mieć wymiar
ekonomiczny, ale również społeczny lub wizerunkowy, czasami nawet al-
truistyczny. 

Otoczenie dalsze uczelni tworzą podmioty, które w sposób pośredni
i zwykle okazjonalnie nawiązują z nią kontakty, niekoniecznie mając na ce-
lu budowanie trwałych relacji. Można tu wymienić m.in. ministerstwo na-
uki szkolnictwa wyższego, władze samorządowe, media krajowe, niektóre
organy administracji rządowej itp. Te grupy interesariuszy mogą być pomi-
nięte przez uczelnię, która zamierza wdrożyć i rozwijać koncepcję marke-
tingu relacyjnego, ale należy pamiętać, że od stosunków z tymi podmiotami
mogą zależeć więzi budowane z interesariuszami otoczenia bliższego. 
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Potrzeby i oczekiwania interesariuszy uczelni

Z punktu widzenia nawiązywania relacji z interesariuszami istotne jest,
by nie tylko zidentyfikować ich w miarę homogeniczne grupy, lecz także po-
znać interesy, które łączą lub mogą ich łączyć z uczelnią. Różnorodność
tych interesów powoduje, że dla lepszego poznania celowa staje się ich ka-
tegoryzacja. Właściwym kryterium podziału wydają się być spodziewane ko-
rzyści wynikające z utrzymywanych relacji i korzystania z oferty uczelni.
Takie ujęcie poruszanej problematyki pozwala bardziej precyzyjnie przygo-
tować i modyfikować strategię komunikacji marketingowej, opartej na zbio-
rze instrumentów marketingu-mix, w zależności od tego z kim i jakie rela-
cje mają być budowane. 

Do pierwszej grupy potrzeb zaspokajanych przez nabywców indywidual-
nych należy zaliczyć takie jak: edukację, rozwój osobisty, przygotowanie do
rozwoju kariery zawodowej, czasem awans społeczny, przynależność do
grupy intelektualistów itp. 

Przedstawiciele interesariuszy wywodzący się z środowisk biznesowych
będą zainteresowani realizacją trzech komplementarnych kategorii po-
trzeb. Pierwszą z nich jest chęć osiągania dobrych wyników sprzedażowych
produktów, których promocja może odbywać się na płaszczyźnie naukowej.
Drugą równolegle realizowaną potrzebą jest kształtowanie wizerunku fir-
my lub marki opartego na atrybutach jak: wiedza, eksperckość, naukowość,
elitarność. Jedną z bardziej popularnych w ostatnich latach koncepcji za-
rządzania jest tzw. społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa (Corpora-
te Social Responsibility). Zakłada ona, że przedsiębiorstwa powinny anga-
żować się w sprawy ważne społecznie, mimo że nie generują one bezpośred-
nio dochodów. Nauka jest dziedziną życia społecznego, która w naszym kra-
ju zmaga się z dużym niedofinansowaniem, dlatego wszelkie formy wspar-
cia ze strony przedsiębiorstw będą świadczyły o ich społecznej odpowie-
dzialności. Wiele przedsiębiorstw, zwłaszcza o międzynarodowym zasięgu
upatruje szansy dla siebie właśnie we współpracy z jednostkami naukowy-
mi, dlatego chętnie w ramach szerzej stosowanego CSR wspierają inicjaty-
wy uczelniane. 

Reprezentanci środowisk samorządowych zwykle dużo uwagi poświęca-
ją placówkom szkolnym, jednak przede wszystkim tym na niższych szcze-
blach edukacji, dlatego to uczelnie w większym stopniu powinny zabiegać
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o kształtowanie relacji. Korzyścią jaką personalnie osiągają politycy lub sa-
morządowcy jest kształtowanie własnego wizerunku, jako osoby rozumieją-
cej wagę edukacji i troszczącej się o stan szkolnictwa polskiego, dlatego
szczególnie chętnie angażują się oni w sprawy edukacyjne i naukowe
w okresach przedwyborczych. 

Lokalne i ogólnokrajowe media są zainteresowane otrzymywaniem cie-
kawych informacji w celu ich upublicznienia. W ten sposób przyczyniają się
do wzmacniania wizerunku uczelni, która takich informacji udziela. Nieste-
ty uczelnie poza spektakularnymi wynalazkami, rewolucyjnymi wynikami
badań lub goszczeniem bardzo zasłużonych osób nie mają wiele do zaofero-
wania mediom, które raczej poszukują sensacji niż treści o znaczeniu neu-
tralnym. 

