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Źródła informacji marketingowej wykorzystywane  
przez przedsiębiorstwa handlowe – wyniki badania 

Streszczenie

Artykuł ma charakter badawczy. Celem publikacji jest ukazanie znaczenia 
różnych źródeł pozyskiwania informacji marketingowej przez przedsiębiorstwa 
handlowe różnej wielkości, prowadzące działalność na polskim rynku. Bazę infor-
macyjną formułowanych tez stanowią wyniki badań własnych przeprowadzonych 
przez Katedrę Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w 2013 
roku nt. zakresu i uwarunkowań wykorzystania marketingu przez przedsiębior-
stwa. Dla przedsiębiorstw tak dużych, jak i małych ważność poszczególnych źródeł 
informacji jest taka sama. Zdecydowanie dominuje własne doświadczenie i intu-
icja, a najmniejsze znaczenie mają badania zlecane wyspecjalizowanym agencjom. 
Zróżnicowanie znaczenia wykorzystywania źródeł informacji w przekroju typów 
przedsiębiorstw jest niewielkie. Przedsiębiorstwa duże częściej wykorzystują goto-
we informacje pochodzące z różnych źródeł zewnętrznych i własne badania marke-
tingowe. Przedsiębiorstwa małe częściej wykorzystują własne dane ewidencyjne. 

Słowa kluczowe: marketing, informacja marketingowa, źródła informacji marke-
tingowej.

Kody JEL: M31

Wstęp

W warunkach współczesnej gospodarki rynkowej, sukces przedsiębiorstwa, różnie rozu-
miany, zależy w decydującej mierze od umiejętności wykorzystania marketingu w procesie 
zarządzania firmą. Podstawową determinantą skuteczności i efektywności decyzji marke-
tingowych jest umiejętność określenia, uzyskania dostępu, oceny oraz wykorzystania po-
tencjalnych źródeł informacji, których jest wiele, a rola każdego z nich jest odmienna dla 
przedsiębiorstw i zmienna w czasie. 

Celem publikacji jest przedstawienie i krytyczna ocena źródeł informacji marketingowej 
wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa handlowe różnej wielkości prowadzące działal-
ność na polskim rynku, a także wskazanie różnic wykorzystania zidentyfikowanych źródeł 
informacji w przekroju wybranych cech przedsiębiorstw oraz cech obsługiwanego przez 
przedsiębiorstwa rynku. 

Bazę informacyjną formułowanych dla formułowanych tez stanowią wyniki badań 
własnych przeprowadzonych przez Katedrę Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Krakowie w 2013 roku nt. zakresu i uwarunkowań wykorzystania marketingu przez 
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przedsiębiorstwa. W realizowanym projekcie badawczym autor „odpowiadał” za rozeznanie 
problematyki roli informacji marketingowej w procesie podejmowania decyzji rynkowych 
przez przedsiębiorstwa. Badanie miało przebieg dwufazowy i wieloetapowy. Posłużono się 
hybrydową metodą rekrutacji respondentów (przedsiębiorstw i ich przedstawicieli), łączą-
cą rekrutację telefoniczną i internetowe zaproszenia do udziału w badaniu. Dane pierwot-
ne pozyskano metodą badań ankietowych, wykorzystując technikę ankiety internetowej. 
Oddzielnie badano przedsiębiorstwa mikro i małe oraz średnie i duże. Próby badawcze 
dobrano losowo spośród przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie Polski1. 
Przebadano 442 przedsiębiorstwa zatrudniające 50 i więcej pracowników, wśród których 
26,0% prowadziło działalność handlową. Przebadano 418 przedsiębiorstw zatrudniających 
mniej niż 50 osób, wśród których działalność handlową prowadziło 26,8%2. Typowe badane 
przedsiębiorstwo handlowe, tak małe, jak i duże3: ocenia swój stopień przystosowania do 
współczesnej gospodarki rynkowej jako przeciętny na tle branży; prowadzi działalność na 
rynku, na którym wymagania klientów zmieniają się istotnie, ale powoli; ocenia konkuren-
cję na rynku jako silną; działa na rynku dojrzałym; należy na rynku do grupy czołowych 
firm; o dominującym krajowym kapitale i nadzorze właścicielskim; ocenia swoją kondycję 
finansową jako korzystną; prowadzi działalność na rynku krajowym; prowadzi działalność 
na rynku, na którym wyróżnia się kilka grup klientów o specyficznych wymaganiach (przed-
siębiorstwo duże zatrudnia do stu pracowników). 

