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Streszczenie
Współczesny rynek staje się rynkiem bardzo wymagającym, zarówno po stronie 

popytu (od strony klienta), jak i podaży (wewnętrznego postrzegania przedsiębiorstwa 
przez jego pracowników). W opracowaniu skoncentrowano się na kwestiach związanych 
z kształtowaniem i ewaluacją wizerunku pracodawcy w tym drugim zakresie – po 
stronie podażowej, znajdującym odzwierciedlenie w działaniach w ramach marketingu 
wewnętrznego. Przeprowadzono w tym zakresie badania rozpoznawcze w kilkunastu 
firmach w woj. śląskim, z których większość to były małe, czy wg OECD bardzo 
małe przedsiębiorstwa zatrudniające do 15 osób. Kluczowym elementem każdej 
strategii rynkowej przedsiębiorstwa jest percepcja firmy w otoczeniu – przez klientów, 
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konkurentów, firmy współpracujące i instytucje rządowe oraz pozarządowe. Aspekt 
percepcji firmy przez jej pracowników, często bywa odsuwany na dalszy plan, co jest 
niesłuszne, gdyż pracownicy – jako osoby zatrudnione stanowią pierwszą grupę 
percepcyjną na linii firma – rynek. Dlatego też istotne wydaje się zainteresowanie tą 
problematyką, a przeprowadzone badania pilotażowe wskazały na istotne znaczenie opinii 
pracowników na funkcjonowanie firmy. Z tego względu należy docenić rolę marketingu 
wewnętrznego i możliwości jakie daje on przedsiębiorcom do konstruowania strategii 
rynkowych przynoszących sukcesy rynkowe.

Summary
The contemporary market is becoming a very demanding market, both in terms of demand 

(from the customer's side) and supply (of the internal perception of the company by its employees). 
The study focuses on issues related to shaping and evaluating the image of the employer in the 
latter area – on the supply side, which is reflected in internal marketing activities. In this regard, 
exploratory research was carried out in a dozen or so companies in the Śląskie Voivodeship, most 
of which were small or, according to OECD, very small enterprises employing up to 15 people. A 
key element of any enterprise market strategy is the perception of the company in the environment 
– by customers, competitors, cooperating companies and governmental and non-governmental 
institutions. The aspect of the perception of the company by its employees is often pushed to the 
background, which is wrong, because employees – as employees, are the first line of perception 
on the company-market line. Therefore, it seems important to be interested in these issues, and 
the conducted pilot studies have shown the importance of employees' opinions on the functioning 
of the company. For this reason, the role of internal marketing and the opportunities it gives 
entrepreneurs to construct market strategies that bring successes should be appreciated.

WPROWADZENIE

Zarządzanie wizerunkiem przedsiębiorstwa zwykle koncentruje się na 
biegunie popytowym procesu sprzedaży produktu czy świadczenia usługi. 
Kwestia wpływu wizerunku rynkowego przedsiębiorstwa na percepcję oferty 
przedsiębiorstwa, jak i samego przedsiębiorstwa nie budzi wątpliwości i jest 
oczywiste. Natomiast równie interesującym zagadnieniem jest strona podażowa 
– wewnątrz przedsiębiorstwa, czyli percepcja firmy i jej oferty rynkowej oraz 
zachowań jako organizacji wśród pracowników różnych szczebli hierarchicznych 
w strukturze tego przedsiębiorstwa. Ten wewnętrzny wizerunek określany 
w literaturze przedmiotu jako wizerunek pracodawcy (lub j.angielskiego jako 
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employer branding), jest obszarem szczególnego zainteresowania w ostatnim 
czasie. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa powinna służyć realizacji 
celów strategicznych i działań organizacji w ramach danej wiązki strategii. 
Dotyczy to nie tylko zewnętrznych działań, ale również działań skierowanych do 
wewnątrz przedsiębiorstwa – do kluczowych w procesie produkcji, dystrybucji, 
sprzedażyi działań posprzedażowych – pracowników przedsiębiorstwa, gdyż 
kapitał ludzki jest nie tylko najważniejszą składową strategii marketingowej 
i procesu zarządzania w przedsiębiorstwie, ale również najbardziej podatną na 
pozytywne lub negatywne oddziaływanie wynikające z konkretnych działań 
firmy wynikających z wielopoziomowej konstrukcji strategii rynkowej każdego 
przedsiębiorstwa. Aby przekonać się, czy dana firma wywołuje pozytywne 
czy negatywne skojarzenia i emocje wśród swoich pracowników, a poprzez to, 
zamiast generować pozytywne działania, generuje problemy rozumiane jako 
trudne sytuacje do rozwiązania, należy przyjrzeć się odbiorowi wewnętrznemu 
rynkowego wizerunku przedsiębiorstwa.

ISTOTA MARKETINGU WEWNĘTRZNEGO JAKO MARKETINGU 
SKIEROWANEGO DO PRACOWNIKÓW

Przedsiębiorstwo to przede wszystkim ludzie, a konkretnie ich umiejętności, 
osobowość, cechy osobiste, które odpowiednio wykorzystane, wsparte 
właściwymi narzędziami (sprzętem) i logicznymi oraz spójnymi procesami, 
spowodują, iż będą mogli pracować zdecydowanie lepiej oraz dłużej. 
W klasycznych definicjach marketingu opartych o podstawową wiedzę o rynku 
i klientach, skupiano się przede wszystkim na instrumentalnym stosowaniu 
narzędzi jako wsparcia sprzedażowego dla pracowników, którzy z  kolei 
koncentrowali swoje wysiłki na sprzedaży oferowanych na rynku dóbr i usług. 
Z kolei obecnie, nowoczesne koncepcje podkreślają, iż podstawą sukcesu 
rynkowego przedsiębiorstwa jest budowanie relacji – z klientami, a w szerokim 
rozumieniu z interesariuszami. Jedną z grup docelowych strategii budowania 
relacji są właśnie pracownicy – jako interesariusze wewnętrzni. Koniecznym 
staje się zatem stworzenie pracownikom warunków do rozwoju zawodowego, 
tak aby stali się współtwórcami procesu, którego celem jest tworzenie trwałej 
więzi z klientami. 

