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Myśl Przewodnia – Teza rozważań

Przedsiębiorstwa społeczne kreują wartość indywidualną i 
wartość społeczną. Wartośc społeczna jest to wartość

dodana, która stać się może ich wyróżnikiem na rynku i tym
samym źródłem przewagi konkurencyjnej. 

Marketing jest w tej sytuacji fundamentem skutecznej
strategii ukierunkowanej na realizację celów ekonomiczno-

społecznych podmiotów ekonomii społecznej.
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Ekonomia 
Społeczna

Cel: przedsiębiorstwa społeczne prowadząc działalność gospodarczą 
generują zysk ekonomiczny, który przeznaczany jest na rozwój 
podmiotu, jego pracowników oraz społeczności lokalnej

Integracja: integruje pracowników przedsiębiorstwa, nabywców 
produktów oraz społeczność lokalną

Podmiot: osoby które mają problemy na rynku pracy (osoby 
wykluczone /zagrożone wykluczeniem)

Działania: wyeliminowanie problemów ekonomiczno-społecznych w 
lokalnych społecznościach na rzecz obecnych i przyszłych pokoleń

Podmioty: spółdzielnie socjalne, fundacje, spółdzielnie pracy, zakład 
pracy chronionej, koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, spółki 
non-profit… 



Przedsiębiorstwo Społeczne

• podmiot ekonomii społecznej, który prowadzi działalność 
gospodarczą zarejestrowaną w KRS lub działalność 
odpłatną pożytku publicznego lub działalność oświatową 
lub działalność kulturalną

• nie dystrybuuje zysku pomiędzy udziałowców, 
akcjonariuszy lub pracowników, ale przeznacza go na 
rozwój firmy lub na reintegrację zawodową i społeczną

• działalność na rzecz rozwoju lokalnego zależy od potrzeb 
i głównie dotyczy świadczenia usług na otwartym rynku 
lokalnym (np. usług turystycznych), działalności 
produkcyjnej i handlowej, dostarczania usług publicznych 
(w tym społecznych – np. w zakresie edukacji)



Cel działania przedsiębiorstwa 
społecznego

• maksymalizacja zysku (dla akcjonariuszy i 
właścicieli) poprzez zdobywanie klientów i ich 
lojalności wobec organizacji

• może łączyć cele ekonomiczne z celami 
społecznymi (CSR) 

Przedsiębiorstwa 
„ekonomiczne”

• łączy cele społeczne z działalnością 
ekonomiczną

• wygenerowany zysk nie jest dzielony lecz 
przeznaczany na realizację celów społecznych 

Przedsiębiorstwo 
społeczne

Pieniądze to nie wszystko



Jeśli przyjmiemy, że przedsiębiorstwo społeczne prowadzi działalność
gospodarczą ukierunkowaną na generowanie zysku, który jest 

przeznaczany na realizację celów społecznych to 
staje się ono podmiotem rynkowym rywalizującym z innymi firmami o 

klientów na konkurencyjnym rynku

Dlatego też przedsiębiorstwa społeczne powinny przyjąć marketingową
orientację działania na rynku



Robimy biznes



Marketing a Sprzedaż 

Rynek
docelowy

Marketing 
zintegrowany

Zyski przez 
satysfakcję nabywcy
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Co jest celem marketingu

Ustalenie 
jakich korzyści 
spodziewa się 

nabywca 

Wybór 
segmentu 

rynku 

Ustalenie 
hierarchii 
wartości 

oferowanych 
przez firmę 

 

Kształto-
wanie 

produktu 

Ustalenie 
cen i 

warunków 
sprzedaży 

 

Ustalenie 
kanałów 

sprzedaży 

Przekazanie 
informacji o 
korzyściach 

nabywcy 

Tworzenie 
potrzeb i 

pragnień oraz 
uświadamianie 

korzyści 

ROZPOZNAWANIE POTRZEB I WYBÓR 
KORZYŚCI OFEROWANYCH NABYWCY 

 

TWORZENIE KORZYŚCI 
 

 
użyteczność formy 

i posiadania 

 

PRZEKAZANIE KORZYŚCI 
 

 
użyteczność czasu i miejsca 
użyteczność informacyjna 

 

 Tworzenie wymiany , która zaspokaja potrzeby zarówno klientów , jak i organizacji

 Określenie potrzeb i pragnień rynków docelowych oraz dostarczania pożądanej satysfakcji bardziej 
skutecznie niż konkurencja

Cel marketingu: Przewyższać konkurencję w obszarze 
tworzenia postrzegalnej wartości dla klientów



W ocenianych biznes planach
przedsiębiorstw społecznych

nacisk kładziony jest niestety na
sprzedaż a nie marketing !!!