Znaczenie podstawowych źródeł informacji 

Główne źródła, z których przedsiębiorstwa pozyskują informacje marketingowe, a któ-
re były rozważane w badaniu to: własna ewidencja, własne obserwacje i doświadczenia, 
własne badania marketingowe, wyspecjalizowane agencje badań rynku, źródła wtórne ze-
wnętrzne. Znaczenie poszczególnych źródeł informacji marketingowej dla przedsiębiorstw 
małych i dużych jest zróżnicowane, co obrazują dane zamieszczone w tabeli 1.

Analizując dane zamieszczone w tabeli 1 można dostrzec między innymi następujące 
zależności. Znaczenie poszczególnych źródeł informacji jest zróżnicowane, ale w taki sam 
sposób dla przedsiębiorstw małych i dużych. Własne doświadczenie i intuicja jako źródło 
informacji są zdecydowanie najczęściej wykorzystywane. Jako kluczowe i bardzo ważne 
wskazuje to źródło prawie 83% małych i dużych przedsiębiorstw, przy czym częściej jako 
kluczowe przedsiębiorstwa małe (o ponad 13 p.p.). Jako marginalne i bez znaczenia wska-
zuje to źródło 4,5% przedsiębiorstw małych i 1,6% przedsiębiorstw dużych. Wskazania 
znaczenia tego źródła przez przedsiębiorstwa małe różnicuje tylko ocena stopnia przysto-

1  Szczegółowe założenia badawcze, sposób doboru próby badawczej oraz techniczną stronę przebiegu badania przedstawiono 
(w:) Kapera i in. (2014, s. 21-28).
2  W tekście zrezygnowano z prezentacji uzyskanych wyników oddzielnie dla przedsiębiorstw mikro i małych, a także 
oddzielnie dla przedsiębiorstw średnich i dużych. Brak statystycznie istotnych różnic uzyskanych wyników pozwalał na ich 
łączną prezentację. Analiza wyników tylko dla dwóch wydzielonych kategorii była spowodowana względami metodycznymi 
(nieco odmienny dobór próby badawczej) i merytorycznymi (różnice uzyskanych wyników). 
3  W dalszej części tekstu przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 50 pracowników są nazwane „małe”, przedsiębiorstwa 
zatrudniające 50 i więcej pracowników są nazwane „duże”.
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sowania firmy do współczesnej gospodarki rynkowej. Przedsiębiorstwa oceniające swoje 
przystosowanie do współczesnej gospodarki jako w pełni zadowalające i jako wyższe od 
przeciętnego w branży istotnie częściej wskazują to źródło jako kluczowe (odpowiednio 
o 15 p.p. i 11 p.p.). Przedsiębiorstwa oceniające swoje przystosowanie jako przeciętne na tle 
branży i jako niedostateczne istotnie rzadziej oceniają to źródło jako kluczowe (odpowied-
nio o 4 p.p. i 6 p.p.). Wskazania znaczenia tego źródła przez duże przedsiębiorstwa różnicuje 
tylko dominujący kapitał i nadzór założycielski. Przedsiębiorstwa o dominującym kapitale 
i nadzorze zagranicznym oraz mieszanym istotnie rzadziej wskazują rozważane źródło jako 
kluczowe (odpowiednio o 19 p.p. i 14 p.p.). Jednocześnie żadne z tych przedsiębiorstw nie 
wskazuje rozważanego źródła jako marginalne i bez znaczenia. Przedsiębiorstwa o kapitale 
i nadzorze właścicielskim krajowym istotnie częściej (o 7 p.p.) wskazują to źródło jako 
kluczowe. 