Z kolei organizacje non profit mogą nawiązywać relacje z uczelniami
w celu wzajemnego wspierania się w realizacji celów, jakie stoją przed każ-
dym z partnerów. Takie zainteresowanie mogą zgłaszać szkoły, szpitale, ko-
mendy policji, fundacje, stowarzyszenia itp. Wymiana doświadczeń, debaty
i dyskusje publiczne, rozwiązywanie problemów społecznych to doskonałe
okazje do nawiązywania i rozwijania partnerstwa. 

Proces kształtowania relacji partnerskich z interesariuszami

Kształtowanie relacji z interesariuszami jest złożonym procesem, wyma-
gającym bieżących korekt i modyfikacji, w zależności od aktualnej pozycji
i wizerunku uczelni w jej otoczeniu (Storbacka, Lehtinen, 2001, s. 20–21).
W obecnych czasach jednostki naukowe powinny dostosowywać swoje
struktury i strategie działania do wymagań stawianych przez nowy, zmie-
niający się układ sił rynkowych. Występująca w wielu jednostkach nauko-
wych kultura organizacyjna zbliżona do kultury klanu, mocno ugruntowa-
ne relacje między pracownikami i związany z tym styl zarządzania nie
sprzyjają wprowadzaniu głębokich zmian. Tym bardziej, że z każdą zmianą
wiążą się koszty jej przeprowadzenia, na które może na uczelni nie być
przyzwolenia (Porter, 2006, s. 347–351). Z tego względu procesowe podej-
ście do analizowanego problemu reorientacji staje się wręcz konieczne.
W praktyce zarówno podejmowane kroki jak i efekty tych działań mogą być
różne; są one uzależnione od takich atrybutów organizacji jak: wielkość
i typ uczelni, reprezentowana dyscyplina nauki, sukcesy w zakresie badań
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naukowych, liczba uczelni w regionie, liczba przedsiębiorstw, jasno wyzna-
czone cele, determinacja władz uczelni, poparcie środowiska nauczycieli
akademickich. Niezależnie od tego, każda uczelnia zamierzająca wdrażać
koncepcję marketingu partnerskiego musi dysponować tzw. zasobami stra-
tegicznymi, którymi są: ludzie, procesy, technologia informacyjna i wiedza
(Gordon, 2001, s. 91). Poniżej zaprezentowano procesowe podejście do im-
plementacji marketingu relacji, w którym angażowane są pozostałe zasoby. 

Proces reorientacji uczelni w kierunku marketingu relacji obejmuje na-
stępujące etapy: 

1.  Podjęcie decyzji o reorientacji uczelni w kierunku marketingu relacyjne-
go. Uświadomienie potrzeby zmiany przez władze uczelni i gotowość do
ich przeprowadzenia jest punktem wyjścia, początkującym wdrażanie
marketingu relacyjnego. Dobrą okazją do podjęcia takiego postanowie-
nia może być rozpoczynająca się kadencja władz uczelni. Zwykle jest to
czas nowych postanowień, śmiałych wyzwań i realizacji deklaracji przed-
wyborczych. 

2.  Nakreślenie wizji rozwoju uczelni, w kontekście jej relacji z interesariu-
szami. Władze uczelni powinny zdefiniować jej docelową pozycję w naj-
bliższych kilku lub kilkunastu latach. Przede wszystkim należy określić
z jakimi podmiotami otoczenia jednostki naukowej zamierza ona nawią-
zywać współpracę. Współpraca nauki z biznesem lub szerzej definiowa-
nym otoczeniem gospodarczym jest priorytetowym kierunkiem rozwoju
polskich jednostek naukowych. Wizja uczelni jest pierwszym sygnałem
dla pracowników, a także jej interesariuszy zewnętrznych, wskazującym
strategiczne obszary jej aktywności w najbliższych latach. Przykładowo
podkreślenie biznesowego charakteru organizacji sugeruje, że uczelnia
będzie stawiać na współpracę z przedsiębiorstwami, kształcenie studen-
tów zostanie podporządkowane wymaganiom przyszłych pracodawców,
a priorytet będą miały badania naukowe stosowane. 

3.  Określenie celów, możliwie konkretnych, mierzalnych twierdzeń, które
będą wskazywać docelowe miejsce uczelni po pewnym czasie. Jasno
określone cele pozwalają ich wykonawcom lepiej alokować zasoby oraz
koncentrować wysiłki na tym co jest oczekiwane, a nie tylko ważne.
Przykładem celu przyjętego w uczelni, w ramach wdrażania orientacji
marketingu partnerskiego może być powołanie Rady Biznesu, który to
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organ stanie się ciałem doradczym i opiniotwórczym dla władz rektor-
skich lub dziekańskich. 

