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Streszczenie: W artykule przedstawiono pojęcie satysfakcji i lojalności klienta oraz czynniki 

wpływające na poziom satysfakcji i lojalności klienta. Podkreślono, że oczekiwania i satysfakcja, a w 

konsekwencji lojalność klienta stanowią istotne kryterium wyznaczające zmiany w postrzeganiu jakości 

produktów. Stwierdzono, że w obecnej sytuacji działalności przedsiębiorstw kategoria satysfakcji klienta 

jest na tyle istotna, aby stać się przedmiotem zarządzania. Ponadto wykazano, że niska jakość 

zarządzania w firmie i niski poziom zarządzania satysfakcją klienta należą do głównych przyczyn 

wewnętrznych wywołujących kryzys. 
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Wstęp 

 

Przedsiębiorstwo, które chce sprostać pojawiającym się wyzwaniom 

rynkowym, musi poznać klienta wraz z jego potrzebami i oczekiwaniami. 

Uwzględnienie potrzeb i oczekiwań klienta tworzy fundament, na którym firma może 

budować trwałą przewagę konkurencyjną. Sukces ten umożliwia dbanie o właściwą 

jakość produktów (wyrobów i usług), wpływającą na zadowolenie klienta. 

 

1. Jakość zarządzania a satysfakcja klienta 

 

Problematyka zadowolenia klienta jest ściśle związana z zarządzaniem jakością 

oraz z dużym zapotrzebowaniem na tego typu działalność ze strony biznesu i 

organizacji non profit. Zmieniające się oczekiwania klientów oraz wzrastające 

wymogi konkurencyjne wywołują konieczność bezwzględnej koncentracji działania 

każdej organizacji w obszarze ciągłego usprawnienia jakości wyrobów, usług i 

procesów działania. R. Karaszewski pisze, że „koncepcja zarządzania przez jakość 

wywodzi się z realizowanych po drugiej wojnie światowej w japońskich 

przedsiębiorstwach projektów opracowywanych przez Deminga i Jurana, uczonych 

będących pod wpływem behawioralnych teorii zarządzania, nauk zarządzania oraz 

głównie podejścia systemowego”
1
. Bardzo popularna obecnie koncepcja, zwana 

kompleksowym zarządzaniem jakością (TQM), wyrosła na gruncie szerszej 

problematyki zarządzania jakością. Jest ona jednym z kilku podejść jakościowych w 

zarządzaniu. Podstawy i założenia TQM wykształcały się od początku powstania 

strategii jakościowych i do dnia dzisiejszego ulegają rozbudowie oraz 

                                                           
1 R. Karaszewski, Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością, Wyd. Dom Organizatora, Toruń 2009, s. 

100. 
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przeobrażeniom. Można powiedzieć, że TQM to dynamiczny proces doskonalenia, 

który w warunkach zmienności nie ma granicy ani czasowej, ani materialnej.  

Według W. Kowalczewskiego „TQM polega na ustawicznym doskonaleniu 

przedsiębiorstwa we wszystkich dziedzinach i efektach działalności. Jest to nowa 

filozofia zarządzania obejmująca poza doskonaleniem produktów i usług, również 

jakość wykonywanej pracy, co wiąże się z podnoszeniem kwalifikacji pracowników, 

a także doskonaleniem urządzeń produkcyjnych, eksploatowanych oraz 

informacyjno-decyzyjnych”
2
. 

TQM opiera się na podstawowych zasadach, że jakość to: 

 główny cel działania przedsiębiorstwa, 

 zadania każdego pracownika w przedsiębiorstwie, 

 pojęcie wielowymiarowe, obejmujące ludzi, procesy i systemy, 

 zapobieganie wadom, a nie ich wykrywanie, 

 ustalenie naczelnego celu całej organizacji jako dążenie do pełnego 

zaspokojenia potrzeb klientów oraz stałe dążenie do wzrostu zadowolenia 

klientów
3
. 

Punktem wyjścia w zarządzaniu jakością powinno być kierownictwo 

organizacji. Postrzegając filozofię jakości oraz kierownictwo organizacji jako swoisty 

kompas zarządzania jakością, pamiętać należy, iż biegunem północnym jest tu 

koncentracja na kliencie, będącym bezpośrednim celem wszelkich podejmowanych w 

organizacji działań. Deming w swoich rozważaniach wskazuje, iż wizjonerskie 

przywództwo poprzedza powstanie systemu organizacyjnego wspierającego 

kształcenie pracowników, którego efektem jest proces zarządzania zapewniający 

uzyskanie określonych wyników oraz osiągnięcie zakładanych celów, takich jak 

wysoka jakość czy redukcja kosztów, przy jednoczesnej koncentracji na zwiększaniu 

satysfakcji klientów. Pojęcie jakości w TQM definiowane jest w odniesieniu do 

klienta i oznacza przede wszystkim: konsekwencje, niezawodność, terminowość, 

kompetencję, grzeczność, zaufanie, dostarczenie właściwych produktów. Przy czym 

klientami są zarówno nabywcy produktów wytwarzanych przez przedsiębiorstwo 

(klienci zewnętrzni), jak i odbiorcy rezultatów pracy poszczególnych jego komórek, 

którzy produkt dalej przetwarzają (klienci wewnętrzni). 