Za twórcę pierwszej definicji marketingu relacji uznawany jest Leonard 
Berry, który określa go w sposób następujący: marketing relacji to tworzenie, 
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utrzymywanie i wzbogacanie relacji z klientem, gdzie pozyskanie nowego klienta 
stanowi jedynie pierwszy krok w procesie marketingu [Grönroosa, 1997, s. 327].

Elementem łączącym, a z całą pewnością również usprawniającym proces 
budowania relacji w układzie  przedsiębiorstwo – pracownik – klient są 
nowoczesne technologie komunikacji. Postęp, jaki dokonał się w technologiach 
informacyjnych był jednym z głównych czynników, dzięki którym w latach 90-
tych XX wieku marketing relacji i zarządzanie relacjami z klientami mogły stać 
się jedną z najważniejszych koncepcji myślenia strategicznego przedsiębiorstw 
[Burnett, 2002, s. 277]. Technologie komunikacji czy informacyjne znajdują 
zastosowanie w procesie komunikacji miedzy pracownikami firmy a jej klientami 
na kilku płaszczyznach, do których należy wg K.Burnetta [Burnett, 2002, s. 
279]:
• komunikacja zewnętrzna,
• komunikacja wewnętrzna,
• przetwarzanie danych,
• przechowywanie informacji.

Komunikacja zewnętrzna stwarza warunki do dwukierunkowego 
komunikowania się klientów z przedsiębiorstwem we wszystkich sprawach 
związanych z ich obsługą, a także umożliwia komunikowanie się z inwestorami, 
zarządami firm, pracownikami, kierownictwem, dostawcami i pośrednikami. 
Z kolei do zadań komunikacji wewnętrznej należy zmniejszanie dystansu 
informacyjnego w ramach wewnętrznych procesów w przedsiębiorstwie, 
związanych z obsługą interesariuszy zewnętrznych (klientów, kontrahentów, 
pozostałych interesariuszy), koordynowanie systemów komunikacji wewnętrznej, 
w tym systemów informatycznych wykorzystywanych w  przedsiębiorstwie, 
a służących obiegowi informacji, gromadzenia ich w bazach danych w celu ich 
dalszego przetworzenia. Przez przetwarzanie danych w marketingu partnerskim 
należy rozumieć rejestrowanie przebiegu relacji z klientem, a pozyskane w ten 
sposób informacje mogą stanowić podstawę do rozwoju relacji partnerskich 
z klientami w  przyszłości. Przechowywanie treści informacji o kliencie, jego 
uwarunkowaniach, zachowaniu oraz opłacalności dla firmy jest najważniejszym 
zadaniem marketingu w ramach złożonych systemów CRS (Customer Relationship 
Systems). Informacje o kliencie zawierające jego dane osobowe (w tym wiek, płeć, 
adres), a także sposób użytkowania produktu, częstotliwość robienia zakupów, 
preferencje oraz życzenia, są wykorzystywane w trakcie kreowania nowych 
produktów i usług, a także dla doskonalenia procesu sprzedaży produktu do 
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finalnego nabywcy. Pozostałe informacje, również bardzo istotne z  punktu 
widzenia kształtowania strategii marketingowej w przedsiębiorstwie to informacje 
o uwarunkowaniach klienta, które dotyczą jego priorytetów jako jednostki 
decyzyjnej, a także kryteriów i poszczególnych etapów w procesie podejmowania 
decyzji zakupu. Informacje o zachowaniu klienta obejmują działania przed 
sprzedażą, w jej trakcie, a także po jej zakończeniu oraz liczbę, rodzaj i wielkość 
zamówienia, stanowią zatem w istocie informacje o opłacalności danego klienta 
dla firmy (dotyczą wartości sprzedaży oraz wysokości kosztów mierzonych 
w pieniądzu i czasie, a nie tylko samego produktu czy jego sprzedaży, ale też 
obsługi i kredytu) [Grzanka, 2009, s. 33].

Ryc. 1. Podział pracowników przedsiębiorstwa na grupy
Fig. 1. The division of the company's employees into groups
Źródło/Source: E., Flejterska, L., Gracz, G., Rosa, A., Smalec, 2008

Na tym tle budowane są działania związane z wizerunkiem rynkowym wśród 
pracowników1. Jako jeden z obszarów istotnych z punktu widzenia marketingu 

