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skutecznym akceleratorem zmian w organizacji. Niski poziom satysfakcji klienta, często 8 

wprost identyfikowany z niską jakością oferty, obniża reputację organizacji. Dzięki 9 

zadowoleniu klienta organizacje mogą zwiększyć wartość swojej marki. Celem artykułu jest 10 

próba wskazania wpływu satysfakcji klienta na zmianę postrzegania wizerunku i reputacji 11 

organizacji. Wykorzystano sondaż diagnostyczny metodą ankiety bezpośredniej. W badaniu 12 

wzięło udział 96-ciu respondentów, klientów znanej i popularnej sieci dyskontowej. Badania 13 

potwierdziły skuteczność przeprowadzonego rebranding w firmie Jeronimo Martins Polska 14 

S.A. Klienci wskazali, między innymi, na wzrost atrakcyjności oferty, wzrost jakości za 15 

konkurencyjną cenę.  16 
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a low-quality offer, indicates the lower reputation of organization. Through the customer 22 
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indicate the impact of customer satisfaction in change of image and reputation of 24 

organization. Article presents the results of direct diagnostic survey. In research participated 25 
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improve of quality at a competitive price.  29 
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1. Wprowadzanie  1 

Współcześni klienci dysponują coraz większą wiedzą na temat działania przedsiębiorstw. 2 

Jest to związane ze wzrostem ich świadomości, co przejawia się rosnącymi wymaganiami 3 

dotyczącymi reputacji czy etycznych zachowań organizacji w różnych aspektach ich działania 4 

(np. w kontaktach z dostawcami, pracownikami, klientami czy zaangażowaniem w przedsię-5 

wzięcia proekologiczne czy projekty społeczne) (Bilińska-Reformat, 2015). Pozytywny 6 

wizerunek organizacji, poprzez pryzmat np. wysokiej jakości, bogatej oferty, rzetelnego 7 

pracodawcy, buduje zaufanie klientów, zwiększa poziom satysfakcji i lojalności klienta, 8 

powoduje, że klienci znacznie chętniej wybierają oferenta, którego darzą zaufaniem. Niski 9 

poziom satysfakcji klienta, często wprost identyfikowany z niską jakością oferty, obniża 10 

reputację organizacji. Troska o społeczny odbiór wizerunku organizacji, wymusza 11 

wykorzystanie nowych bardziej aktywnych, zwróconych w stronę klienta strategii. Kontekst 12 

funkcjonowania organizacji oraz sposób działania w zmieniających się warunkach jest silnie 13 

związany ze zdolnością do zmian oraz wykorzystania pojawiających się trendów (Dąbrowski, 14 

2010). Podstawą do identyfikowania czynników rozwoju organizacji jest zmiana. Można 15 

zatem stwierdzić, iż satysfakcja klienta jest istotnym akceleratorem zmian w organizacji. 16 

Według A. Stabryły zmiana to różnica pomiędzy dwoma lub więcej porównywalnymi 17 

stanami danego systemu, w określonym przedziale czasowym (Stabryła, 2015). Zmiany 18 

warunkujące rozwój organizacji zachodzą w obszarze ekonomicznym, organizacyjnym, 19 

personalnym, informacyjnym, technologicznym. Zmiany mogą przyjmować formy: - nowych 20 

relacji z otoczeniem, - nowych powiązań i metod działania, - nowych struktur 21 

organizacyjnych i nowej wiedzy o kliencie (Skrzypek, 2013). Szybkie zmiany jakie zachodzą 22 

w otoczeniu przedsiębiorstw powodują, że wiedza dotycząca poziomu satysfakcji klienta 23 

postrzegana może być jako zdolność do elastycznego reagowania na przyszłe i obecne 24 

potrzeby rynku i samych klientów. Może również wpływać na tworzenie nowych sposobów 25 

rozwoju technologii, wyrobów czy usług spełniających, jeszcze w większym stopniu 26 

wymagania i oczekiwania klientów, przewyższając znacznie ofertę konkurencji (Lisiecki, 27 

2003). Zatem działania organizacji, w kierunku uzyskania wysokiego poziomu satysfakcji 28 

klienta, wymuszą i przyspieszą zmiany we wszystkich obszarach jej funkcjonowania 29 