Kluczowe pytania w marketingowej orientacji przedsiębiorstwa 
społecznego na kreowanie wartości

Odkrywanie  
potrzeb

Zaspokajanie 
potrzeb

Potrzeby

Pragnienia

Popyt

Produkt

Wartość

Zadowolenie

Koszt

WYMIANA

Czy jest to 
warte? 

Czy mogę 
wygrać?

Czy to jest 
realne?

CELE 
MARKETINGU



POTRZEBY, PRAGNIENIA, PRODUKT, OCZEKIWANIA, SATYSFAKCJA

• Potrzeba – stan istotnego 

niezaspokojenia, braku „czegoś” 

• Pragnienia - życzenia 

odnośnie specyficznych dóbr, 

które zaspokajają określoną

potrzebę

• Produkt - koszyk korzyści

• Oczekiwania – preferencje 

nabywcy

• Satysfakcja - stopień

zgodności oczekiwań

klienta z nabytą ofertą

Potrzeby fizjologiczne

(żywność, woda, ubranie)

1.

Potrzeby bezpieczeństwa

(posiadanie domu, opieka))

Potrzeby przynależności

(posiadanie rodziny, przyjaciół)

Potrzeby uznania 

i szacunku

(wyróżnienie się, prestiż)

Potrzeby

samorealizacji

5.

4.

3.

2.



INSTRUMENTY MAREKTINGOWE  TWORZENIA WARTOŚCI

Jaka jest 

najodpowiedniejsza cena 

dla tej grupy 

konsumentów?

Jaka będzie najlepsza 

kompozycja promocyjna dla 

tej grupy nabywców? 

Jakie produkty czy usługi 

powinna moja firma 

zaoferować tej grupie 

nabywców?

RYNEK 

DOCELOWY

Produkt

Promocja Cena

Dystrybucja



INSTRUMENTY MAREKTINGOWE  TWORZENIA WARTOŚCI W 
USŁUGACch



Przedsiębiorstwo społeczne funkcjonuje na 
rynku, tak jak przedsiębiorstwa 
„niespołeczne”. Skoro tak to mówimy o 
rynkowych uwarunkowaniach tworzenia 
wartości 

1. Rynek to proces prowadzący do 
tego, że decyzje gospodarstw 
domowych dotyczących 
konsumpcji alternatywnych 
dóbr oraz decyzje 
przedsiębiorstw o tym, co i jak 
produkować uzgodnione dzięki 
odpowiednim dostosowaniem 
cen

2. Rynek to ogół sprzedawców i 
nabywców, których decyzje  
nawzajem od siebie zależne 
kształtują podaż i popyt oraz 
wpływają na ceny

Analiza Rynku, Dr Wojciech Kozłowski©

POPYT

PODAŻ

CENY



RYNEK JAKO STOSUNKI WYMIANY

S

S

N

N

stosunki wymiany stosunki równoległe

• Stosunki wymiany – procesy negocjacyjne

• Stosunki równoległe – procesy konkurencyjne

Struktura 

rynku

Efekty działań na 

rynku
Postępowanie podmiotów 

rynkowych

Q i P



Jaki ma związek Charles 
Darwin z 

Przedsiębiorstwem
Społecznym?



Czym jest sukces przedsiębiorstwa?

• Przedsiębiorstwo społeczne prowadzi samodzielną działalność na zasadach 
rachunku ekonomicznego

• Inwestuje wypracowane nadwyżki zależnie od wyznaczonych sobie celów w działalność 
lub we wspólnotę, zamiast kierować się potrzebą osiągania maksymalnego zysku na 
rzecz akcjonariuszy lub właścicieli

• Sukces:
• osiągnięcie (lub przekroczenie) wyznaczonych celów – bycie skutecznym
• powodzenie, pomyślność, udany skutek działań [Penc, Pietrzak 2010]
• zdolności organizacji do rozwoju w długiej perspektywie czasowej [Druker 2000]
• spełnienie oczekiwań grup interesariuszy [Freemean 1984]
• wzrost zysków przedsiębiorstwa i wzrost jego wartości [ Kwiecień 2018]
• długoterminowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa, a w dalszej kolejności jego 

skuteczny rozwój

• ZYSK CZY PŁYNNOŚĆ FINANSOWA?????



Czy marketing jest czynnikiem 
osiągnięcia sukcesu?

Przedsiębiorstwo społeczne musi być 
dochodowe, aby realizować cele społeczne

 wielkość sprzedaży

 zyskowność

Równanie progu opłacalności BEP

V * C = Ks + KZ

#1

marketing



Marketing rozpatrywany 
w kontekście BEP
Ilości produktów/usług, które firma musi sprzedaż, aby 
pokryć wszystkie swoje koszty. 