Literatura podkreśla, że podział klientów przedsiębiorstwa na zewnętrznych i 

wewnętrznych jest istotny dla celów zmiany orientacji przedsiębiorstwa dotyczącej 

postrzegania roli oraz znaczenia klientów w kształtowaniu nowego podejścia do ich 

obsługi i kształtowaniu relacji długookresowych. Ponadto podział ten ma znaczenie w 

określaniu charakterystyk związków zachodzących pomiędzy klientami
4
. 

K. Szczepańska pisze, że „procedura identyfikacji grup klientów zewnętrznych, 

pozwalająca na zorientowanie sposobu myślenia o kliencie na kompleksowo 

dostarczaną wartość w zarządzaniu jakością, dzieli się na cztery zasadnicze elementy: 

 wymagań – poznania, rozumienia, śledzenia zmian i ich dynamiki, 

 możliwości – kompetencji organizacji do spełniania wymagań, 

 zdolności – rzeczywiste spełnianie przez organizację wymagań klienta, 

                                                           
2 W. Kowalczewski, Przesłanki filozofii zarządzania, [w:] Przedsiębiorstwo przyszłości, fikcja i 

rzeczywistość, red. I.K. Hejduk, IOiZwP „ORGMASZ”, Warszawa 2004, s. 61. 
3 E. Skrzypek, Jakość i efektywność, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2000, s. 107. 
4 K. Szczepańska, TQM w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Wyd. Poltex, Warszawa 2010, s. 45. 
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 ciągłości – dostosowywanie się organizacji do dynamiki zmian wymagań w 

poszczególnych segmentach klientów w perspektywie długookresowej”
5
. 

Poznanie wymagań poszczególnych grup klientów pozwala przedsiębiorstwu 

określić możliwości dostosowania produktu do potrzeb klientów. Ponadto pozwala 

kształtować relacje: przedsiębiorstwo – klient zewnętrzny. 

Klienci wewnętrzni tworzą wartość dla klientów zewnętrznych, dlatego pojęcie 

klienta wewnętrznego nabiera szczególnego znaczenia w procesach zarządzania 

jakością w przedsiębiorstwie. System obsługi klienta wewnętrznego jest 

koniecznością we współczesnym zarządzaniu jakością, ze względu na parametry: 

kosztów (redukcja kosztów obsługi), czasu (właściwe gospodarowanie, szybkość 

reakcji), efektywności (oczekiwany wzrost), ryzyka (ograniczenie występowania 

błędów i pomyłek). 

Literatura podkreśla, że „stworzenie systemu obsługi klientów wewnętrznych 

przedsiębiorstwa wymaga: 

 określenia wszystkich czynników, które są związane z postrzeganiem przez 

klienta wewnętrznego warunków i środowiska pracy, 

 przyjęcia orientacji na priorytety klientów wewnętrznych w zakresie potrzeb i 

oczekiwań, określone na podstawie wyników przeprowadzonych badań, 

 koordynacji różnorodnych obszarów aktywności funkcjonalnej 

przedsiębiorstwa poprzez zastosowanie wymagań podejścia systemowego i 

procesowego,  

 określenie zasad, norm, procedur działania w celu zapewnienia wymaganego 

poziomu obsługi klienta wewnętrznego”
6
. 

Wdrożenie i zarządzanie systemem obsługi klienta wewnętrznego pozwala na 

uzyskiwanie odpowiedniego stopnia jego zadowolenia, co warunkuje osiąganie przez 

firmę określonych, wymiernych korzyści zarówno w perspektywie wewnętrznej, jak i 

zewnętrznej. 

Koncentracja działań przedsiębiorstwa na kliencie wymaga nie tylko zmian 

organizacyjnych czy świadomościowych, lecz także zbudowanie takiego systemu 

obsługi klienta, który maksymalizowałby jego zadowolenie. Wynika to stąd, że w 

polu widzenia klienta zewnętrznego znajdują się sprzedaż, fakturowanie czy 

załatwienie reklamacji. Natomiast pozostałe operacje wykonuje klient wewnętrzny. 

Ogólnie możemy stwierdzić, że na zadowolenie klienta zewnętrznego oddziałują 

pośrednio klienci wewnętrzni, a szczególnie pracownicy bezpośrednich kontaktów. 

Zadowolenie klienta wewnętrznego i zewnętrznego powinno być rozważane 

łącznie, ze względu na relacje zachodzące między tymi klientami.  