1  W przypadku wizerunku przedsiębiorstwa grupa interesariuszy nie jest ograniczona 
wyłącznie do elementów wewnętrznych, tj. pracowników firmy, ale także potencjalnych 
pracowników (otoczenie rynkowe), natomiast na potrzeby niniejszego opracowania przyjęto, 
iż do badań wybrane będą jedynie osoby będące pracownikami badanych firm; nie zamyka 
to jednak możliwości i jest planowane w przyszłości poszerzenie obszaru zainteresowań 
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wewnętrznego i budowania relacji jednocześnie, należy traktować pracowników 
przedsiębiorstwa, których opinia na temat miejsca pracy może stanowić bardzo 
istotny element strategicznej przewagi konkurencyjnej. Znaczenie oraz wkład 
personelu przedsiębiorstwa w osiąganie celów przedsiębiorstwa są szeroko 
opisywane w literaturze i potwierdzane przez praktyków rynku. Należy 
też zwrócić uwagę na możliwości wykorzystania pozytywnego wizerunku 
przedsiębiorstwa dla pozyskania nowych pracowników i utrwalenia lojalności 
pracowników, których firma aktualnie zatrudnia. Pracownicy ci, budują relacje 
z klientami w wieloraki sposób. Według V. C. Judda z uwagi na częstotliwość 
kontaktów z klientami oraz stopień, w jakim pracownicy firmy uczestniczą 
w  konwencjonalnych działaniach marketingowych można wyróżnić cztery 
grupy pracowników, przedstawionych na rysunku 1.

Charakteryzując poszczególne grupy pracownicze, [Flajterska, Gracz, Rosa, 
Smalec, 2008, s. 29] należy podkreślić, że :
• łącznicy, mają częsty, regularny kontakt z klientem, są bezpośrednio 

zaangażowani w działania marketingowe,
• moderatorzy, mają dość częsty kontakt z klientem, ale nie są bezpośrednio 

zaangażowani w działania marketingowe, są to np. pracownicy central 
telefonicznych, biur administracyjnych niezwiązanych bezpośrednio 
z obsługą klienta,

• pracownicy sfery oddziaływania, mają oni rzadki kontakt z klientem, są 
bezpośrednio zaangażowani w działania marketingowe, są to np. pracownicy 
tworzący reklamę, pracownicy administracyjni, pracownicy działów 
wspierających obsługę klienta (produkcja, księgowość itp.),

• oraz personel pomocniczy, który ma rzadki kontakt z klientem, nie jest 
bezpośrednio zaangażowany w działania marketingowe, np. pracuje w dziale 
zaopatrzenia. 
Na szczególne zainteresowanie zasługują osoby pełniące rolę tzw. łączników, 

którzy najczęściej oraz w największym stopniu kontaktują się z klientem. Ich 
dobra opinia o przedsiębiorstwie będzie zgodnie z efektem halo promieniować 
na klientów, a zatem przyczynią się oni bezpośrednio do zwiększenia poziomu 
pozytywnych skojarzeń z firmą, obsługą wśród otoczenia rynkowego danej 

związanych z kreowaniem wizerunku rynkowego wielopłaszczyznowo również w tym 
wymiarze wewnętrznym, gdzie pracownicy aktualni i potencjalni stanowić będą segmenty 
docelowe prowadzonychi poszerzonych badań empirycznych;
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firmy, a z drugiej strony będą oni stanowić realne pozytywne (lub negatywne) 
świadectwo o jakości firmy, jej produktów i warunków pracy (czy szerzej 
współpracy). Takie podejście występowało już w klasycznych próbach omówienia 
istoty marketingu wewnętrznego. Natomiast w nowoczesnych koncepcjach 
uwaga jest skupiona na wszystkich pozostałych grupach, gdyż dotyczy ona 
całego personelu przedsiębiorstwa (wszystkich zatrudnionych) i taką koncepcję 
należy przyjąć w próbach opisu zależności między marketingiem wewnętrznym, 
a efektem końcowym działań rynkowych przedsiębiorstwa – czyli sprzedażą 
produktu lub usługi finalnemu konsumentowi. W nowoczesnych podejściach 
do tego zagadnienia uwagę przywiązuje się do wszystkich pracowników, 
do ich wzajemnych relacji, współpracy oraz nastawienia, które łącznie 
wpływają na końcowy efekt podejmowanych przez nich działań rynkowych. 
Świadomość tego, że wszyscy pracownicy wraz z ich zaangażowaniem oraz 
wiedzą i umiejętnościami obsługi klienta są najważniejszym kapitałem firmy, 
jest podstawą do poszukiwania rozwiązań pozwalających na jak najbardziej 
efektywne wykorzystanie tego kapitału.

Cele Działania

Cele ogólne
Personel powinien być zmotywowany wewnętrznie i zorientowany na klienta 
– narzędziami motywacji wewnętrznej i zewnętrznej są tradycyjne czynniki 
motywacyjne oraz wynikające z ich użycia działania 

Poziom strategiczny

Kreowanie środowiska wewnętrznego, które będzie wspomagać orientację na 
klienta, a także skłanianie personelu do sprzedaży produktów i usług za pomocą: 
metod zarządzania skutecznych dla danego rynku, właściwie stosowanej polityki 
personalnej, polityki szkoleń, planowania i kontroli procedur wdrażanych na 
etapie taktycznym i operacyjnym

Poziom 
taktyczny

Sprzedawanie zatrudnionym pracownikom produktów i usług, jako element 
wspierający sprzedaż - personel jest pierwszym rynkiem firmy (pierwotnym), 
dlatego personel powinien rozumieć, dlaczego oczekuje się od niego 
świadczenia pracy w określony sposób, a także oczekuje się aktywnego działania 
w  konkretnej sytuacji, pracownik musi akceptować produkty/usługi i inne 
dziedziny aktywności firmy, aby z przekonaniem wspierać przedsiębiorstwo 
w kontaktach z klientami, w przypadku świadczenia usług muszą być one 
rozwinięte i wewnętrznie akceptowane przed rozpoczęciem ich świadczenia, 
w  wiązku z tym koniecznie trzeba uruchomić wewnętrzne kanały informacyjne, 
aby uniknąć niedoinformowania w prowadzonych procesach