Próg opłacalności jest to wielkość sprzedaży, przy 
której firma nie ponosi strat, ale również nie osiąga 

zysku

𝑉 =
𝐾𝑠

𝐶𝑗 − 𝐾𝑧𝑗

V - ilość produkcji i sprzedaży, przy której zysk będzie 
równy zeru, a przekroczenie tej ilości zaczyna 
przynosić zyski

marketing

Ilość w  punkcie rów now agi 

dla ceny 4 zł

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

0 100 200 300 400 500 600 700

ilośc sprzedanych sztuk

z
ł

Przychód całkow ity Koszty całkow ite Koszty stałe

obszar zysku

obszar strat



Skuteczność CZY TEŻ Efektywność 

SKUTECZNOŚĆ
stopień realizacji założonych celów

EFEKTYWNOŚĆ
relacja między efektami działań a kosztami ich 

realizacji

<100% >=100%

<1
działanie marketingowe 

nieskuteczne i 

nieefektwyne

działanie marketingowe 

skuteczne ale 

nieefektywyne

>=1
działanie marketingowe 

nieskuteczne ale 

efektywne

działania marketingowe 

skuteczne i efektywne

SKUTECZNOŚĆ

EFEKTYWNOŚĆ



Marketingowe kreowanie wartości



Jak rozumiana 
jest wartość w 
ekonomii

wartość wymienna (powstaje w wyniku 
wzajemnych zależności i dostosowań 
między popytem a podażą na rynku) -
relacja wymienna dóbr dokonująca się za 
pośrednictwem pieniądza/ceny. 

wartość użytkowa (postrzegana przez 
konsumenta, użytkownika wartości dóbr i 
usług) - rzeczy bezużyteczne są zarazem 
bezwartościowe. 

wartość kosztowa (reprezentowana przez 
sumę nakładów rzeczy oraz sumę nakładów 
pracy składających się na dane dobro)



Wartość użytkowa –
subiektywne ujęcie

• Wartość to zespół cech 
właściwych danej rzeczy, 
zaspokajających konkretne 
potrzeby

• Wartość, jaką dane dobro ma 
dla jednostki, wynika przede 
wszystkim z jej oczekiwań 
wobec korzyści uzyskanych z 
jego posiadania lub 
użytkowania. 

• Wartości są motywatorami, 
które kształtują zachowania 
jednostek, organizacji i 
społeczeństw. Wartości mogą 
być rozumiane jako skłonność 
do dokonywania określonych 
wyborów



Społeczna 
Odpowiedzialność a 
Milton Friedman i 

Peter Drucker

• CSR moralny obowiązek i dobroczynny wkład przedsiębiorstwa 
w poprawę jakości życia społeczeństwa. 

• Celem działalności przedsiębiorstwa nie jest rozwiązywanie 
problemów społecznych, lecz zwiększanie zysków. Jest to 
jedyny rodzaj społecznej odpowiedzialności (M. Friedman) 

• Przedsiębiorstwo […] nie może istnieć tylko dlatego, że jest 
dobre dla biznesu. Sens jego istnienia polega na tym, że jest 
potrzebne społeczeństwu”



Co z poprzedniego slajdu wynika?

Przedsiębiorstwo społeczne realizuje do pewnego stopnia 
koncepcję społecznie odpowiedzialnego biznesu



Wartość dla klienta w zarządzaniu

Wszystko to, co rozwiązuje problemy konsumenta i zapobiega jego frustracji Tokar (2017)

Wiele korzyści, jakie firma obiecuje dostarczyć klientowi. Ich przewaga nad kosztem, jaki będzie musiał podnieć 

klient, jest wartością postrzeganą przez klienta
Kolter (2005)

Ogólna konsumencka ocena użyteczności produktu oparta na sposobie postrzegania tego, co otrzymano Zeithaml (1988)

Konsumencka ocena zdolności produktu (usługi) do zaspokojenia jego potrzeb Doyle (2001)

Suma wszystkich korzyści postrzeganych przez konsumentów, jeśli zaakceptują ofertę rynkową Hunt, Morgan (1995)

Poznawcza, afektywna ocena wymiany podejmowana przez osobę na dowolnym etapie procesu decyzji o zakupie, 

charakteryzująca się ciągiem materialnych i (lub) niematerialnych elementów, które określają i są w stanie dokonać 

oceny porównawczej, osobistej i preferencyjnej warunkowanej czasem, miejscem i okolicznościami

Sanchez, Iniesta (2006)