 

2. Satysfakcja i lojalność klienta 
 

Pojęciem „satysfakcja klienta” posługujemy się w odniesieniu do ostatecznych 

użytkowników wyrobu lub usługi. Satysfakcja jest odczuciem bardzo subiektywnym i 

zależy od cech osobowych klienta. Każdy klient inaczej odczuwa, inne ma 

wymagania oraz inaczej postrzega wartość produktu. Bliskoznacznymi pojęciami 

terminu „satysfakcja” są: zadowolenie, ukontentowanie, przyjemność, zachwyt, 

                                                           
5 Ibidem, s. 46. 
6 Ibidem, s. 54. 
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szczęście. Termin „zadowolenie klienta” został użyty po raz pierwszy przez T.C. 

Levita w 1960 r.
7
 W przypadku braku satysfakcji mówi się o niezadowoleniu, 

rozczarowaniu, frustracji, dysharmonii, dysonansie, sprzeczności. S. Skowron i Ł. 

Skowron piszą, że „satysfakcja klienta to stan psychiczny, w którym znalazł się on w 

wyniku doświadczenia wyboru i użycia danego produktu, usługi lub marki. 

Zadowolenie występuje wtedy, kiedy produkt lub usługa spełnia jego oczekiwania, 

niezadowolenie zaś, kiedy je zawodzi”
8
. Ph. Kotler definiuje satysfakcję jako „stan 

odczuwalny przez jednostkę i związany z porównaniem postrzeganych cech produktu 

oraz oczekiwań jednostki dotyczących tych cen”
9
. 

K. Szczepańska twierdzi, że zadowolenie klienta jest różnicą między 

postrzeganiem danego wyrobu czy też usługi przez klienta a jego potrzebami i 

oczekiwaniami. Zadowolenie klienta jest zjawiskiem psychologicznym związanym ze 

stanem emocjonalnym pojawiającym się u nabywcy w trakcie dokonywania przez 

niego procesów porównawczych
10

. 

Literatura podkreśla, że „szczegółowe rozpoznanie problemu satysfakcji 

klienta sugeruje pytanie: dlaczego tak ważne jest dla danego przedsiębiorstwa, aby 

jego klienci byli usatysfakcjonowani? Jako główny argument można potraktować 

fakt, że koszty pozyskania nowego klienta są prawie pięć razy wyższe od kosztów 

utrzymania klienta stałego”
11

. Ponadto satysfakcja klienta pozwala na dodatkową 

reklamę produktu bez ponoszenia kosztów.  

W odniesieniu do usług satysfakcję klienta tworzy kombinacja aspektów 

związanych z jakością funkcjonalną oraz z jakością techniczną. Funkcjonalna jakość 

związana jest z tym, w jaki sposób usługa jest świadczona i odnosi się do relacji, jaka 

powstaje między usługodawcą a usługobiorcą, który bierze czynny udział w 

tworzeniu produktu ostatecznego, natomiast techniczna jakość związana jest z tym, 

co klient otrzymuje w wyniku transakcji. Ł. Skowron i S. Skowron piszą, że „klient 

może doznać uczucia satysfakcji z nabytej oferty rynkowej co najmniej na trzech 

poziomach: gdy zaspokaja ona wyłącznie potrzebę, gdy zaspokaja potrzebę zgodnie z 

jego oczekiwaniami oraz gdy oczekiwania te zostają przewyższone przez rzeczywistą 

jakość oferty. Tak naprawdę klient jest zadowolony wówczas, gdy produkt spełnia 

jego oczekiwania (drugi poziom), zaś dopiero umiejętność dostarczania satysfakcji na 

trzecim poziomie stanowi źródło przewagi konkurencyjnej”
12

. 

Literatura podaje podział satysfakcji na tzw.: 

 transakcyjną, która dotyczy bieżących i krótkotrwałych doświadczeń nabycia 

i korzystania z produktu. W ocenie tej nie zawierają się doświadczenia 

osobiste klienta; 

 skumulowaną, będącą wynikiem całościowych nawarstwiających się relacji 

klienta z przedsiębiorstwem oraz doświadczeń z produktem w określonym 

                                                           
7 R. Shaw, Nowe spojrzenie na marketing, Wyd. Studio Emka, Warszawa 2001, s. 58; B. Pawłowska, J. 

Witkowska, L. Nieżurawski, Nowoczesne koncepcje strategii orientacji na klienta, Wyd. Nauk. PWN, 

Warszawa 2010, s. 78. 
8 S. Skowron, Ł. Skowron, Lojalność klienta a rozwój organizacji, Difin, Warszawa 2012, s. 59. 
9 Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i Ska, Warszawa 1994, s. 