(Pawłowska i inni 2010). 30 

Celem artykułu jest próba wskazania wpływu satysfakcji klienta na zmianę postrzegania 31 

wizerunku i reputacji organizacji. Autorzy zakładają, iż już samo dążenie do uzyskania 32 

wzrostu satysfakcji klienta, jak i w efekcie końcowym i pożądanym jej wzrost, są istotnym 33 

akceleratorem do wprowadzania zmian w organizacji. Jako przykład podano wpływ 34 

satysfakcji klienta na odbudowanie świadomość marki. Zaprezentowano wyniki badań 35 

empirycznych dotyczące oceny satysfakcji klienta w jednej ze znanych sieci handlowych,  36 

tj. Jeronimo Martins Polska S.A., która przeprowadziła skuteczny rebranding. Dzięki przyjętej 37 
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i systematycznie wprowadzanej strategii wzrostu satysfakcji klienta w organizacji tej, 1 

nastąpiła znaczna zmiana wizerunku i reputacji sieci handlowej, jako organizacji przyjaznej 2 

dla klienta i pracownika. Do realizacji przyjętego w niniejszym artykule celu wykorzystano 3 

następujące metody badawcze: krytyczną analizę literatury przedmiotu oraz metodę sondażu 4 

diagnostycznego przeprowadzonego za pomocą kwestionariusza ankiety bezpośredniej, 5 

skierowanej do grupy klientów badanej sieci handlowej. 6 

2. Satysfakcja klienta a obszary akceleracji zmian w organizacji  7 

W warunkach konkurencji rynkowej jednym z najważniejszych czynników wpływających 8 

na długookresowy sukces firmy jest zadowolenie jej klientów. Usatysfakcjonowanych lub też 9 

zachwyconych nabywców należy traktować jak najcenniejszy zasób przedsiębiorstwa. 10 

Według J. Kall ci klienci są źródłem pozytywnych informacji o przedsiębiorstwie, którzy 11 

dokonują częstszych i większych zakupów niż pozostali. Klienci zadowoleni i oddani marce, 12 

jako bezstronni stanowią wiarygodne źródło informacji o produkcie, a przekazywane przez 13 

nich rekomendacje wzbudzają zaufanie u potencjalnych klientów (Kall, 2001). Zadowolonych 14 

klientów, znacznie trudniej jest pozyskać dla firm konkurencyjnych. Nawet istotnie 15 

wyróżniające się, korzystne oferty konkurencji nie są w stanie w krótkim okresie zachęcić 16 

lojalnych klientów do zmiany oferenta. Posiadanie usatysfakcjonowanych i lojalnych 17 

nabywców stanowi więc bardzo istotny atut firmy na rynku, zapewnia stabilność organizacji, 18 

a pozytywne postawy wobec marki w dłuższym okresie czasu w odbiorze społecznym się 19 

utrwalają (Mikołajczyk, 2003). Kluczowym staje się również utrzymanie pozyskanych już 20 

wcześniej klientów. Ich zaufanie do oferenta oraz systematycznie powtarzane zakupy,  21 

są wyrazem efektywności podejmowanych działań marketingowych (Rudawska, 2005). 22 

Można stwierdzić, iż satysfakcja klienta odgrywa szczególną rolę w zarzadzaniu zmianą. 23 

Zarządzanie zmianą jest procesem wykorzystywania strategii organizacji do utrzymania 24 

harmonii ze zmieniającym się otoczeniem rynkowym, przy zapewnieniu, że zasoby 25 

organizacji są efektywnie wykorzystywane np. w procesie produkcyjnym, w działalności 26 

handlowej, z usługami dostarczanymi klientom i realizacją innych celów organizacji (Clarke, 27 

1997). Często zwracana jest uwaga, iż nie zarządza się zmianą, a procesem zmian, a ponadto 28 

zdaniem P. Druckera, zmianą nie da się zarządzać, można ją jedynie wyprzedzać, 29 

antycypować (Drucker, 2009), co wynika z kwestii określonego podejścia do tego zjawiska  30 

i zakresu dokonywanej analizy. W związku z tym, wskazać można na szczególną rolę w tym 31 

procesie satysfakcji klienta. Znany jest w literaturze i praktyce biznesowej związek 32 

satysfakcji klienta i efektywności działania organizacji. Prowadzenie pomiarów satysfakcji 33 

klienta może być ważnym elementem stymulowania efektywności działania organizacji, gdyż 34 