Tabela 1
Częstotliwość wyboru znaczenia różnych źródeł informacji marketingowych 
w małych i dużych przedsiębiorstwach handlowych (w %) 

Wyszczególnienie
Znaczenie wyszczególnionych źródeł informacji

Kluczowe Bardzo 
ważne Istotne Marginalne Bez 

znaczenia
Własne badania marketingowe M

D
18,4
20,8

22,4
29,2

23,3
23,9

9,7
9,2

26,2
16,9

Badania zlecone wyspecjalizowanym 
agencjom

M
D

0,0
1,6

6,1
15,1

7,2
14,3

10,2
21,4

76,5
47,6

Gotowe informacje z różnych 
źródeł zewnętrznych 

M
D

5,9
5,3

27,4
37,9

35,3
38,6

11,8
9,9

19,6
8,3

Własne dane ewidencyjne M
D

29,1
27,9

35,9
38,0

25,3
27,9

1,9
3,1

7,8
3,1

Własne doświadczenie i intuicja M
D

51,9
38,8

30,9
43,4

12,7
16,2

2,7
0,8

1,8
0,8

Uwaga: M – małe przedsiębiorstwa, D – duże przedsiębiorstwa.
Źródło: opracowanie własne. 

Także własna ewidencja jako źródło informacji marketingowej ma duże znaczenie, ge-
neralnie podobne dla przedsiębiorstw małych i dużych. Wskazuje to źródło jako kluczowe 
i bardzo ważne ponad 65% obu typów przedsiębiorstw. Wskazania znaczenia tego źródła 
przez małe przedsiębiorstwa różnicuje tylko stopień przystosowania firmy do współczesnej 
gospodarki rynkowej. Przedsiębiorstwa oceniające swoje przystosowanie jako w pełni za-
dowalające istotnie częściej (o 13 p.p.) wskazują własną ewidencję jako źródło kluczowe, 
a żadne przedsiębiorstwo tak oceniające swoje przystosowanie nie wskazuje tego źródła 
jako bez znaczenia. Przedsiębiorstwa oceniające swoje przystosowanie do gospodarki jako 
przeciętne na tle branży i niedostateczne istotnie rzadziej (odpowiednio o 8 p.p. i 12 p.p.) 
wskazują to źródło jako kluczowe. Wskazania znaczenia tego źródła przez przedsiębiorstwa 

handel_wew_5-2015.indd   254 2015-12-21   14:21:52



MAREK RAWSKI 255

duże różnicują dynamika rynku i stopień zróżnicowania potrzeb klientów. Przedsiębiorstwa 
działające na rynku o tendencji schyłkowej istotnie częściej (o 6 p.p.) wskazują to źródło 
jako kluczowe. Przedsiębiorstwa obsługujące klientów wymagających indywidualnego po-
dejścia istotnie częściej wskazują to źródło jako kluczowe (o 13 p.p.), a przedsiębiorstwa 
działające na rynku, na którym wyróżnia się kilka grup klientów o specyficznych wymaga-
niach istotnie rzadziej (o 9 p.p.). 

Własne badania marketingowe jako źródło informacji są rzadziej wykorzystywane, cho-
ciaż z podobną częstotliwością przez przedsiębiorstwa małe i duże. Jako kluczowe i bar-
dzo ważne wskazuje to źródło 50% przedsiębiorstw dużych i niecałe 41% przedsiębiorstw 
małych. Jest to źródło bez znaczenia dla ponad 26% przedsiębiorstw małych i prawie 17% 
przedsiębiorstw dużych. Wskazania tego źródła przez przedsiębiorstwa małe różnicuje tylko 
stopień zróżnicowania potrzeb klientów. Przedsiębiorstwa prowadzące działalność na ryn-
ku, na którym brak większego zróżnicowania potrzeb i na rynku, na którym wyróżnia się 
kilka grup klientów istotnie rzadziej wskazują to źródło jako kluczowe (po 3 p.p.), a także 
rzadziej wskazują jako bez znaczenia (odpowiednio o 5 p.p. i 14 p.p.). Przedsiębiorstwa 
prowadzące działalność na rynku, który wymaga indywidualnego podejścia do klientów, 
częściej wskazują to źródło jako kluczowe (o 5 p.p.) i także częściej jako bez znaczenia 
(o 16 p.p.). Wskazania znaczenia tego źródła przez przedsiębiorstwa duże różnicują: zmien-
ność rynku, dynamika rynku, stopień zróżnicowania potrzeb klientów, stopień dostosowania 
firmy do współczesnej gospodarki rynkowej. I tak:
 - przedsiębiorstwa prowadzące działalność na rynku szybko rozwijającym się częściej 

