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Rola i funk cje oraz aspek ty ja ko œcio we
ba dañ mar ke tin go wych prze pro wa dza nych
dla przed siê biorstw prze mys³owych

1. Wpro wa dze nie

Przed siê bior stwa prze mys³owe (po mi mo ich od mien no œci od przed siê biorstw
han dlo wych) nie mog¹ nie sko rzy staæ w swej dzia³al no œci z sze ro kie go za kre su
me tod i tech nik ba dañ mar ke tin go wych, gdy¿ nie tyl ko po zba wi¹ siê szan sy na
osi¹gniê cie suk ce su ryn ko we go, ale i nie bêd¹ mia³y szan sy na prze trwa nie.
G³ów nym za da niem przed siê biorstw sta je siê wiêc zbie ra nie i ana li zo wa nie in for -
ma cji z po zo ru na wet b³ahych, któ re mog¹ oka zaæ siê nie zwy kle istot ne przy
two rze niu in no wa cji tech nicz nych i or ga ni za cyj nych, w wal ce z kon ku ren cj¹ czy
przy re ali za cji opra co wa nych pla nów stra te gicz nych przed siê bior stwa.

2. Rola ba dañ mar ke tin go wych

Od lat ob ser wo waæ mo ¿na co raz szyb ciej za chodz¹ce zmia ny ryn ko we. Licz ne 
przed siê bior stwa w ci¹gu ostat niej de ka dy przesz³y swo ist¹ dro gê ewo lu cji ryn ko -
wej pro wadz¹c¹ od orien ta cji ty po wo pro duk to wej przez orien ta cjê sprze da ¿ow¹,
mar ke tin gow¹ do orien ta cji ryn ko wej.

Do przesz³oœci na le¿¹ cza sy, w któ rych na ryn ku g³ówn¹ rolê od gry wa³ pro du -
cent czy do staw ca. By³ to okres, kie dy rola nad rzêd na przed siê biorstw spro wa -
dza³a siê do sfe ry pro duk cji.

Obec nie wszel kie dzia³ania po dej mo wa ne przez przed siê bior stwa po win ny
mieæ œcis³y zwi¹zek z za spo ka ja niem osta tecz nych po trzeb u¿yt kow ni ków. Jed nak 
samo tyl ko za pew nia nie o wy so kiej ja ko œci ofe ro wa nych pro duk tów jest nie wy -
star czaj¹ce. Prze pro wa dza ne ba da nia nie tyl ko po twier dzaj¹, ¿e wy mo gi klien tów 
ule gaj¹ ci¹g³ym zmia nom, ale ¿e sta le wzra staj¹. Jed nym z wa ¿niej szych Ÿró de³
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in for ma cji na te mat ocze ki wañ klien tów s¹ wy ni ki prze pro wa dza nych ba dañ mar -
ke tin go wych.

„Ba da nia mar ke tin go we to pro ces de fi nio wa nia pro ble mu mar ke tin go we go
i szans mar ke tin go wych za po moc¹ sys te ma tycz ne go gro ma dze nia i ana li zo wa nia 
in for ma cji oraz zle ca nia dzia³añ uspraw niaj¹cych dzia³al noœæ mar ke tin gow¹ da nej 
or ga ni za cji” [1, s. 163].

3. Pro jek to wa nie ba dañ mar ke tin go wych

W ba da niach mar ke tin go wych na le ¿y zwró ciæ uwa gê przede wszyst kim na
fakt, ¿e sta no wi¹ one ca³y pro ces, a nie przy pad ko we zda rze nie. O ja ko œci ba dañ
de cy du je wiêc ja koœæ re ali za cji po szcze gól nych eta pów sk³adaj¹cych siê na ca³y
pro ces ba daw czy. Pierw szy krok w re ali za cji ba dañ mar ke tin go wych po le ga na
opra co wa niu pro jek tu. Ce lem pro jek to wa nia jest wy eli mi no wa nie mo ¿li wie jak
naj wiê k szej licz by b³êdów. Dla te go w pierw szej ko lej no œci po trzeb na jest wi zja,
a na stêp nie plan ca³ego pro ce su ba dawcze go, na pod sta wie któ re go for mo wa ny
jest pro jekt.