Tab. 1 Ogólna koncepcja marketingu wewnętrznego na poziomie strategicznym 
i taktycznym
Tab. 1. The general concept of internal marketing on a strategic and tactical level
Źródło/Source: E., Flejterska, L., Gracz, G., Rosa, A., Smalec, 2008
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Koncepcja marketingu wewnętrznego, odpowiadającego na potrzebę 
motywacji oraz satysfakcji pracowników w celu świadczenia wysokiej jakości 
usług, po raz pierwszy została przedstawiona w późnych latach siedemdziesiątych 
ubiegłego wieku. W literaturze przedmiotu M. Rafiq i P. K. Ahmed wyróżnili 
trzy powiązane ze sobą elementy kształtujące marketing wewnętrzny, takie 
jak motywacja wewnętrzna pracowników, ich orientacja na konsumenta 
oraz rozszerzenie koncepcji marketingu wewnętrznego o budowanie relacji. 
[Rafiq,Ahmed, 2000, s. 431]. W tym układzie istotne jest miejsce wizerunku 
rynkowego przedsiębiorstwa, który to wizerunek jest elementem uzupełniającym 
powstały układ elementów i pełni funkcję scalającą działania pracowników 
skierowane zarówno do wnętrza, jak i na zewnątrz firmy.

W szerokim ujęciu definicyjnym marketing wewnętrzny przedstawiony jest 
jako filozofia działania o strategicznych i taktycznych implikacjach [Styś, 2003, 
s. 77]. Stąd biorąc pod uwagę ogólny cel marketingu wewnętrznego, jakim 
jest motywacja i orientacja personelu na klienta, przy jednoczesnym budowaniu 
wizerunku wewnątrz przedsiębiorstwa, działania na poziomie strategicznym 
i taktycznym mają konkretne założenia i odzwierciedlenie w działaniach, co 
przedstawiono w tabeli 1. 

Na poziomie strategicznym jest to głównie kreowanie odpowiedniego 
środowiska wewnętrznego, które polega na wprowadzeniu odpowiednich 
metod zarządzania i właściwej polityki personalnej, która jest nastawiona 
na budowanie lojalności pracownika względem pracodawcy. Na poziomie 
taktycznym najistotniejsze jest uświadomienie pracownikom celów 
przedsiębiorstwa, przekonanie ich do produktów czy usług świadczonych 
przez przedsiębiorstwo, a także do pozostałych aktywności rynkowych firmy 
(w tym działań marketingowych). Ma to na celu zbudowanie pozytywnych 
relacji i wzmocnienie pozytywnego wizerunku pracodawcy tak, aby pracownicy 
mogli z przekonaniem wspierać swoją firmę w kontaktach z klientami na rynku 
[Flajterska, Gracz, Rosa, Smalec, 2008, s. 34]. Osiągnąć to można między 
innymi przy wykorzystaniu employer brandingu (wizerunku pracodawcy) oraz 
oferowaniu produktów czy usług firmy również osobom zatrudnionym w firmie, 
tak by mogły poznać ofertę rynkową i samodzielnie przekonać się o jej cechach. 
Buduje to poczucie zaufania, wzajemnego zrozumienia, a co najważniejsze 
poczucia wartości (pracownik jest czymś znacznie ważniejszym niż jedynie siłą 
roboczą traktowaną instrumentalnie). Efekty takiego działania taktycznego są 
nie do przecenienia w codzienności gospodarczej i mogą być również cennym 
elementem gry rynkowej. 
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Z kolei J.Otto określa wewnętrzne i zewnętrzne cele marketingu w dwóch 
płaszczyznach – strategicznej i taktycznej. W tym ujęciu employer branding 
traktowany jest również dwubiegunowo – z jednej strony wizerunek rynkowy 
pracodawcy realizuje cele taktyczne wewnątrz organizacji, z drugiej oddziałuje 
na klientów – potencjalnych przyszłych pracowników firmy (tabela 2).

Cele Wewnętrzne Zewnętrzne

Strategiczne
Motywacja pracowników
Świadomość pozycji klienta
Zadowolenie pracowników

Zdobycie klientów
Utrzymanie klientów
Employer branding zewnętrzny

Taktyczne

Postawy i zachowania 
menedżerów
Poprawa know-how 
pracowników
Employer branding wewnętrzny

Odróżnianie się od konkurencji
Zadowolenie klientów

Tab. 2. Cele marketingu a wizerunek pracodawcy w ujęciu strategicznym i 
taktycznym
Tab. 2. Marketing goals and the employer's image in strategic and tactical terms
Źródło: opracowanie na podstawie J. Otto, 2001, s. 180
Source: own elaboration based on J. Otto, 2001, s. 180

Marketing wewnętrzny dysponuje wieloma narzędziami, a wizerunek 
rynkowy pracodawcy jest jednym z takich elementów.  Prawidłowo 
wykorzystywany może wspierać wiele funkcji organizacji, a skierowany powinien 
być do dwóch grup interesariuszy – aktualnych i potencjalnych pracowników. 
Właściwe pozycjonowanie wizerunku rynkowego umożliwia przedsiębiorstwu 
funkcjonowanie w skomplikowanych i złożonych systemach gospodarczych, 
gdyż zadowolenie i wsparcie generowane przez własne zasoby ludzkie jest 
kluczowym elementem sukcesu rynkowego przedsiębiorstwa.