wskazują to źródło jako kluczowe (o 5 p.p.) i rzadziej jako bez znaczenia (o 4 p.p.). 
Żadne przedsiębiorstwo prowadzące działalność na rynku o tendencji schyłkowej nie 
wskazuje tego źródła jako kluczowe;

 - przedsiębiorstwa prowadzące działalność na rynku, na którym wymagania klientów 
zmieniają się szybko, częściej wskazują to źródło jako kluczowe (o 10 p.p.) i rzadziej 
jako bez znaczenia (8 p.p.);

 - przedsiębiorstwa prowadzące działalność na rynku o zmianach mało istotnych lub żad-
nych, rzadziej wskazują to źródło jako kluczowe (o 11 p.p.), a częściej jako bez znacze-
nia (o 29 p.p.); 

 - przedsiębiorstwa prowadzące działalność na rynku, na którym brak większego zróżni-
cowania potrzeb klientów rzadziej wskazują to źródło jako kluczowe (o 8 p.p.), a czę-
ściej jako bez znaczenia (o 16 p.p.). Przedsiębiorstwa prowadzące działalność na rynku 
wymagającym indywidualnego podejścia do klienta częściej wskazują to źródło jako 
kluczowe (o 11 p.p.) i rzadziej jako bez znaczenia (o 6 p.p.);

 - przedsiębiorstwa oceniające stopień przystosowania swojej firmy do współczesnej go-
spodarki rynkowej jako wyższy niż przeciętny w branży, częściej wskazują to źródło 
jako kluczowe (o 5 p.p.), a rzadziej jako bez znaczenia (o 8 p.p.). 
Gotowe informacje marketingowe pochodzące z różnych źródeł zewnętrznych są zde-

cydowanie rzadziej wykorzystywane, chociaż z podobną częstotliwością przez przed-
siębiorstwa małe i duże. Jako kluczowe i bardzo ważne wskazuje to źródło ponad 33% 
małych przedsiębiorstw i ponad 43% dużych przedsiębiorstw. Jest to źródło bez znaczenia 
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dla ponad 20% przedsiębiorstw małych i ponad 8% przedsiębiorstw dużych. Wskazania 
znaczenia tego źródła przez małe przedsiębiorstwa różnicuje tylko stopień zróżnicowania 
potrzeb klientów. Żadne z przedsiębiorstw prowadzących działalność na rynku, na którym 
brak większego zróżnicowania potrzeb klientów, a także na rynku, na którym wyróżnia się 
kilka grup klientów nie wskazuje tego źródła jako kluczowe. Przedsiębiorstwa prowadzące 
działalność na rynku wymagającym indywidualnego podejścia do klienta istotnie częściej 
wskazują to źródło jako kluczowe (o 10 p.p.) i jednocześnie częściej jako bez znaczenia 
(o 10 p.p.). Wskazania znaczenia tego źródła przez przedsiębiorstwa duże różnicuje tyl-
ko kondycja finansowa firmy. Przedsiębiorstwa oceniające swoją kondycję finansową jako 
bardzo korzystną częściej wskazują to źródło jako kluczowe (o 3 p.p.). Przedsiębiorstwa 
oceniające swoją kondycję finansową jako przeciętną, częściej wskazują to źródło jako bez 
znaczenia (o 7 p.p.). Przedsiębiorstwa znajdujące się w trudnej kondycji finansowej, rza-
dziej wskazują to źródło jako kluczowe (o 14 p.p.) i częściej jako bez znaczenia (o 12 p.p.).