3.1. Cykl ba da nia mar ke tin go we go

Cykl ba da nia mar ke tin go we go roz po czy na siê z chwil¹ zg³osze nia przez za ma -
wiaj¹cego za po trze bo wa nia na okre œlo ne in for ma cje, ko ñczy zaœ w mo men cie
prze ka za nia otrzy ma nych w ba da niach wy ni ków. Ta za le ¿noœæ na zy wa siê cy -
klicz no œci¹ w ba da niach mar ke tin go wych. Cykl ba da nia mo ¿na po dzie liæ na dwie 
fazy, któ re sk³adaj¹ siê od po wied nio z dwóch i trzech eta pów:

Faza przy go to wa nia ba da nia, po le gaj¹ca na pro jek to wa niu ca³ego ba da nia:
a) pro jek to wa nie ba da nia,
b) do bór pró by i bu do wa in stru men tu po mia ro we go.
Faza re ali za cji pro jek tu, z³o¿ona z na stê puj¹cych eta pów:
a) zbie ra nie da nych,
b) spraw dza nie i ana li za da nych,
c) in ter pre ta cja, pre zen ta cja i oce na wy ni ków.
Punk tem wy jœ cia dla ka ¿ de go ba da nia mar ke tin go we go, de cy duj¹cym o ja ko -

œci otrzy ma ne go pro duk tu (wy ni ków ba da nia), jest stwo rze nie od po wied nie go
pro jek tu. Pro ces pro jek to wa nia ba dañ mar ke tin go wych sk³ada siê z sied miu po -
ni¿ ej wy mie nio nych eta pów:

1) ana li za i okre œle nie pro ble mu ba dawcze go,
2) wstêp ne za pro jek to wa nie pro ce su do bo ru pró by,
3) wy bór form i Ÿró de³ po miaru,
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4) wy bór me tod re duk cji da nych,
5) za pla no wa nie ba da nia i okre œle nie jego kosz tów,
6) okre œle nie war to œci in for ma cji otrzy ma nej z ba da nia,
7) opra co wa nie pro po zy cji ba daw czych.
Sfor mu³owa nie pro ble mu ba dawcze go wy ma ga prze pro wa dze nia dok³ad nej

ana li zy sy tu acji, roz po zna nia da nych nie zbêd nych do roz wi¹za nia pro ble mu. Po
re ali za cji tych za dañ mo ¿li we jest po sta wie nie hi po tez i dok³adne spre cy zo wa nie
pro ble mu ba dawcze go.

3.2. Do bór re pre zen tan tów oraz for my po mia ru

Pro jekt ba da nia za wie ra ogól ny plan do bo ru pró by okre œlaj¹cy ba dan¹ po pu la -
cjê, jed nost kê pró by, sto so wa ne wy ka zy, me to dê do bo ru pró by. W pro ce sie do bo -
ru pró by mo ¿na wy ró¿ niæ sze œæ eta pów [3]: okre œle nie po pu la cji ge ne ral nej i ba -
da nej, okre œle nie jed nost ki pró by, okre œle nie wy ka zu ba da nej po pu la cji, okre œle -
nie li czeb no œci pró by, wy bór me to dy do bo ru pró by (lo so wy, nie lo so wy) oraz za -
pla no wa nie i okre œle nie pró by.

Do ko nuj¹c wy szcze gól nie nia ba da nej po pu la cji na le ¿y w pierw szej ko lej no œci
okre œliæ, jaki ro dzaj klien ta pra gnie my pod daæ ba da niu. W za le ¿no œci od ce lów
i przed mio tu ba da nia naj wa ¿niej sze Ÿród³o in for ma cji mo¿e sta no wiæ klient;
klient ro zu mia ny naj sze rzej jako ca³e spo³ecze ñstwo; klient in dy wi du al ny po sia -
daj¹cy w³asne upodo ba nia; klient in sty tu cjo nal ny po dej muj¹cy de cy zje in we sty -
cyj ne; klient ze w nêtrz ny lub klient we w nêtrz ny.

Ko niecz noœæ prze pro wa dza nia ba dañ mar ke tin go wych w celu po zna nia
i spe³nie nia ocze ki wañ klien tów jest zro zu mia³a. Ist nie je wie le Ÿró de³ po zwa -
laj¹cych na po zna nie pre fe ren cji na byw ców i oce ny do star cza nych wy ro bów
i us³ug, któ re dziel¹ siê na dwie pod sta wo we gru py: Ÿród³a pier wot ne oraz Ÿród³a 
wtór ne. Po mia ry pier wot ne ko rzy staj¹ ze Ÿró de³ pier wot nych i dziel¹ siê na trzy
ro dza je:

— pier wot ne son da ¿e po œred nie (np. an kie ta, wy wiad te le fo nicz ny),
— pier wot ne son da ¿e bez po œred nie (wy wiad oso bi sty, wy wiad gru po wy, me -

to dy ob ser wa cji, pa ne le),
— eks pe ry men ty la bo ra to ryj ne (test au dy to ryj ny).
Za let¹ ba dañ pier wot nych jest ich ory gi nal noœæ i nie do stêp noœæ dla kon ku -

ren cji na ryn ku in for ma cji. S³u¿¹ zwy kle do opi su szcze gó³owe go za gad nie -
nia.