dane dotyczące satysfakcji sygnalizują wzrost np. sprzedaży znacznie wcześniej oraz 35 
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przewidują jej spadek ze znacznym wyprzedzeniem (Rysunek 1) (Woodruff, Gardial, 1996,  1 

s. 226). 2 

SATYSFAKCJA 3 

WIELKOŚĆ SPRZEDAŻY 4 

 5 

 6 

 7 

         8 

     9 

   10 

     11 

 t1   t2      CZAS 12 

Rysunek 1. Satysfakcja klienta jako wiodący wskaźnik efektywności działania. Źródło: Woodruff, 13 
Gardial, 1996, s. 226. 14 

Zakładając, że np. zmiana wielkości sprzedaży jest następstwem opinii o danym 15 

produkcie (sygnalizowany poziom satysfakcji z jego nabycia), powstają przesłanki do 16 

potraktowania pomiaru satysfakcji jako elementu systemu wczesnego ostrzegania. 17 

Mechanizm ten może działać również w innych aspektach funkcjonowania organizacji, w jej 18 

dostosowaniu się do procesu zmian wewnętrznych i zewnętrznych. 19 

Ciągłe poszukiwanie czynników powodujących wzrost satysfakcji klienta, w kontekście 20 

konieczności przyspieszenia zmian w procesie rozwoju przedsiębiorstwa, jest szczególnie 21 

istotne ze względu na specyfikę przyjętej przez przedsiębiorstwo strategii, w warunkach 22 

niepewności i w zmiennym otoczeniu. Skutkami braku identyfikacji czynników akceleracji 23 

zmian w przedsiębiorstwie, a tym samym wzrostu satysfakcji klienta mogą być pogłębiające 24 

się problemy związane z brakiem realizacji celów i planów strategicznych, może to również 25 

powodować spadek jakości oferty, czy w ogóle jakości funkcjonowania organizacji. 26 

Czynników akceleracji zmian w organizacji można poszukiwać w trzech wskazanych 27 

obszarach działania związanych (Nieżurawski, Pawłowska 2016, s. 27-28): 28 

 ze zmianami w przedsiębiorstwie, jako skutek i konieczność dostosowania się do 29 

zmian w otoczeniu, poprzez ocenę poziomu innowacyjności, wprowadzanie nowych 30 

wyrobów/usług na rynek, nowe technologie, nowe metody badań, nowe praktyki 31 

zarządzania, wzrost świadomości jakościowej pracowników, wprowadzanie 32 

certyfikowanych systemów jakości i inne, 33 

 z uzyskaniem korzyści finansowych i ekonomicznych, dotyczących: – wzrostu zyskow-34 

ności, wzrostu dochodów, redukcji kosztów, poprawy przepływów pieniężnych, 35 

poprawy zwrotu z inwestycji, poprawy relacji z klientami i innymi interesariuszami, 36 

Satysfakcja  

Wielkość sprzedaży 
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zmniejszenie liczby reklamacji, poprawa konkurencyjności, wzrost satysfakcji klienta 1 

i inne, 2 

 z uzyskaniem korzyści społecznych, związanych z zarządzaniem reputacją przedsię 3 

biorstwa tzn: zaufanie, wizerunek i status przedsiębiorstwa, opinia otoczenia, wiary-4 

godność, niezawodność działania przedsiębiorstwa, zaangażowanie w projekty 5 

społeczne i inne. 6 

Wskazane obszary prezentują aktywności, które są potencjalnymi obszarami poszuki-7 

wania czynników akceleracji zmian istotnych dla rozwoju organizacji. Można wskazać,  8 

iż satysfakcja klienta, odgrywa ważną rolę akceleratora zmian dla strategii rozwoju,  9 

w każdym z wymienionych obszarów aktywności organizacji. 10 

W pierwszym obszarze akceleracji są działania związane z dostosowaniem się organizacji 11 

do zmian w otoczeniu. Obszar ten można wiązać z wprowadzeniem nowych wyrobów lub 12 

usług na rynek, wzrostem ich jakości i poziomu innowacyjności, co spowoduje wzrost 13 

konkurencyjności oferty. Wzrost poziomu świadomości jakościowej pracowników i wprowa-14 

dzenie nowych praktyk zarządzania może zmniejszyć marnotrawstwo w przedsiębiorstwie, 15 

czy zwiększyć motywację i spowodować większą identyfikację pracownika z firmą. Efektem 16 

może być wzrost wydajności pracy w przedsiębiorstwie, czy wzrost satysfakcji pracownika. 17 