PROCES ZARZĄDZANIA WIZERUNKIEM PRACODAWCY 

Rozpatrując problematykę wizerunku pracodawcy należy wyjść od sposobu 
jego definiowania. W literaturze funkcjonuje wiele definicji wizerunku, czy 
konkretnie wizerunku pracodawcy. Wychodząc od najprostszej jego definicji 
można zwrócić uwagę na kwestię oddziaływania na zmysły – według J.Altkorna 
termin ten wywodzi się z języka łacińskiego (łac. imago) i oznacza wzór, 



MARTA ADAMCZYK, ANNA SOBCZYK-KOLBUCH16

pierwowzór, odbicie, obraz. [Altkorn, 2004, s. 13] Poszerzając znaczenie tego 
słowa, wizerunek jest to synonim słowa image, czyli wykreowany przez daną 
osobę (lub na jej użytek przez innych) obraz własnej osobowości, a dokładnie 
sposób, w jaki dana osoba lub rzecz jest postrzegana i przedstawiana [Współczesny 
Słownik Języka Polskiego, 2020]. Według szerszego spojrzenia J.  Altkorna 
wizerunek to także wypracowane przez specjalistów w tym zakresie, publiczne 
oblicze osoby lub organizacji, przedstawiające je w  korzystnym świetle oraz 
służące zdobywaniu społecznej akceptacji dla jej działalności, a tym samym 
pozyskiwaniu coraz większej rzeszy sympatyków, w tym klientów czy 
interesariuszy [Altkorn, 2004, s. 14]. W literaturze obcojęzycznej wizerunek 
rozumiany jest jako sposób w jaki coś lub ktoś jest postrzegany przez innych 
[Cambridge Dictionary, 2020], co pozwala na rozwinięcie tego pojęcia na szerzej 
rozpatrywane obszary, tj. np. przedsiębiorstwa i wielu różnych interesariuszy, 
którzy funkcjonując w  otoczeniu rynkowym budują wrażenia percepcyjne 
w oparciu o istniejące wzory i oczekiwane zachowania poszczególnych instytucji 
czy osób. Potwierdza to również definicja wizerunku według W. Budzyńskiego, 
który określa wizerunek firmy jako jej obraz wśród ludzi [Budzyński, 2002, 
s. 13], który może być prawdziwy, ale także może być zafałszowany poprzez 
różnego rodzaju czynniki na niego wpływające. Samo pojęcie wizerunku 
pracodawcy (z ang. employer branding) początkowo rozumiano jako uzupełnianie 
tradycyjnych metod rekrutacji o techniki marketingowe, a tym samym 
koncentrowano się na wsparciu samego procesu pozyskiwania pracowników 
[Armstrong, 2006, s. 395-396]. Natomiast wizerunek pracodawcy należy 
rozpatrywać szeroko – jako jedno z narzędzi marketingu, które oddziałuje na 
pracowników (aktualnych i potencjalnych – czyli wewnętrznych i występujących 
w otoczeniu rynkowym przedsiębiorstwa). Pracownicy stanowiący ogólnie 
rozumiane zasoby ludzkie odczuwają oddziaływanie wizerunku pracodawcy 
podobnie jak konsumenci odczuwają wizerunek rynkowy firm, których 
produkty kupują i z których korzystają. Jest to obecnie tym bardziej istotne, 
że rynek pracy również podlega zmianom i obecna sytuacja rynkowa (relacja 
między popytem na pracę a podażą) w wielu branżach i na wielu stanowiskach 
ma charakter marketingowy (wyższy popyt na pracowników niż ich podaż), 
co powoduje, że to pracownicy wybierają pracodawców w zależności od wielu 
czynników, nie tylko ekonomicznych, ale także poza ekonomicznych decydując 
się na współpracę z danym przedsiębiorstwem.

Kształtowanie i zarządzanie wizerunkiem pracodawcy, jako elementem 
marketingu wewnętrznego, jest procesem, w trakcie którego wizerunek rynkowy 
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pracodawcy przekształcany jest w zależności od potrzeb rynkowych aktualnych 
i potencjalnych pracowników, a z drugiej strony jest zobrazowaniem opinii 
i  idei pracowników w odniesieniu do przedsiębiorstwa. Głównym zadaniem 
w tym procesie jest budowanie pozytywnych skojarzeń z marką pracodawcy, 
które złożą się na jego wizerunek, a poprzez to na atrakcyjność całej organizacji. 
Proces ten przedstawiono na rysunku 2.