35. 
10 K. Szczepańska, TQM w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Wyd. Poltex, Warszawa 2010, s. 195. 
11 B. Pawłowska, J. Witkowska, L. Nieżurawski, Nowoczesne koncepcje…, s. 80-81. 
12 S. Skowron, Ł. Skowron, Lojalność klienta…, s. 60. 
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przedziale czasu. Satysfakcja wobec tego nie jest przemijającym i 

krótkotrwałym stanem zadowolenia, lecz całkowitą oceną konsumpcji w 

określonym czasie. Satysfakcja ta stanowi kapitał firmy i wpływa na jej 

sytuację finansową poprzez możliwość oddziaływania na zachowania 

klientów. 

Oczekiwania i satysfakcja, a w konsekwencji lojalność klienta stanowią istotne 

kryterium wyznaczające zmiany w postrzeganiu jakości jako zbioru norm 

obligujących organizacje do respektowania określonych standardów działań i 

zachowań.  

Przez lojalność rozumiemy całość uczuć i doświadczeń, które wpływają na 

klienta w sposób prowadzący do ponownego zakupu określonego produktu lub 

ponownego odwiedzenia określonej firmy, sklepu lub strony internetowej
13

. 

Literatura podkreśla, że „istotę lojalności ujmuje się w dwóch kategoriach: postaw 

oraz zachowań klientów. Jako postawa oznacza subiektywne odczucia klientów, które 

powodują ich indywidualne przywiązanie do poszczególnych produktów. 

Krystalizuje się ona poprzez doznania emocjonalne i stan świadomości. Lojalność 

rozumiana jako zachowanie przejawia się natomiast w powtarzaniu zakupu 

określonych dóbr i usług, zwiększaniu zamówień lub udzielaniu rekomendacji innym, 

potencjalnym klientom”
14

. W praktyce można wyróżnić trzy rodzaje lojalności 

klienta: 

 lojalność wobec produktu, 

 lojalność wobec producenta, 

 lojalność wobec miejsca zakupu. 

Na lojalność składa się wiele cech, które przejawiają klienci poprzez swoje 

zachowania, postawy i przekonania, a mianowicie: wyrażają pozytywne opinie o 

firmie, jej produktach, marce, rozpowszechniają te opinie wśród swoich najbliższych, 

znajomych, deklarują przywiązanie do danej firmy i produktu. 

Literatura podkreśla, że „satysfakcja jest najsilniejszym stymulatorem 

lojalności klienta względem firmy i jej oferty. Zależność między lojalnością (zmienną 

zależną) a satysfakcją (zmienną niezależną) ma charakter nieliniowy i ukazuje efekt 

kumulacyjny, znaczące zmiany w poziomie lojalności zachodzą w krańcowych 

przedziałach skali poziomu satysfakcji”
15

. 

W obecnej sytuacji działalności przedsiębiorstw kategoria satysfakcji klienta 

jest na tyle istotna, aby stać się przedmiotem zarządzania. Pojęcie zarządzania 

satysfakcją klienta odnosi się do podejmowania decyzji, mających na celu 

wypracowanie i utrzymanie pożądanego poziomu zadowolenia klienta. Występujące 

w literaturze pojęcie kompleksowego zadowolenia klienta dotyczy satysfakcji nie 

tylko z nabycia produktu, lecz również ze sposobu obsługi klienta (m.in. 

nawiązywania pierwszego kontaktu, prowadzenia sprzedaży, obsługi 

posprzedażowej). Zarządzanie satysfakcją klienta dotyczy wszystkich etapów 

działalności firmy oraz otoczenia
16

. 

                                                           
13 M. Chłodnicki, Usługi profesjonalne: Przez jakość do lojalności klientów, Wyd. Akademii 

Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004, s. 106; S. Skowron, Ł. Skowron, Lojalność klienta… , s. 67; N. 

Hill, J. Alexander, Pomiar satysfakcji klientów, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2003, s. 26-29. 
14 S. Skowron, Ł. Skowron, Lojalność klienta…, s. 67. 
15 Ibidem, s. 74. 
16 K. Szczepańska, TQM w zarządzaniu…, s. 199. 
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B. Pawłowska i inni piszą, że „zarządzanie satysfakcją klientów to 

skoordynowany zespół zadań i działań realizowanych przy współdziałaniu 

wszystkich pracowników organizacji, który w centrum stawia satysfakcję klienta, 

jako podstawę długotrwałego sukcesu w działalności danej organizacji; dzięki tym 

działaniom zmierza się do uzyskania wysokiego poziomu satysfakcji klienta oraz 

korzyści dla pracowników i całej organizacji, a także danej społeczności”
17

. 