Znikome znaczenie jako źródła informacji mają badania zlecane wyspecjalizowanym 
agencjom. Jako kluczowe i bardzo ważne wskazuje to źródło ponad 6% małych przed-
siębiorstw i prawie 17% dużych przedsiębiorstw. Jest to źródło bez znaczenia dla prawie 
połowy dużych przedsiębiorstw oraz dla prawie 71% małych przedsiębiorstw. Wskazania 
znaczenia tego źródła przez małe przedsiębiorstwa różnicuje tylko konkurencyjna struktura 
rynku. Żadne przedsiębiorstwo prowadzące działalność na rynku, na którym dominuje jedna 
firma nie wskazuje tego źródła jako kluczowe i istotnie rzadziej (o 33 p.p.) wskazuje to źró-
dło jako bez znaczenia. Przedsiębiorstwa prowadzące działalność na rynku rozproszonym 
istotnie rzadziej wskazują to źródło jako kluczowe (o 4 p.p.), a istotnie częściej jako bez zna-
czenia (o 7 p.p.). Wskazania znaczenia tego źródła przez przedsiębiorstwa duże różnicuje 
dominujący kapitał i nadzór założycielski oraz kondycja finansowa firmy. Żadne z przedsię-
biorstw o dominującym zagranicznym i mieszanym kapitale oraz nadzorze założycielskim 
nie wskazuje tego źródła jako kluczowego a rzadziej wskazuje jako bez znaczenia (odpo-
wiednio o 25 p.p. i 16 p.p.). Przedsiębiorstwa będące w bardzo korzystnej kondycji finan-
sowej częściej wskazują to źródło jako kluczowe (o 14 p.p.), a rzadziej jako bez znaczenia 
(o 10 p.p.). Żadne z przedsiębiorstw o kondycji finansowej korzystnej, przeciętnej i trudnej 
nie wskazują tego źródła jako kluczowego. Przedsiębiorstwa o korzystnej kondycji finanso-
wej częściej wskazują to źródło jako bez znaczenia (o 7 p.p.), a przedsiębiorstwa o trudnej 
kondycji finansowej częściej wskazują źródło jako bez znaczenia (o 36 p.p.). 

Podsumowując przedstawione fakty, można sformułować kilka wniosków:
 - generalnie można stwierdzić, że tak małe, jak i duże przedsiębiorstwa, jeśli chodzi 

o wybór poszczególnych źródeł informacji marketingowej zachowują się racjonalnie, 
dostosowując swoje decyzje w tym zakresie do rozpoznanych warunków działania fir-
my, tj. stanu otoczenia oraz wartości posiadanych zasobów. Szczególnie potwierdzają tą 
tezę ujawnione wskazania zróżnicowań korzystania z poszczególnych źródeł informacji 
w przekroju charakterystyk firm i cech obsługiwanego przez nie rynku;

 - dla przedsiębiorstw obu typów ważność poszczególnych źródeł informacji jest taka 
sama. Zdecydowanie dominuje własne doświadczenie i intuicja, a najmniejsze znaczenie 
mają badania zlecane wyspecjalizowanym agencjom. Zastanawia względnie niskie zna-
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czenie, dla obu typów przedsiębiorstw, gotowych informacji pochodzących z różnych 
źródeł zewnętrznych. Może to wynikać z braku świadomości istnienia takich informacji 
oraz z braku techniki poszukiwania takich źródeł;

 - zróżnicowanie znaczenia wykorzystywania różnych źródeł informacji przez oba typy 
przedsiębiorstw jest niewielkie. Przedsiębiorstwa małe częściej wykorzystują gotowe 
informacje pochodzące z różnych źródeł zewnętrznych, własną ewidencję i własne do-
świadczenie. Przedsiębiorstwa duże częściej wykorzystują własne badania marketingo-
we i częściej zlecają badania wyspecjalizowanym agencjom rynku;

 - wśród przedsiębiorstw małych znaczenie poszczególnych źródeł informacji różnicują 
tylko trzy cechy przedsiębiorstw i rynków. Najsilniej wskazania znaczenia źródeł różni-
cuje stopień przystosowania firmy do współczesnej gospodarki i stopień zróżnicowania 
potrzeb klientów. Wśród przedsiębiorstw dużych, najsilniej wskazywane jest zróżnico-
wanie znaczenia jako źródła informacji własnych badań marketingowych (cztery cechy), 
najsłabiej zróżnicowane jest wykorzystywanie własnego doświadczenia oraz gotowych 
informacji pochodzących z różnych źródeł zewnętrznych (po jednej cesze).