Ryc.2. Proces kształtowania wizerunku pracodawcy jako narzędzia marketingu 
wewnętrznego
Fig. 2. The process of shaping the employer's image as an internal marketing tool
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Zarządzanie w rachunkowości, 2017, 
s. 111-121
Source: own elaboration based on: Zarządzanie w rachunkowości, 2017, s. 111-121

Kolejnym elementem, który wpływa na zainteresowanie budowaniem 
wizerunku pracodawcy, jest zmiana podejścia zarówno pracowników, jak 
i kandydatów do kwestii wizerunku firmy. Jak wynika z badań, konsumenci 
dokonują oceny czterech wymiarów doświadczania marki (tab. 3): koncentracja 
na osobie kupującego, zaufanie, proaktywność oraz dotrzymywanie obietnic 
i terminowość [Miles i in. 2011, s. 498].
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WYMIAR PRZEJAWY

Koncentracja na osobie
Przyjazne nastawienie
Zrozumienie, empatia
Pozytywna postawa obejmująca skupienie się na osobie konsumenta

Zaufanie
Zaufanie do liderów organizacji
Zaufanie do pracowników kontaktujących się z konsumentami

Proaktywność
Odpowiedź na potrzeby konsumentów
Łatwość prowadzenia biznesu
Interaktywność

Dotrzymywanie obietnic 
i terminowość

Zaufanie i integralność postrzegane przez konsumentów
Brak opóźnień w udzielaniu odpowiedzi przez przedsiębiorstwo
Terminowość dostaw i ich jakość

Tab. 3. Cztery wymiary doświadczenia marki przez klienta
Tab. 3. The four dimensions of brand experience by the customer
Źródło/Source: J. Dąbrowska, 2014, s. 100

Każdy konsument oczekuje przyjaznego nastawienia ze strony firmy, a nie 
poczucia osaczenia czy agresji w punkcie sprzedażowym, czy obsługi klienta. 
Wynika to z tendencji do budowania relacji, o czym wspomniano na początku, 
a relacje powinny być oparte o pozytywne doświadczenia. I tak wizerunek 
firmy jako pracodawcy również będzie rzutował na te relacje, przez to można 
stwierdzić, że wizerunek firmy jako pracodawcy jest odpowiedzią na to, co 
dzieje się na rynku konsumenta, zwłaszcza w zakresie narzędzi marketingu 
relacyjnego i dążenia do oferowania możliwie najwyższych standardów obsługi. 
Marka pracodawcy stanowi dziś siłę przetargową przedsiębiorstwa w walce 
z konkurencją. W czasach, kiedy kapitał finansowy oraz środki produkcji 
nie są problemem, przedsiębiorstwa sięgają po unikatową i poszukiwaną 
wiedzę, którą oferują pracownicy oraz kandydaci na rynku pracy. Zależy im 
zatem na tym, aby pracownicy byli lojalni, czuli się częścią przedsiębiorstwa 
i wykorzystywali dla jego sukcesów swoje umiejętności, wiedzę i doświadczenie. 
Widać to również w nowych modelach szeroko pojętych organizacji, takich 
jak organizacje uczące się, organizacje inteligentne, wirtualne oraz oparte na 
wiedzy. Centralną pozycję zajmują w nich zawsze ludzie, będący siłą napędową 
organizacji lub w negatywnym scenariuszu – stający się jej siłą niszczycielską. 
Zależy to od uwarunkowań, w których funkcjonują te jednostki oraz od 
podejścia do pracowników, które reprezentują pracodawcy. To ludzie posiadający 
spersonalizowaną wiedzę i określone indywidualne talenty wpływają na sposób 
oraz możliwości wykorzystania wszystkich pozostałych zasobów opartych   na 
wiedzy w każdym przedsiębiorstwie. [Mikuła, 2020] Należy pamiętać, że 
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ludzie tworzą firmę, aktywnie uczestnicząc w jej funkcjonowaniu, realizując 
strategię organizacji i wynikające z niej cele oraz zadania [Perenc, 2005, s. 110]. 
Bez czynnika ludzkiego w przedsiębiorstwie żaden z pozostałych elementów 
tworzenia wartości nie zadziała nawet wtedy, gdy zostanie zastosowana 
najwymyślniejsza technologia [Edvinson, Malone, 2001, s. 92]. Potwierdzają to 
badania oraz liczne przykłady praktyków, zwracających uwagę na te zależności 
i relacje. Człowiek jest i pozostanie w przedsiębiorstwie najważniejszym ogniwem 
– kreatywnym, adaptującym się do warunków rynkowych i wykorzystującym 
wiedzę, doświadczenie oraz umiejętności dla dobra organizacji, o ile jej 
wizerunek jest przez niego nie tylko akceptowany, ale budzący satysfakcję z 
pracy i powodujący poczucie dumy z pracy właśnie w tym miejscu.

MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA EMPLOYER BRANDING JAKO 
FORMY MARKETINGU WEWNĘTRZNEGO

W ciągu ostatniego roku, gdy pandemia na dobre zmieniła formę pracy co 
spowodowało inną organizację realizacji zadań, konieczność uelastycznienia 
czasu pracy pracowników wielu firm w praktycznie wszystkich branżach, 
istotne wydawało się sprawdzenie jakie czynniki wpływają na wizerunek 
pracodawcy. W tym celu przeprowadzono badania rozpoznawcze metodą 
ankietową. W badaniu wzięły udział 24 podmioty gospodarcze z województwa 
śląskiego (w większości sektora MŚP), w których poproszono pracowników 
o wypełnienie anonimowo krótkiego kwestionariusza związanego z badaną 
problematyką. Celem badania było wstępne rozpoznanie problematyki 
kształtowania wizerunku rynkowego wśród pracowników sektora MŚP, który 
wydaje się najbardziej dotknięty problemami związanymi z zasobami ludzkimi 
w okresie pandemii (i ograniczania swobód gospodarczych wynikających 
z przepisów sanitarno-epidemiologicznych). W badanych przedsiębiorstwach 
w anonimowym badaniu kwestionariuszowym udział wzięło łącznie 49 osób, 
których odpowiedzi spełniały warunki dopuszczenia do próby badawczej. 
Jeżeli chodzi o liczbę zatrudnianych pracowników,  dominowały bardzo 
małe firmy zatrudniające do 15 osób (połowa firm), jedna trzecia to firmy 
zatrudniające do 30 osób, a 17% stanowiły firmy średnie, z kolei w ogólnej 
próbie badanych 47% stanowiły kobiety, 43% osoby na stanowiskach 
kierowniczych (głównie z firm średnich, z których w badaniu wzięła udział 
dominująca grupa respondentów).  
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Ryc. 3. Wizerunek firmy decyduje o chęci podjęcia pracy w danej firmie
Fig. 3. The company's image determines the willingness to work in a given company
Źródło/Source: opracowanie własne/own elaboration