Istnieje wiele czynników skłaniających klientów do lojalności. Do czynników 

tych należą: 

 otoczenie społeczne (kultura, obowiązujące normy i wartości, rekomendacje), 

 warunki rynkowe (stopień rozwoju rynku, branża, poziom konkurencji, liczba 

podmiotów, dostępność substytutów, poziom cen), 

 cechy konsumenta (stosunek do ryzyka, poszukiwanie nowości, uleganie 

wpływom, dotychczasowe doświadczenie), 

 cechy marki (tożsamość, reputacja, instrumenty marketingu-mix 

wspierającego markę, rekomendacje). 

Inny podział czynników wpływających na lojalność to czynniki: 

 „endogeniczne (dotyczące bezpośrednio konsumentów, związane z ich 

subiektywnym postrzeganiem rzeczywistości) – oczekiwane korzyści, 

poziom zaangażowania w zakup oraz towarzyszący mu poziom ryzyka, 

 egzogeniczne (niezwiązane z klientem) – jakość produktów i usług, stopień 

nasycenia rynku, szerokość asortymentu przedsiębiorstwa, cechy marki”
18

. 

Między czynnikami egzogenicznymi i endogenicznymi występują sprzężenia 

zwrotne o złożonym charakterze, ponieważ determinują one lojalność, ale w 

niektórych wypadkach są również jej efektem. Poszczególne czynniki mogą 

nawzajem się warunkować. Literatura podkreśla, że w celu pełnego zrozumienia 

mechanizmu powstawania u klienta poczucia stanu satysfakcji stworzono modele 

powstawania satysfakcji i określono metody pomiaru satysfakcji
19

. 

 

3. Kryzys w przedsiębiorstwie a orientacja na klienta 
 

Kryzys w znaczeniu ogólnym należy interpretować jako punkt zwrotny w 

biegu zdarzeń, po którym następuje zmiana. Najczęściej z pojawieniem się tego 

momentu wiąże się wystąpienie trudnej sytuacji uniemożliwiającej normalne 

funkcjonowanie organizacji oraz powodującej zagrożenie utraty bytu tej organizacji
20

. 

Tolerowanie sytuacji kryzysowej w organizacji prowadzi nieuchronnie do jej upadku. 

Brak możliwości realizowania podstawowych funkcji i celów przekłada się 

zazwyczaj na relatywny wzrost kosztów, ograniczenie nowych przedsięwzięć oraz 

duże zagrożenie. 

Literatura przedmiotu zaleca prowadzenie aktywnego zarządzania 

kryzysowego (zarządzanie antykryzysowe). J. Walas-Trębacz i J. Ziarko piszą, że 

„aktywne zarządzanie kryzysowe to skierowane na unikanie kryzysów w 

przedsiębiorstwie czynności wewnętrznej i/lub zewnętrznej kadry kierowniczej, 

                                                           
17 B. Pawłowska, J. Witkowska, S. Nieżurawski, Nowoczesne koncepcje…, s. 151. 
18 Ibidem, s. 138. 
19 Ibidem, s. 134. 
20 A. Stabryła, Zarządzanie w kryzysie, Wyd. Mfiles, Kraków 2010, s. 13-16.  
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której dane przedsiębiorstwo powierzono. Ma charakter ofensywny i jest 

ukierunkowane na fazy procesu kryzysu, z których nie wynikają jeszcze żadne 

bezpośrednie zagrożenia. Zasadnicze znaczenie mają tu metody predykcji kryzysu 

organizacji”
21

. 

A. Zelek twierdzi, że „wewnątrz organizacji na jej skłonność do kryzysu 

wpływ mają czynniki efektywności decyzyjnej, a wśród nich: kompetencje i 

kwalifikacje kadry zarządzającej, struktura organizacyjna i jej efektywność, strategia i 

potencjał strategiczny firmy. Czynniki te oddziałują bezpośrednio na jakość procesów 

decyzyjnych i tym samym określają podatność firmy na kryzys”
22

. Przyczyny kryzysu 

można podzielić na dwie grupy: wewnętrzne i zewnętrzne. 

Biorąc pod uwagę teorie i badania empiryczne w zakresie identyfikacji 

przyczyn kryzysów organizacyjnych, można uznać, że sytuacje kryzysowe w 

większości firm wywołane są przez następujące czynniki wewnętrzne: 

 błędnie zadeklarowane cele rozwoju organizacji, 

 wadliwe planowanie długookresowe, 

 słaba jakość pracy i produktów, 

 nieumiejętne zarządzanie zmianami, 

 źle dobrane środki realizacji celów organizacji, 

 słabe kompetencje i niskie kwalifikacje kadry kierowniczej, 

 błędna polityka rozwojowa organizacji, 

 wadliwa struktura organizacyjna, 

 zakłócenia w komunikacji organizacji, 

 słabe miejsce klienta w planowaniu marketingowym, 

 przywództwo i kultura organizacyjna słabo nastawione na partnerstwo z 

klientem, 

 niski status klienta w życiu organizacji. 