Po mia ry wtór ne opie raj¹ siê na Ÿród³ach wtór nych i po le gaj¹ na: zbie ra niu da -
nych we w nêtrz nych (np. ko lek cjo no wa nie, stu dio wa nie ró¿ nych Ÿró de³ wtór nych
wewn¹trz fir my) oraz zbie ra niu da nych ze w nêtrz nych (wy szu ki wa nie, za kup baz
da nych itp.) [3]. Cech¹ Ÿró de³ wtór nych jest to, ¿e s¹ ³atwo do stêp ne bez ko -
niecz no œci pro wa dze nia kosz to ch³on nych ba dañ w³asnych.
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Sche ma tycz na pre zen ta cja ro dza jów in for ma cji mar ke tin go wych przed sta wio na 
jest na wy kre sie 1.

W przy pad ku prze pro wa dza nia ba dañ maj¹cych na celu uzy ska nie oce ny np.
ob sza rów dzia³ania zwi¹za nych z obs³ug¹ klien ta sko rzy staæ mo ¿na z form, ta -
kich jak:

a) tra dy cyj ne in stru men ty ba da nia ryn ku i ocze ki wañ klien tów,

b) szcze gó³owa ana li za przy pad ków re kla ma cji,

c) oso bi sta roz mo wa z klien tem,

d) son da¿ ust ny, pi sem ny lub te le fo nicz ny,

e) sys tem uzy ski wa nia in for ma cji zwrot nych od klien ta (feed back) do -
tycz¹cych po mia ru za do wo le nia z obs³ugi, pro duk tu, ser wi su (after sa les se rvi ce)
[2, 10/3.3].
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Ro dza je in for ma cji mar ke tin go wych

• r ó d ³ o:  [1, s. 174].



Wy bór for my po mia ru ma klu czo we zna cze nie w pro jek to wa niu, a póŸ niej
w po wo dze niu prze pro wa dze nia ba da nia, gdy¿ de ter mi nu je ro dzaj i war toœæ
otrzy my wa nych in for ma cji.

3.3. Kla sy fi ka cja in stru men tów po mia ro wych

„Przed mio tem po mia ru nie jest oso ba, rzecz, stan czy zda rze nie, lecz ce chy
wy mie nio nych ka te go rii. Cech¹ da nej rze czy jest m.in. to, co orze ka siê o przed -
mio cie od po wia daj¹c na py ta nie: jaki on jest?” [3]. Ce chy przed mio tu po mia ru
mo ¿na po dzie liæ na ja ko œcio we i ilo œcio we.

Ce chy ilo œcio we to wiek, p³eæ, wy mia ry itd., na to miast do cech ja ko œcio wych
za li czyæ mo ¿na po trze by, mo ty wy, po sta wy itd. Za nim bê dzie mo ¿na przyst¹piæ
do ba da nia, na le ¿y zna le Ÿæ od po wied ni in stru ment po mia ro wy. Roz ró¿ nia siê
dwie g³ówne gru py in stru men tów po mia ro wych wy ko rzy sty wa nych w ba da niach
mar ke tin go wych [3]:

— in stru men ty po mia ro we na tu ral ne (zmys³y)
— in stru men ty po mia ro we sztucz ne (kon wen cjo nal ne oraz me cha nicz ne).
Po za pro jek to wa niu ba da nia, do bo rze pró by i kon struk cji in stru men tu po mia -

ro we go na stê pu je dru ga faza ba da nia — faza re ali za cji pro jek tu. Na stêp nym kro -
kiem jest po bra nie pró by w te re nie i jej po miar. Pierw szym eta pem re ali za cji pro -
jek tu jest zbie ra nie da nych. Ba da nie na le ¿y roz po czy naæ od po mia ru da nych ze
Ÿró de³ ³atwo do stêp nych. S¹ to g³ów nie dane ze Ÿró de³ wtór nych. •ród³a te do -
star czaj¹ zwy kle tyl ko czê œci po trzeb nych da nych. Po zo sta³a czê œæ da nych po cho -
dzi ze Ÿró de³ pier wot nych. Wy ni kiem po mia ru s¹ dane su ro we, któ re po re duk cji
wstêp nej (spraw dze nie i po praw ki wy stê puj¹cych bra ków i b³êdów) stan¹ siê da -
ny mi czy sty mi — go to wy mi do prze pro wa dze nia ana li zy.