Ryc. 4. Częstotliwość brania pod uwagę wizerunku pracodawcy przy zmiany 
pracy
Fig. 4. The frequency of taking into account the image of the employer when changing jobs
Źródło/Source: opracowanie własne/own elaboration

Do najważniejszych kwestii, o które pytani byli badani należała kwestia ich 
decyzji o podjęciu pracy pod wpływem wizerunku pracodawcy (patrz rys. 3). 
Okazało się, że w badanej grupie blisko połowa badanych decydowała o wyborze 
swojego miejsca pracy pod wpływem opinii o pracodawcy – wizerunek rynkowy 
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pracodawcy jest bardzo istotnym elementem dla pracowników. Co ciekawe dość 
liczna grupa (prawie jedna trzecia) respondentów nie była w stanie określić tej 
kwestii. W odpowiedziach uzupełniających wskazywali oni głównie na sferę 
ekonomiczną (zarobki oferowane przez pracodawcę) oraz geograficzną (bliska 
odległość do miejsca zatrudnienia), czyli pragmatyczne aspekty przeważały 
w tej grupie badanych. Istotne wydaje się również to, że respondenci zwracali 
uwagę na kwestie lokalizacji firmy pomimo, iż w okresie pandemii nie ma 
ona istotnego znaczenia z uwagi na wykonywanie obowiązków zawodowych 
w formie zdalnej.

 

Ryc. 5. Źródła informacji na temat wizerunku rynkowego przedsiębiorstwa 
(liczba respondentów)
Fig. 5. Sources of information on the company's market image (number of respondents)
Źródło/Source: opracowanie własne/own elaboration

Interesujące są wypowiedzi badanych w zakresie częstotliwości zwracania 
uwagi na wizerunek rynkowy pracodawcy przy zmianie pracy, co przedstawiono 
na rys.4. Okazuje się, że jednie co trzeci badany zwraca na to uwagę często lub 
zawsze (tu tylko 4%), a wydawałoby się, że ten odsetek będzie zdecydowanie 
wyższy. Tymczasem prawie jedna trzecia odpowiedzi (rzadko i nigdy) zaprzecza 
koncepcji wpływu wizerunku rynkowego firmy jako pracodawcy, co świadczy 
nie tyle o fakcie, iż faktycznie nie ma on znaczenia, co o tym, że respondenci 
nie uświadamiają sobie znaczenia tego wizerunku, biorąc pod uwagę inne, 
dominujące w ich przypadku cechy przedsiębiorstwa czy stanowiska pracy, 
w momencie, gdy się o pracę starają.
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Niemniej jednak pomimo takich doświadczeń respondenci wskazywali, 
że wizerunek pracodawcy nabiera dla nich istotnego znaczenia, zwłaszcza 
w obecnej sytuacji, gdy rynek jest rynkiem trudnym i wymaga dostosowania się 
do nowych zasad panujących na nim, związanych z ogólnoświatową epidemią.

Ryc. 6. Poziom zgodności z podanymi stwierdzeniami (skala Likerta)
Fig. 6. The level of compliance with the statements given (Likert scale)
Źródło/Source: opracowanie własne/own elaboration

Kolejnym interesującym aspektem z punktu widzenia marketingu 
wewnętrznego, było pytanie związane ze źródłami informacji na temat 
wizerunku, co przedstawia powyższy rysunek. W tym przypadku, co nie 
budziło zdziwienia, dominują fora internetowe, co wynika nie tylko z rozwoju 
technologii komunikacji cyfrowej, ale przede wszystkim z przyzwyczajeń i zmian 
społecznych wynikających z przemian cywilizacyjnych. Młodsze pokolenia 
stanowią obecnie w pełni cyfrową (zdigitalizowaną) społeczność, poruszają 
się biegle w mediach społecznościowych i wykazują w stosunku do nich duże 
zaufanie. Traktują opinie innych internautów jako opinie wiarygodne i szczere, 
a zatem traktują je jak opinie znajomych. Faktyczny udział znajomych w procesie 
informowania o wizerunku rynkowym danego przedsiębiorstwa i pracodawcy 
jest również wysoki – zdecydowanie bardziej popularni są znajomi czy agencje 
pracy lub opinie ekspertów, które tej młodszej części badanej grupy kojarzyły 
się głównie z artykułami sponsorowanymi czy sprzedażą przez agencje pracy 
ofert pracy, które oferują najwyższe prowizje dla agentów. Stosunkowo niski 
udział publikacji prasowych, czy reklam firmy wynika najprawdopodobniej z 
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faktu, iż coraz mniej osób czyta papierowe wydania prasy, a większość poszukuje 
informacji online (rolę telewizji przejmują w niektórych przypadkach media 
społecznościowe). 