Ponadto zauważyć należy, że większość sytuacji kryzysowych wywoływana jest 

przez kilka przyczyn jednocześnie. Pierwotne źródła kryzysu uruchamiają reakcję 

łańcuchową kolejnych przyczyn i skutków kryzysu. Pogarszająca się kondycja 

organizacji jest więc obrazem efektu domina – osłabienie jednego ogniwa, np. jakości 

produkcji w stosunkowo krótkim okresie prowadzi do osłabienia kolejnego ogniwa, 

np. spadku poziomu sprzedaży i spadek lojalności klienta. 

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania, możemy stwierdzić, że czynniki 

wewnętrzne organizacji wywołujące w niej kryzys są bezpośrednio związane ze 

stopniem poziomu jakości zarządzania w organizacji i poziomu zarządzania 

satysfakcją klienta. A więc niska jakość zarządzania w firmie i niski poziom 

zarządzania satysfakcją klienta należą do głównych przyczyn wewnętrznych 

wywołujących kryzys.  

Doskonalenie w zarządzaniu jakością a zarazem satysfakcją klienta cechuje 

otwartość na nowe koncepcje i metody służące jego osiąganiu. Jeśli założyć, że nie 

wszyscy interesariusze mają dla firmy jednakowe znaczenie, do grona tych 

najważniejszych zaliczyć można klientów. Uznaje się, że o wartości przedsiębiorstwa 

                                                           
21 J. Walas-Trębacz, J. Ziarko, Podstawy zarządzania kryzysowego, Wyd. Oficyna Wydawnicza AFM, 

Kraków 2011, s. 40. 
22 A. Zelek, Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie – perspektywa strategiczna, Wyd. „ORGMASZ”, 

Warszawa 2003, s. 50. 
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świadczy znaczenie, jakie ma ono dla klientów, a w szczególności dla klientów 
lojalnych. Przedsiębiorstwo współpracujące z lojalnymi klientami ma przewagę nad 
tym, które sprzedaje swoje produkty i usługi wyłącznie przypadkowym klientom; 
jego wartość będzie wyższa, gdyż zawarty jest tu element pewności (lub przynajmniej 
wysokiego prawdopodobieństwa) w stosunku do ciągłej sprzedaży.  

K. Szczepańska pisze, że „wśród nowych koncepcji w naukach o zarządzaniu 
przedsiębiorstwem szczególne znaczenie dla zarządzania jakością mają: społeczna 
odpowiedzialność przedsiębiorstwa, zarządzanie wiedzą, projektami i wartością ze 
względu na ich silny związek z realizacją zasad zarządzania jakością w 
przedsiębiorstwie oraz istotne zwiększenie zakresu możliwości doskonalenia na 
poziomie operacyjnym i strategicznym”23

. Związki między zasadami zarządzania 
jakością a omawianymi koncepcjami przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1. Nowe koncepcje zarządzania a zasady zarządzania jakością 

 Społeczna 

odpowiedzialność 

przedsiębiorstwa 

Zarządzanie 

wiedzą 

Zarządzanie 

projektami 

Zarządzanie 

wartością 

Podejście systemowe X X XX XX 

Podejście procesowe X X  X 

Przywództwo XX X X X 

Podejmowanie decyzji 

na podstawie faktów 

X XX X X 

Zaangażowanie ludzi X X X X 

Wzajemne korzystne 

powiązania  
z dostawcami 

X X X X 

Orientacja na klienta X X X X 

Ciągłe doskonalenie X X X X 

Objaśnienia: x – związek 

      xx – silny związek 

Źródło: K. Szczepańska, Zarządzanie jakością. W dążeniu do doskonałości, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 

2011, s. 32. 

 

Dążenie do doskonałości w zarządzaniu jakością ze względu na jej 

kompleksowy charakter przybliża przedsiębiorstwo do tzw. organizacji doskonałej. 

Doskonałe organizacje, poprzez realizowane działania, odpowiadają na potrzeby i 

zmiany wymagane przez interesariuszy, a szczególnie przez klientów 

przedsiębiorstwa. Należy podkreślić, że poziom satysfakcji zależy m.in. od tego, jak 

wysoko sam klient stawia sobie poprzeczkę. Wpływa na to wiele czynników: 

dotychczasowe doświadczenie, wiek, poziom zamożności, a także sama osobowość
24

. 

Literatura podaje, że „przedsiębiorstwo może tylko skutecznie zarządzać 

satysfakcją klienta, gdy wszyscy pracownicy będą kierowali się według potrzeb 

klientów zewnętrznych i wewnętrznych. Jednakże w wielu przedsiębiorstwach zasada 

osobistej odpowiedzialności za niezadowolenie klienta nie funkcjonuje. Często 

niepowodzenia przypisuje się innym, a sukcesy samemu sobie”
25

. Brak 

                                                           
23 K. Szczepańska, TQM w zarządzaniu…, s. 47. 
24 S.A. Brown, Strategiczne podejście do klientów, Wyd. PWE, Warszawa 2003, s. 46.  
25 B. Pawłowska, J. Witkowska, L. Nieżurawski, Nowoczesne koncepcje…, s. 156. 
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zainteresowania ze strony wszystkich pracowników przedsiębiorstwa potrzebami 

klientów wewnętrznych i zewnętrznych stwarza sytuację kryzysową firmy.  