4.  Identyfikacja grup interesariuszy, z którymi uczelnia zamierza budować
relacje. W zależności od charakteru uczelni, wcześniej nakreślonej wizji
i przyjętych celów, interesariuszami mogą być przedsiębiorstwa przemy-
słowe, podmioty reprezentujące sektor finansowy, jednostki administra-
cji samorządowej, szkoły ponadgimnazjalne itp. 

5.  Ustalenie zasad budowania relacji i zakresu niezbędnego zaangażowania
każdej ze stron. Bez określenia zasad i wynikających z nich korzyści ża-
den z podmiotów nie będzie zainteresowany współpracą. Proponując in-
teresariuszom współpracę należy wskazać oczekiwania uczelni, wzajem-
ne zaangażowanie oraz warunki działania. Jeżeli uczelnia zdecyduje się
tworzyć sieć klas partnerskich w szkołach ponadgimnazjalnych powinna
przedstawić dyrekcji tych szkół m.in. opiekuna klasy ze strony uczelni,
propozycję umowy o współpracy, program zajęć realizowanych z mło-
dzieżą, zasady weryfikacji zdobywanej przez nią wiedzy itp. 

6.  Nakreślenie spodziewanych korzyści dla uczelni oraz dla interesariuszy.
W Polsce nie ma tradycji utrzymywania relacji uczelni z jej absolwenta-
mi tak jak to ma miejsce w krajach zachodnich. Sami absolwenci też nie
odczuwają takiej potrzeby. Rolą władz uczelni jest opracowanie takiej
formy relacji i wiążących się z tym korzyści, aby zachęcało to jej wycho-
wanków, często obecnych menedżerów, polityków, samorządowców do
wspierania ich byłej alma mater. 

7.  Identyfikacja zadań i czynności operacyjnych do wykonania. W proces
realizacji marketingu partnerskiego powinni być włączeni pracownicy
naukowo-dydaktyczni uczelni. Ich podstawowe obowiązki związane są
z dydaktyką, badaniami naukowymi oraz własnym rozwojem nauko-
wym, z tego powodu trudno jest ich przekonać do dodatkowego wysił-
ku. Rozwiązaniem, które może częściowo niwelować tę niechęć jest
powołanie kilkuosobowych zespołów roboczych, np. do spraw rozwoju
kontaktów z biznesem, rozwoju sieci klas akademickich, czy badań
stosowanych na rzecz określonego sektora gospodarki. Praca zespoło-
wa w mniejszym stopniu obciąża każdego członka zespołu, lecz wiąże
się z ryzykiem rozmycia odpowiedzialności. Z tego powodu niezwykle
ważne jest jasne określenie zadań zespołu oraz kompetencji jego
członków.
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8.  Ustalenie harmonogramu działania, budżetu oraz przypisanie osób od-
powiedzialnych za koordynację wykonywanych zadań. Aby uniknąć dzia-
łań doraźnych i chaotycznych konieczne jest opracowanie harmonogra-
mu. Można w tym celu np. wykorzystać wykres Gantta, na którym za-
znacza się czas rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych zadań, osoby
odpowiedzialne za ich realizację oraz niezbędne, zarezerwowane środki
finansowe. Z uwagi na trudności z oszacowaniem nakładów na niektóre
zadania dobrze jest stworzyć rezerwę budżetową w wysokości 10–15%.

9.  Komunikowanie koncepcji marketingu relacyjnego pracownikom
uczelni oraz interesariuszom, w celu uzyskania poparcia i akceptacji
dla wprowadzanych zmian (red. Mitrega, 2007, s. 73–75). W praktyce
ten etap powinien zacząć się już wcześniej, gdyż informowanie, przeko-
nywanie i zdobywanie akceptacji zainteresowanych może trwać kilka
miesięcy. Warto zatem możliwie szybko komunikować planowane na
uczelni zmiany, tak by nie doprowadzić do efektu zaskoczenia pracow-
ników i wiążącego się z tym oporu. 

10.  Opracowanie rozwiązań systemowych, zmiana struktury organizacyj-
nej, alokacja zasobów, dopasowanie infrastruktury. W przypadku nie-
których zmian mogą być potrzebne zmiany w strukturze uczelni (Bur-
nett, 2002, s. 172–173). Powołanie działu ds. spraw współpracy z prak-
tyką gospodarczą, podległego bezpośrednio rektorowi jest gwarantem,
że sprawa ta nie będzie przedmiotem doraźnych akcji, lecz strategicz-
nym kierunkiem rozwoju uczelni. 