Ostatnim z zaprezentowanych problemów, na które warto zwrócić uwagę 
w  związku z podjętą w opracowaniu tematyką, są opinie respondentów na 
tematy związane z wizerunkiem firmy i możliwościami jego wykorzystania 
dla potrzeb pracowników (obecnych i przyszłych). Na rys.6 przedstawiono 
odpowiedzi badanych. Jeżeli chodzi o ich opinię na temat znaczącego wpływu 
wizerunku firmy na jej wybór jako miejsca pracy, to respondenci stwierdzili, 
że całkowicie lub raczej zgadzają się z takim stwierdzeniem. Te odpowiedzi są 
zbieżne z odpowiedzią badanych związaną z chęcią podjęcia pracy w miejscu, 
które ma dobry, pozytywny wizerunek. Jest to oczywiste, natomiast fakt, że 
respondenci zwracają uwagę na wizerunek firmy jako potencjalnego miejsca 
zatrudnienia jest elementem ciekawym, gdyż widać tu zmianę w stosunku do 
zasad panujących na rynku pracy. Obecnie rynek pracy jest rynkiem dynamicznie 
się zmieniającym, na którym pracodawcy konkurują o najlepszych pracowników 
– tak jak o klientów na rynku produktów i usług. Ta zmiana wynika z wielu 
czynników, od zmian pokoleniowych, poprzez zmiany ekonomiczno-społeczne, 
otwarcie się na rynki pracy w wymiarze międzynarodowym, na swobodzie 
przepływu informacji, a także zasobów ludzkich skończywszy. Okazuje się też, 
że opinie respondentów odnośnie kwestii roli wizerunku firmy ograniczonej 
jedynie do oddziaływania na klientów są podzielone praktycznie równo 
i spolaryzowane. Z jednej strony występuje grupa osób potwierdzających taki 
stan rzeczy, a z drugiej przeczących takiemu sformułowaniu. W przypadku tego 
zagadnienia sporadycznie nastąpił wybór odpowiedzi neutralnej, co świadczy 
o tym, że badani mają swoje zdanie i chcą je wyrażać. Fakt, iż występują tu dwie 
skrajności potwierdza tylko to, że jedynie część badanych patrzy na wizerunek 
rynkowy szeroko, a pozostała grupa w sposób klasyczny, czyli jako oddziaływanie 
rynkowe – zewnętrzne, na interesariuszy występujących w otoczeniu rynkowym 
przedsiębiorstwa, a nie również w jej wnętrzu. Z kolei dość wyraźnie widać 
tendencję do potwierdzenia, iż firma dzięki działaniom wizerunkowym może 
zmienić nastawienie swoich pracowników do przedsiębiorstwa. Zgromadzone 
wstępnie dane związane z tematyką kształtowania wizerunku pracodawcy 
potwierdziły, że dla przedsiębiorców wizerunek ich firm ma kluczowe znaczenie, 
a same zagadnienia są niewątpliwie warte głębszego i bardziej szczegółowego 
zbadania i omówienia.
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PODSUMOWANIE

Wizerunek firmy jako pracodawcy jest niewątpliwie bardzo interesującym 
zagadnieniem, które wciąż się rozwija. Wynika to ze zmieniających się 
warunków rynkowych oraz zwiększania wartości rynkowej zasobów ludzkich 
jako takich. Wysoko wykwalifikowana kadra z doświadczeniem i konkretnymi 
umiejętnościami to cenione przez pracodawców aktywo w firmie. Wizerunek 
staje się tym elementem, który wyzwala pewne działania po obu stronach – 
wewnątrz przedsiębiorstwa (wśród pracowników) oraz na zewnątrz – w oczach 
poszukujących pracy, którzy może się zdarzyć, że są równocześnie klientami. 
Pracodawca w związku z rosnącą rolą wizerunku firmy powinien zadbać o ten 
wizerunek, pamiętając, że interesariusze pojawiają się z dwóch kierunków – 
z wnętrza firmy oraz z jej otoczenia. Opracowanie strategii działania w zakresie 
wizerunku pracodawcy powinno stanowić główne wyzwanie dla menedżerów 
i przedsiębiorców funkcjonujących na rynku. 

Istotne jest zrozumienie przez menedżerów i zaakceptowanie konieczności 
inwestowania w kapitał ludzki nie tylko w taki sposób, jak w inne czynniki 
produkcji, ale z dużo większą ostrożnością, poszanowaniem godności człowieka 
i etyki (etosu) pracy. Skuteczny menedżer skoncentruje swoje działania na 
pracownikach wewnątrz firmy oraz na zewnątrz – na klientach oraz potencjalnych 
pracownikach, tak by maksymalizować efekt synergii wynikający z działania 
w dynamicznym otoczeniu.

Z kolei wspomniane cele marketingu wewnętrznego, jak na przykład 
motywacja pracownika, budowanie świadomości marki i lojalności w stosunku 
do firmy stanowią kluczowe wyzwania współczesnego procesu zarządzania 
zasobami ludzkimi. Marketingowe oddziaływanie na pracowników 
zatrudnionych w przedsiębiorstwie wymaga zrozumienia istoty marketingu 
wewnętrznego i kształtowanego przez jego narzędzia wizerunku rynkowego 
pracodawcy. Skuteczność marketingu wewnętrznego w dużej mierze jest 
wynikiem pracy 

i współpracy z zatrudnionymi pracownikami. Oni najlepiej rozumieją 
funkcjonowanie danego przedsiębiorstwa, a z drugiej strony są interesariuszami 
i odbiorcami działań marketingowych w tym zakresie.
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