Efektywność funkcjonowania organizacji zależy m.in. od tego, jak wielu jej 

członków chce robić coś więcej niż wymagają tego nakazy ich ról organizacyjnych. 

Do efektywnego funkcjonowania systemu organizacyjnego konieczne są liczne akty 

spontanicznej współpracy i stałe uczestnictwo pracowników w osiąganiu celów 

organizacji. A więc główne problemy związane z zarządzaniem satysfakcji klientów i 

z rozwojem jakości zarządzania dotyczą szeroko rozumianego czynnika ludzkiego w 

organizacji.  

N. Hill i J. Aleksander piszą, że „jeszcze niedawno istnienie związku między 

satysfakcją klientów a sukcesem finansowym firmy przyjmowano na wiarę, dziś 

jednak dysponujemy już rosnącą liczbą dowodów potwierdzających prawdziwość tej 

tezy […]. Badania wykazały, że 5-procentowy wzrost lojalności klientów może w 

różnych gałęziach przemysłu przynieść wzrost dochodu wynoszący od 25% do 

85%”
26

. 

Związek między satysfakcją klientów a zyskiem firmy można przedstawić w 

postaci: 

  

Utrzymanie klientów umożliwia osiągnięcie zysku przez przedsiębiorstwo i 

stanowi priorytetowy czynnik długookresowego sukcesu organizacji. 

S.A. Brown twierdzi, że firmy dbające o klientów przeprowadziły wiele badań, 

wykazując korelację między satysfakcją klienta a udziałem w rynku i przychodami. 

Ustalono, że kluczowymi czynnikami wpływającymi na udział w rynku są: 

wydajność pracy, koszt jakości i satysfakcja klientów, która ma szczególne znaczenie. 

Natomiast W. Urban i D. Siemieniako wskazują, że w coraz większym stopniu 

budowa lojalności klientów staje się nie tylko elementem przewagi konkurencyjnej 

prowadzącej przedsiębiorstwo do sukcesu, ale czynnikiem, który decyduje o jego 

przetrwaniu na rynku
27

. Powyższe wywody jednoznacznie potwierdzają znaczenie 

orientacji na klienta jako istotnego czynnika zapobiegania kryzysowi w 

przedsiębiorstwie.  

Należy zauważyć, że firma, która chce sprostać pojawiającym się wyzwaniom 

rynkowym, musi poznać klienta wraz z jego potrzebami i oczekiwaniami. Przełożenie 

potrzeb i oczekiwań klienta na decyzje firmy tworzy fundament, na którym 

przedsiębiorstwo może budować trwałą przewagę konkurencyjną i zabezpieczyć się 

przed pojawieniem się kryzysu. 

Literatura podkreśla, że „organizacje mogą stosować jednocześnie różne 

strategie orientacji na klienta, chodzi o właściwe dobranie, tzn. dopasowanie 

odpowiedniej strategii do danego klienta. W praktyce organizacje powinny 

zaoferować klientowi kilka strategii do wyboru. Strategie orientacji na klienta, czyli 

strategie określające rodzaj relacji, jaki łączy organizację oferującą produkt z 

                                                           
26 N. Hill, J. Alexander, Pomiar satysfakcji…, s. 37-38. 
27 W. Urban, D. Siemieniako, Lojalność klientów, WN PWN, Warszawa 2008, s. 7.  
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klientem, stanowią istotny czynnik determinujący proces powstawania wewnętrznego 

urynkowienia organizacji. Strategie te pozwalają w bardziej skuteczny sposób 

ukierunkować wewnętrzne procesy na potrzeby i wymagania klienta”
28

. 

Do warunków skutecznego wdrażania w przedsiębiorstwie strategii orientacji 

na klienta należy zaliczyć: 

1. Tworzenie nowej kultury organizacyjnej zorientowanej na klienta. Należy 

podkreślić, że uwzględnienie orientacji na klienta w kulturze przedsiębiorstwa jest 

głównym założeniem skutecznego zarządzania satysfakcją klienta. Zarządzanie 

satysfakcją klienta w przedsiębiorstwie wymaga skutecznej kultury organizacyjnej, 

którą mogą stymulować następujące czynniki: ą

 otwartość na nowe pomysły i gotowość do zmian, 

 zdolność do zapobiegania konfliktom, wcześniejsze przewidywanie napięć i 

pomyślne rozstrzyganie konfliktów, 

 rozumienie przez każdego pracownika własnego indywidualnego udziału 

(wartości) w całości przedsiębiorstwa, 

 wspieranie i wykorzystywanie sprawnej komunikacji formalnej i 

nieformalnej. 