Źródła kluczowe i bardzo ważne

Przedmiotem dalszej analizy będą tylko źródła informacji, które dla przedsiębiorstw 
mają kluczowe i bardzo ważne znaczenie (łącznie). Pozwoli to na ukazanie znaczenia (ran-
king) poszczególnych źródeł informacji w procesie zdobywania informacji marketingowej 
przez przedsiębiorstwa handlowe. Dane zamieszczone w tabeli 2 pokazują wskazania zna-
czenia poszczególnych źródeł informacji dla małych i dużych przedsiębiorstw handlowych.

Tabela 2
Znaczenie poszczególnych źródeł informacji dla małych i dużych przedsiębiorstw 
handlowych (w %)   

Wyszczególnienie
Typ przedsiębiorstwa

Małe Duże

Własne badania marketingowe 17,9 19,4
Badania zlecone wyspecjalizowanym agencjom 2,7 6.4
Gotowe informacje z różnych źródeł zewnętrznych 14,6 16,8
Własne dane ewidencyjne 28,5 25,5
Własne doświadczenie i intuicja 36,3 31,9
Razem 100,0 100,0

Źródło: jak w tabeli 1.

Analizując dane zamieszczone w tabeli 2 można między innymi dostrzec, że znaczenie 
poszczególnych źródeł informacji jest zróżnicowane, przy czym generalnie tak samo dla obu 
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typów przedsiębiorstw. Najczęściej przedsiębiorstwa wskazują wykorzystanie jako źródła 
informacji własne doświadczenie i intuicję, przy czym istotnie częściej przedsiębiorstwa 
małe (o 4 p.p.). Drugim co do ważności źródłem informacji jest własna ewidencja. To źró-
dło także częściej wykorzystują przedsiębiorstwa małe (o 3 p.p.). Duże znaczenie własnej 
ewidencji jako źródła informacji marketingowej jest prawdopodobnie efektem dość istot-
nych modyfikacji systemu gromadzenia i przekształcania informacji o zjawiskach i zdarzeń 
przebiegających wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i w jego otoczeniu pozyskiwanych w różny 
sposób. Dzięki temu wzrosła sprawność systemu informacji wewnętrznej, dając możliwość 
wykorzystania posiadanych informacji w szerszym zakresie. Własne badania marketingo-
we jako źródło informacji marketingowej wykorzystuje niecałe 20% przedsiębiorstw, przy 
czym nieznacznie częściej przedsiębiorstwa duże. Gotowe informacje pochodzące z róż-
nych źródeł zewnętrznych są wykorzystywane przez prawie 17% przedsiębiorstw dużych 
i niecałe 15% przedsiębiorstw małych. Badania zlecane wyspecjalizowanym agencjom 
jako źródło informacji marketingowej są wykorzystywane z najmniejszą częstotliwością. 
Ranking częstotliwości wykorzystywania poszczególnych źródeł informacji dla przedsię-
biorstw małych i dużych jest identyczny, przy czym, dystanse między częstotliwościami są 
odmienne. Przykładowo, własne dane ewidencyjne w stosunku do własnych badań marke-
tingowych są wykorzystywane rzadziej, ale przez przedsiębiorstwa duże o 6 p.p., a przez 
przedsiębiorstwa małe prawie o 10 p.p. 

Tabela 3
Znaczenie poszczególnych kategorii źródeł informacji dla małych i dużych 
przedsiębiorstw handlowych (w %)   

Wyszczególnienie
Źródła pierwotne Źródła wtórne Ogółem

M D M D M D

Źródła zewnętrzne 2,7 6,4 14,6 16,8 17,3 23,2
Źródła wewnętrzne 17,9 19,4 64,8 57,4 82,7 76,8
Ogółem 20,6 25,8 79,4 74,2 100,0 100,0

Uwaga: M – przedsiębiorstwa małe, D – przedsiębiorstwa duże.
Źródło: jak w tabeli 1.