3.4. Me to dy ana li zy da nych w ba da niach mar ke tin go wych

W wy ni ku pro ce su re duk cji dane s¹ zwy kle przed sta wia ne w ta be lach lub
w for mie opi so wej. Jed nak przed sta wio ne w ten spo sób dane nie zaw sze do star -
czaj¹ po szu ki wa nych in for ma cji. Do pie ro ich w³aœci wa ana li za mo¿e daæ dobr¹
pod sta wê do po dej mo wa nia traf nych de cy zji [3, s. 346—384].

W ba da niach mar ke tin go wych sto su je siê g³ów nie dwie gru py me tod ana li zy
da nych:

— jed no wy mia ro we me to dy ana li zy da nych,
— wie lo wy mia ro we me to dy ana li zy da nych.
Ana li za da nych ma za za da nie do pro wa dziæ do osi¹gniê cia po¿¹da ne go stop nia 

szcze gó³owo œci da nych oraz uzy ska nia szer sze go ob ra zu ba da nych zja wisk. Pod -
sta wo wy mi spo so ba mi agre ga cji jest ob li cza nie wiel ko œci œred nich, wiel ko œci naj -
czê œciej wy stê puj¹cych, od se tek. Ana li zy zwi¹zków miê dzy zmien ny mi do ko nu je 
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siê przez ob li cze nie ko re la cji, funk cji re gre sji, ist niej¹cych tren dów. W opar ciu
o te wy ni ki mo ¿na do ko ny waæ in ter pre ta cji, opi su i wy ja œnie nia ba da ne go pro ble -
mu ba dawcze go [4, s. 63—72].

3.5. Pre zen ta cja wy ni ków ba dañ

Na wet naj le piej prze two rzo ne i opra co wa ne wy ni ki ba dañ mar ke tin go wych s¹
bez u ¿y tecz ne przed do star cze niem ich do osób po dej muj¹cych na ich pod sta wie
stra te gicz ne de cy zje. To te¿ nie zwy kle wa ¿na sta je siê umie jêt noœæ pre zen ta cji
i prze ka zy wa nia da nych, tak aby nie by³y one dla od bior cy nie cie ka we, za -
wik³ane i ode rwa ne od te ma tu.

Pre zen ta cja wy ni ków ba dañ sta no wi ostat ni etap ka ¿ de go ba da nia mar ke tin go -
we go. Jed no cze œnie na le ¿y do naj wa ¿niej szych, z punk tu wi dze nia póŸ niej szej
przy dat no œci w pro ce sie po dej mo wa nia de cy zji.

Ka ¿dy do brze sporz¹dzo ny ra port z prze pro wa dzo nych ba dañ mar ke tin go wych 
po wi nien za wie raæ [3]:

— Stresz cze nie wstêp ne (wa ¿niej sze wy ni ki, ogól ne wnio ski, pod sta wo we za -
le ce nia).

— Wpro wa dze nie (de fi ni cja pro ble mu ba dawcze go, po de jœ cie do ba da nia,
ogra ni cze nia i trud no œci).

— Pro jekt ba da nia (ro dzaj pro jek tu, li sta po trzeb nych in for ma cji, me to dy
zbie ra nia da nych, me to dy ska lo wa nia, bu do wa i te sto wa nie kwe stio na riu sza, pro -
jekt pró by, pra ce w te re nie).

— Ana li zê da nych (me to do lo gia, plan ana li zy da nych).
— Wy ni ki ba da nia.
— Szcze gó³owe wnio ski i za le ce nia.
Rola i zna cze nie ba dañ mar ke tin go wych s¹ dla przed siê biorstw zupe³nie jed -

no znacz ne. Tyl ko in for ma cje otrzy my wa ne jako wy nik re ali zo wa nych zgod nie
z wy mo ga mi ja ko œcio wy mi ba dañ mar ke tin go wych do star czaj¹ ob raz sze ro ko ro -
zu mia nej sy tu acji ryn ko wej.