2. Ukierunkowanie wszystkich pracowników na potrzeby zewnętrznych i 

wewnętrznych klientów. Istotna w przyjętej orientacji na klienta w przedsiębiorstwie 

jest dominacja kultury proklienckiej, tj. myślenie o kliencie, wrażliwość na jego 

zachowania, zaspokajanie jego oczekiwań są obecne wśród wszystkich pracowników 

firmy. Istotnym czynnikiem skutecznego zarządzania satysfakcją klienta jest poczucie 

własnej odpowiedzialności pracownika za kontakt z klientem. Dobra opieka nad 

klientem może być zapewniona wtedy, gdy pracownicy będą samodzielnie i 

elastycznie rozpoznawać potrzeby klientów. Literatura podkreśla, że „aby skutecznie 

zarządzać satysfakcją w przedsiębiorstwie, należy za pomocą tzw. specyficznych 

narzędzi satysfakcji klienta przestrzegać trzech wymagań: 

 każdy pracownik musi czuć się odpowiedzialny za klienta, jego potrzeby oraz 

problemy, 

 każdy pracownik, również przedstawiciele działów oddalonych od klienta, 

muszą dokładnie znać klienta i jego potrzeby, 

 współpracownicy i inne działy muszą być postrzegani jako wewnętrzni 

klienci, których potrzeby należy zadowolić tak samo jak potrzeby klientów 

zewnętrznych”
29

. 

3. Wykorzystanie zarządzania zmianami do zmian organizacyjnych dotyczących 

zarządzania satysfakcją klientów. Firma, która chce uzyskać wzrost orientacji na 

klienta i dzięki temu zwiększyć skuteczność zarządzania satysfakcją klienta, 

potrzebuje gruntownych zmian i często zmuszana jest systematycznie stosować 

zarządzanie zmianami. Orientacja na klienta nie może być narzucana odgórnie, lecz 

powinna być przyjęta i zrozumiana przez wszystkich pracowników. 

 

 

                                                           
28 B. Pawłowska, J. Witkowska, L. Nieżurawski, Nowoczesne koncepcje…, s. 26. 
29 Ibidem, s. 156-157. 
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Podsumowanie 

 

Lojalny klient przynosi firmie nie tylko pieniądze, ale również zapewnia jej 

rozwój i bezpieczeństwo na rynku. Wobec powyższego podstawowym zadaniem 

każdego menedżera jest kształtowanie długotrwałych, obustronnie korzystnych relacji 

z klientami. Klient stanowi kluczowy zasób firmy, warunkujący jej rozwój i 

zabezpieczający ją przed sytuacją kryzysową. Innymi słowy, klient posiada określony 

potencjał, rozumiany jako zdolność do wymiany wartości między nim a firmą, 

zachodzącej w procesie komunikacji i transakcji handlowej. 

Zarządzanie relacjami z klientem w tworzeniu koncepcji wewnętrznego 

urynkowienia firmy pozwala na doskonalenie obsługi klientów oraz zabezpiecza 

przed powstaniem sytuacji kryzysowej w firmie. Głównym założeniem efektywnego 

zarządzania satysfakcją klienta jest uwzględnienie orientacji na klienta w kulturze 

organizacyjnej przedsiębiorstwa. W prawidłowo zarządzanej firmie duży nacisk 

powinien być kładziony na ukierunkowanie wszystkich pracowników na potrzeby 

zewnętrznych i wewnętrznych klientów. Należy podkreślić, że przedsiębiorstwo 

dążące do skutecznego zarządzania satysfakcją klienta powinno być otwarte na ciągłe 

zmiany i nowe wyzwania. Przyjęta przez firmę odpowiednia orientacja na klienta i 

wysoka jakość zarządzania zajmują główne miejsce wśród czynników 

zabezpieczających firmę przed zjawiskami kryzysowymi.  
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CUSTOMER ORIENTATION AS A FACTOR OF CRISIS 

PREVENTION IN A COMPANY 

 
Summary: The article presents the terms of customer satisfaction and customer loyalty as well as factors 

which influence the level of customer satisfaction and loyalty. It emphasizes that the expectations and 

satisfaction and, as a consequence, customer loyalty constitute a crucial criterion which sets the changes 

in perceiving the quality of products. It has been ascertained that in the present situation of the company 

business activity the category of customer satisfaction in crucial inasmuch as to become a subject of 

management. Moreover, it has been shown that a low quality of management in a company and a low 

level of customer satisfaction management are the main internal reasons which cause crisis. 

 

Key words: customer, customer satisfaction, customer loyalty, crisis of an organization 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