Źródła informacji marketingowej wykorzystywane w procesie gromadzenia informacji 
można grupować w różnych przekrojach. Podział na źródła pierwotne i źródła wtórne ma istotne 
znaczenie między innymi z punktu widzenia kosztów pozyskiwania informacji (Kaczmarczyk 
2002, s. 136-139). Źródła pierwotne bowiem to takie, które pozwalają na zebranie informacji 
specjalnie w celu zaspokojenia istniejących potrzeb informacyjnych decydenta – marketera 
(np. cechy rzeczy, osób, zdarzeń, stanów) (Rawski 2012, s. 258). Źródła wtórne to takie, które 
pozwalają pozyskać informacje już istniejące, zebrane dla realizacji innych celów, niezwiąza-
nych z istniejącymi potrzebami decydenta – marketera (Sojkin 2009, s. 74-89). Przyjmując za 
kryterium podziału granice organizacyjne przedsiębiorstwa, źródła wtórne i pierwotne można 
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podzielić na wewnętrzne (tkwiące w przedsiębiorstwie) i zewnętrzne (znajdujące się w otocze-
niu przedsiębiorstwa). Dzięki nałożeniu na siebie klasyfikacji źródeł informacji na podstawie 
wymienionych kryteriów, można wyróżnić cztery podstawowe kategorie źródeł informacji, 
uporządkowane zgodnie z ich efektywnością wykorzystania:
 - źródła wtórne wewnętrzne,
 - źródła wtórne zewnętrzne,
 - źródła pierwotne wewnętrzne,
 - źródła pierwotne zewnętrzne. 

W tabeli 3 zestawiono częstotliwości wykorzystywania poszczególnych kategorii źródeł 
w procesie pozyskiwania informacji marketingowych przez przedsiębiorstwa małe i duże.

Analizując dane zamieszczone w tabeli 3 można między innymi stwierdzić, że general-
nie znaczenie źródeł pierwotnych jest małe dla obu typów przedsiębiorstw. Z tych źródeł 
korzysta ponad 25% dużych przedsiębiorstw i nieco ponad 20% małych przedsiębiorstw. 
Także małe jest znaczenie źródeł zewnętrznych. Z tych źródeł korzysta nieco ponad 23% 
dużych przedsiębiorstw i nieco ponad 17% małych przedsiębiorstw. Zdecydowanie prze-
ważają najtańsze źródła informacji czyli wtórne wewnętrzne (prawie 65% wskazań wśród 
przedsiębiorstw małych i ponad 57% wśród przedsiębiorstw dużych), a najrzadziej są wy-
korzystywane źródła pierwotne zewnętrzne (niecałe 3% małych przedsiębiorstw i ponad 6% 
dużych przedsiębiorstw). Ze źródeł pierwotnych wewnętrznych i źródeł wtórnych zewnętrz-
nych małe i duże przedsiębiorstwa w zasadzie korzystają z podobną częstotliwością, chociaż 
obserwuje się pewne różnice. Częściej źródła pierwotne wewnętrzne wykorzystują tak duże, 
jak i małe przedsiębiorstwa, chociaż z różną częstotliwością. Może to także wynikać z fak-
tu, że w Polsce infrastruktura informacyjna rynku (źródła wtórne zewnętrzne) w dalszym 
ciągu jest słabo rozwinięta, a także z faktu, że jakość informacji pochodzących ze źródeł 
zewnętrznych nie jest wysoka. Skłania to przedsiębiorstwa do uruchamiania własnych pro-
cedur pozyskiwania informacji. Ta dominacja źródeł wtórnych wewnętrznych nad źródłami 
zewnętrznymi może wynikać także z faktu traktowania przez przedsiębiorstwa problemów 
marketingowych jako problemów operacyjnych. Duże przedsiębiorstwa częściej wykorzy-
stują źródła pierwotne wewnętrzne, a także źródła wtórne zewnętrzne. Wydaje się, że jest 
to pochodną szeroko rozumianych kosztów pozyskiwania informacji z obu kategorii źródeł. 