11.  Monitoring efektów działania, okresowe zmiany i udoskonalenia. Każdy
proces powinien kończyć się okresową oceną osiągniętych efektów oraz,
w miarę potrzeb, wprowadzaniem zmian, jeśli takie okażą się niezbędne.

Korzyści i przeszkody we wdrażaniu marketingu relacyjnego 

Reorientacja uczelni w kierunku marketingu relacyjnego wiąże się z sze-
regiem przeszkód, których władze powinny mieć świadomość. Ich wcze-
śniejsza identyfikacja pozwoli lepiej przygotować konieczne zmiany
i z mniejszym oporem je przeprowadzić (Otto, 2001, s. 258–261). Ogół prze-
szkód można podzielić na wewnętrzne i zewnętrzne. Wśród tych zależnych
od jednostki naukowej można zaliczyć bariery natury finansowej, koncep-
cyjnej i mentalnej (Bogan, English, 2006, s. 319–321) (por. tablica 1). 
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Tablica 1. Wewnętrzne bariery budowania relacji z interesariuszami 

Kategoria bariery Bariera

Koszty wdrożenia marketingu relacyjnego
Finansowe Ryzyko utraty potencjalnych przychodów

Brak wymierności finansowej niektórych efektów partnerstwa

Niewystarczająca wiedza na temat koncepcji marketingu relacyjnego
Brak doświadczeń w zakresie wymaganych procedur

Koncepcyjne Trudności w określeniu właściwych proporcji między działaniami nastawionymi 
na dydaktykę, a relacjami w otoczeniu uczelni
Brak odpowiedniego wsparcia technologicznego (oprogramowanie, bazy danych, system CRM) 

Obawy pracowników, głównie naukowo-dydaktycznych, i niechęć do zmian
Mentalne Brak zrozumienia i akceptacji planowanych zmian

Przyzwyczajenie do postrzegania uczelni jako niezależnego podmiotu, nie podlegającego
zjawiskom ekonomicznym i społecznym

Źródło: Opracowanie własne. 

Po stronie przeszkód zewnętrznych, czyli niezależnych od uczelni rów-
nież można wymienić szereg potencjalnych utrudnień ([Kotler, Lee, 2008,
s. 242–244). Jednym z nich jest brak zainteresowania współpracą z uczel-
nią potencjalnych interesariuszy. Wiele przedsiębiorstw, szczególnie mię-
dzynarodowych, dużych instytucji samorządowych, czy jednostek badaw-
czych może nie być zainteresowane budowaniem relacji w przekonaniu, że
uczelnia nie ma im wiele do zaoferowania. Z kolei mniejsze podmioty mo-
gą mieć obawy czy sprostają oczekiwaniom uczelni. Inną, potencjalną
przeszkodą jest obawa przed zbyt dużym uzależnieniem się od partnera.
Partnerstwo wymaga zaufania, szczerości w prowadzonym dialogu, a co
za tym idzie konieczności ujawniania niektórych tajemnic organizacyj-
nych lub handlowych. Konsekwencją budowanych więzi może być również
konieczność dostosowania nie których własnych planów działania do ocze-
kiwań uczelni. Tym samym interesariusz godząc się na partnerstwo
w niektórych przypadkach tworzy wokół siebie wysokie bariery wyjścia
z takiego układu w sytuacji, gdy staje się on niewygodny. Zaangażowanie
w relacje generuje koszty po każdej ze stron. Potencjalny partner może
nie być zainteresowany współpracą z braku środków finansowych i ko-
niecznością delegowania swoich pracowników do kontaktu z uczelnią. Je-
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śli już takie relacje zostaną zbudowane, to z tego samego powodu mogą
być w każdej chwili zerwane. 

Mimo że wdrożenie koncepcji marketingu relacyjnego wiąże sięz różny-
mi przeszkodami to warto o ją zastosować. Każda zmiana pociąga za sobą
konieczność wyrzeczeń, dodatkowych nakładów oraz ryzyko oczekiwanych
efektów. Jednak daje ona równocześnie uczelni szansę na uzyskanie prze-
wagi konkurencyjnej i umocnienie swojej pozycji rynkowej. Właściwie prze-
prowadzona zmiana może zakończyć się szeregiem korzyści, które ustabili-
zują pozycję rynkową uczelni i zapewnią jej warunki dalszego rozwoju.
Otwierając się na otoczenie uczelnia może absorbować nowe zasoby infor-
macji, zasobu, który jest niezbędny w wielu kluczowych procesach zacho-
dzących w jej wnętrzu. Jeśli wśród interesariuszy znajdują się podmioty ko-
mercyjne to można liczyć na dodatkowe wsparcie finansowe z tytułu prowa-
dzonych badań, odpłatnie wykonywanych ekspertyz, szkoleń zamkniętych,
kursów doskonalących itp. Bliskie relacje z otoczeniem pozwalają uczel-
niom efektywniej wykorzystywać posiadane zasoby, tak aby rezultaty ich
pracy bardziej odpowiadały oczekiwaniom np. pracodawców. Wysoka ela-
styczność, szybsze reagowanie na potrzeby rynku oraz zachodzące na nim
zmiany to kolejna korzyść z tytułu stosowania zasad marketingu partner-
skiego. Pośrednią korzyścią są także pozytywny wizerunek nowoczesnej
jednostki naukowej, silniejsza pozycja konkurencyjna wśród innych uczelni
w regionie lub kraju, jak również pozytywna opinia wśród absolwentów,
obecnych studentów, czy maturzystów. 