4. Wy ko rzy sta nie ba dañ mar ke tin go wych
w przed siê bior stwach pro duk cyj nych — wy ni ki ba dañ

Chc¹c po znaæ, w ja kim stop niu ba da nia mar ke tin go we s¹ wy ko rzy sty wa ne
w przed siê bior stwach pro duk cyj nych, prze pro wa dzo no ba da nie w 11 przed siê -
bior stwach o pro fi lu pro duk cji: ma szy ny dla prze mys³u spo¿ywcze go (ma szy ny
pa kuj¹ce, ma szy ny dla prze mys³u pie kar ni cze go, ma szy ny dla prze mys³u mle -
czar skie go). W ba da niu bra li udzia³ kie row ni cy dzia³ów mar ke tin gu i oso by od -
po wie dzial ne za ba da nia w dzia³ach mar ke tin gu. Ana li zo wa no czas i po wta rzal -
noœæ ba dañ oraz za kres i wy ko rzy sta nie tych ba dañ.

Spis treœci/Table of Contents

94 Ewa Jan ka, Ka ro li na Li gow ska



Za kres ba dañ i ich wy ko rzy sta nie obej mo wa³y:
1) funk cjo no wa nie przed siê bior stwa na ryn ku,
2) po li ty kê ce now¹,
3) po li ty kê pro duk tu,
4) po li ty kê dys try bu cji,
5) za cho wa nia, po trze by i ¿y cze nia klien tów.
Wy ko rzy sta nie i czê sto tli woœæ po wta rza nia ba dañ okre œla³y trzy zmien ne: ba -

da nia ci¹g³e, ba da nia okre so we oraz ba da nia spo ra dycz ne. Za siêg cza so wy nie
zo sta³ pre cy zyj nie zde fi nio wa ny. Ba da ni mie li za da nie sami okre œliæ wed³ug
w³asnej wie dzy i prak ty ki za siêg cza so wy, przy porz¹dko waæ mu za kres ba dañ.

Z je de na stu przed siê biorstw dzie siêæ za de kla ro wa³o ist nie nie u sie bie orien ta cji 
mar ke tin go wej i wy ko rzy sta nie in stru men tów marketingu -mix. Wy ni ki zo sta³y ze -
bra ne w ta be li 1 i przed sta wiaj¹ licz bê przed siê biorstw wy ko rzy stuj¹cych ba da nia 
mar ke tin go we w two rze niu stra te gii dla po szcze gól nych ob sza rów dzia³añ z za -
cho wa niem ci¹g³oœci, okre so wo œci lub spo ra dycz no œci ba dañ.

Jak wy ni ka z prze pro wa dzo nych ba dañ, naj czê œciej ba dan¹ sfer¹ jest po li ty ka ce -
no wa. Osiem na dzie siêæ przed siê biorstw za li cza je do ba dañ sta³ych. G³ów nym po -
lem za in te re so wa nia przed siê biorstw w za kre sie prze pro wa dza nia ba dañ okre so wych 
jest po li ty ka dys try bu cji i po li ty ka pro mo cji. Ba da ni do ba dañ spo ra dycz nych za li -
czy li sfe rê ba dañ zwi¹za nych z za cho wa niem, po trze ba mi i opi nia mi klien tów.

Ba da nia zo sta³y prze pro wa dzo ne na nie wiel kiej pró bie, st¹d ge ne ro wa nie wy -
ni ków na po pu la cjê przed siê biorstw in we sty cyj nych by³oby co naj mniej
niew³aœci we. Mo ¿na chy ba po trak to waæ to ba da nie jako pi lo ta ¿owe. Wy ni ki
mog¹ jed nak po ka zaæ, któ re dzie dzi ny ba dañ s¹ za nie dba ne, a któ re pre fe ro wa ne.
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T a  b e  l a  1

Wy ko rzy sta nie ba dañ mar ke tin go wych w przed siê bior stwach prze mys³owych

Funk cjo no -
wa nie fir my 

na ryn ku

Polityka
cenowa

Polityka
produktu

Polityka
dystrybucji

Polityka
promocji

Zachowania 
klientów

Badania
sta³e

2 8 3 1 3 1

Badania
okresowe

4 2 5 7 6 3

Badania
sporadyczne

4 0 2 2 1 6

• r ó d ³ o: Opra co wa nie w³asne.
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