Podsumowanie

Wykorzystanie poszczególnych źródeł informacji marketingowej, tak przez małe, jak 
i duże przedsiębiorstwa handlowe jest zróżnicowane w podobny sposób. Najczęściej przed-
siębiorstwa korzystają z własnego doświadczenia i intuicji, najrzadziej zlecają badania 
wyspecjalizowanym agencjom. Przedsiębiorstwa duże częściej prowadzą własne badania 
marketingowe, częściej korzystają z gotowych informacji z różnych źródeł zewnętrznych 
i częściej zlecają badania wyspecjalizowanym agencjom. Przedsiębiorstwa małe częściej 
wykorzystują własne doświadczenie i intuicję oraz własne dane ewidencyjne. Tak więc, oba 
typy przedsiębiorstw handlowych najczęściej wykorzystują źródła wtórne wewnętrzne, naj-
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rzadziej źródła pierwotne zewnętrzne. Przedsiębiorstwa duże częściej korzystają ze źródeł 
pierwotnych wewnętrznych i źródeł wtórnych zewnętrznych. 

Wśród przedsiębiorstw małych, najsilniej zróżnicowanie znaczenia różnych źródeł in-
formacji wywołuje stopień zróżnicowania potrzeb klientów i stopień przystosowania firmy 
do współczesnej gospodarki rynkowej. Wśród przedsiębiorstw dużych, oprócz stopnia przy-
stosowania firmy do współczesnej gospodarki i stopnia zróżnicowania potrzeb klientów, 
zróżnicowanie znaczenia różnych źródeł informacji wywołuje także zmienność runku i dy-
namika rynku.

Wskazane fakty pokazują racjonalność zachowań przedsiębiorstw handlowych w wy-
korzystywaniu różnych źródeł informacji. Przedsiębiorstwa duże, z racji posiadanego po-
tencjału i skali prowadzonej działalności, mogą i musza korzystać z źródeł wymagających 
większych nakładów i dających szerszą i pogłębioną informację. 
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Sources of Marketing Information Used by Commercial Enterprises – 
Research Findings

Summary

The article is of the research nature. An aim of the publication is to present the 
importance of various sources of acquisition of marketing information by com-
mercial enterprises of various sizes carrying out activities in the Polish market. 
The information base of the formulated theses is findings of own surveys carried 
out by the Chair of Marketing of the Krakow University of Economics in 2013 on 
the scope and determinants of the use of marketing by enterprises. For enterprises, 
both large and small, importance of individual sources of information is the same. 
There clearly prevail own experience and intuition, while of minor importance is 
research commission to specialised agencies. Differentiation of the importance of 
use of sources of information by type of enterprises is low. Large enterprises more 
often use ready information originating from various external sources and their own 
marketing research. Small enterprises more often use their own records. 

Key words: marketing, marketing information, marketing information sources.
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Источники маркетинговой информации, используемые торговыми 
предприятиями. Результаты изучения

Резюме

Статья имеет исследовательский характер. Цель публикации – показать 
значение разных источников получения маркетинговой информации торго-
выми предприятиями разной величины, осуществляющими деятельность на 
польском рынке. Информационную базу формулируемых тезисов представля-
ют результаты собственных исследований, проведенных Кафедрой маркетин-
га Экономического университета в Кракове в 2013 г. по диапазону и обуслов-
ленностям использования маркетинга предприятиями. Для предприятий, как 
крупных, так и малых, важность отдельных источников информации такая же. 
Решительно преобладают собственный опыт и интуиция, самое же ничтожное 
значение имеют исследования, заказываемые у специализированных агентств. 
Дифференциация значения использования источников информации в разрезе 
типов предприятий является небольшой. Крупные предприятия чаще исполь-
зуют готовую информацию, поступающую из разных внешних источников,  
и собственные маркетинговые исследования. Малые предприятия чаще ис-
пользуют собственные данные учета. 

Ключевые слова: маркетинг, маркетинговая информация, источники марке-
тинговой информации.
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