Podsumowanie 

Obecna sytuacja większości uczelni w Polsce zmusza je do poszukiwania
nowych strategii rozwoju (Korzuch, 2004, s. 207–217). Ich podstawą, nieza-
leżnie od podjętych decyzji, jest przyjęcie postawy „outside-inside”, co ozna-
cza, że uczelnia będzie bardziej niż dotychczas dostosowywać się do warun-
ków otczenia, nawiązując relacje z interesariuszami. 

Jak każda nowość tak i marketing relacyjnymo że wzbudzać pewne oba-
wy pośród pracowników i władz uczelni, którzy stawiają pytania: czy war-
to, czy potrafimy to zrobić, czy właśnie teraz trzeba to robić itp.? Te uczel-
nie, którzy już wdrożyły te w zasadzie proste rozwiązania opierające się na
większej koncentracji na otoczeniu, szerszym spojrzeniu na rynek dzisiaj
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dysponują nowymi atrybutami dającymi im nową przewagę konkurencyjną.
Zaangażowanie kadry zarządzającej, przemyślane procedury, właściwie wy-
brani interesariusze zewnętrzni, starannie dobrany zestaw narzędzi z całe-
go spektrum jakim dysponuje marketing relacji, umiejętna implementacja
zasad partnerstwa, a także determinacja w postępowaniu i przekonanie co
do słuszności podjętych decyzji to podstawowe determinanty sukcesu. 

Bibliografia 
1. Bogan, Ch.E. i English, M.J. (2006). Benchmarking jako klucz do najlepszych praktyk.

Gliwice: Wyd. Helion. 
2. Burnett, K. (2002). Relacje z kluczowymi klientami. Kraków: Oficyna Ekonomiczna. 
3. Gordon, I.H. (2001). Marketing relacji. Warszawa: PWE. 
4. Kotler, Ph. i Lee, N. (2008). Marketing w sektorze publicznym. Warszawa: Wydawnictwa

Akademickie i Profesjonalne. 
5. Korzuch, B. (2004). Zarządzanie publiczne. Warszawa: Wyd. Placet. 
6. Mitręga, M. (red) (2007). Marketing relacji na rynku business to business. Katowice:

Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach. 
7. Otto, J. (2001). Marketing relacji. Warszawa: Wyd. C.H. Beck. 
8. Porter, M.E. (2006). Przewaga konkurencyjna. Gliwice: Wyd. Helion. 
9. Sargeant, A. (2004). Marketing w organizacjach non profit. Kraków: Oficyna Ekono-

miczna.
10. Storbacka, K. i Lehtinen, J.R. (2001). Sztuka budowania trwałych związków z klientami.

Kraków: Oficyna Wydawnicza. 

ddrr  hhaabb..  ZZyyggmmuunntt  WWaaśśkkoowwsskkii,,  pprrooff..  nnaaddzzww..,,  UUnniiwweerrssyytteett  EEkkoonnoommiicczznnyy  ww  PPoozznnaanniiuu,,  PPoollsskkaa —— zaintere-
sowania naukowe: marketing relacji, marketing strategiczny, zarządzanie i marketing w sporcie. Autor
około stu publikacji z tej tematyki. Pomysłodawca i koordynator wielu badań poświęconych zarządza-
niurelacjami na rynku B2B, budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, orientacji marketingo-

wej w organizacjach sportowych, marketingowemuzarządzaniu produktami sportowymi. 

4466

Wykorzystanie koncepcji marketingu relacyjnego w procesie budowania więzi uczelni z interesariuszami zewnętrznymi

www. minib.pl




	Okl_15 ananas_digipack_pol
	Waskowki_pol
	Okl_Tyl_15 ananas_digipack_pol


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