Natomiast obszar, w którym przedsiębiorstwo uzyskuje korzyści ekonomiczne i finansowe 18 

powoduje np. uzyskiwanie wzrostu zysku, rentowności, dużego zwrotu z inwestycji, wzrostu 19 

efektywności działania. Wzrost wyników finansowych gwarantuje wypłacalność, zmniejsza 20 

ryzyko i niepewność. Organizacja może łatwiej pozyskać wysoko wykwalifikowanych 21 

pracowników i uzyskać wysoką ich satysfakcję i lojalność. W efekcie zwiększają się 22 

możliwości lepszego zaspokojenia potrzeb i oczekiwań klienta. Z kolei w obszarze 23 

uzyskiwania korzyści społecznych, czynników akceleracji można poszukiwać w poprawie 24 

wizerunku i reputacji przedsiębiorstwa. Reputacja jest jednym z ważniejszych zasobów 25 

współczesnych przedsiębiorstw (Majchrzak, 2011). Reputacja ma charakter względny  26 

i odzwierciedla postrzegany przez np. klienta status przedsiębiorstwa. Silna reputacja stanowi 27 

też swoistą „gwarancję jakości" dla nowych klientów. Pozwala też zmniejszyć koszty 28 

działalności, ponieważ np. dostawcy mogą obniżyć swoje ceny dla renomowanych 29 

odbiorców, którzy zapewniają im stabilizację, a także – poprzez współpracę – poprawiają ich 30 

własny wizerunek. Dobry image zapewnia większą stabilność działania i zmniejsza ryzyko 31 

(Bombiak, 2015). Korzystny wizerunek przedsiębiorstwa może zwiększać poziom 32 

zadowolenia i lojalności klientów.  33 

Poprzez zestawienie i ocenę różnych aktywności przedsiębiorstwa we wskazanych trzech 34 

obszarach, można uzyskać odpowiedź od klientów, które działania organizacji są dla nich 35 

najbardziej istotne z perspektywy oczekiwanej wartości. Dzięki tej wiedzy organizacja może 36 

w większym stopniu uzyskać wzrost satysfakcji swoich klientów. 37 
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3. Budowanie satysfakcji klienta na wysokiej świadomości marki  1 

Branding czyli budowanie świadomości marki, polega na kreowaniu w umysłach klientów 2 

faktu istnienia oraz pozytywnego wizerunku konkretnej marki poprzez dobór jej nazwy, logo, 3 

hasła reklamowego, adresu strony internetowej, ogólnego wzoru wyglądu oraz przekazu 4 

materiałów reklamowych (Altkorn, 1999). Można powiedzieć, iż marka ma pomóc oferentom 5 

sprzedawać produkt a nabywcom ma pomóc produkt kupić. Poprzez aspekty racjonalne  6 

i emocjonalne kierowane do klienta wywołuje się działania budujące potencjał marki.  7 

Do budowy strategii marki oraz zarządzania nią w kierunku tworzenia wartości (Brand Value 8 

Management) służą takie narzędzia jak: misja, zawierająca strategiczny cel istnienia firmy, 9 

który to cel odnosi się do wartości organizacji dla społeczeństwa, strategia marki, czyli 10 

sposób optymalnego wykorzystania marki do budowy kapitału reputacji i wartości firmy, 11 

portfolio marki, definiowanie spójnych z misją obszarów działania marek w celu 12 

maksymalnego wykorzystania nisz lub segmentów rynkowych (Witek-Hajduk, 2001). 13 

Świadomość marki jest tym silniejszym czynnikiem w kolejnych decyzjach zakupowych, 14 

im bardziej pierwszy raz wypróbowany produkt spełnił oczekiwania klienta (Aaker, 1991). 15 

Kierowanie się podczas zakupów świadomością marki jest strategią klientów, pozwalającą 16 

oszczędzić ich czas i wysiłek, który w sytuacji braku znajomości marki poświęciliby na 17 

porównanie produktów pod kątem innych ich atrybutów, np. jakości, opakowania, ceny. 18 

Dobra znajomość marki wywołuje szereg pożądanych efektów: 19 

 znajomość jednej marki blokuje dostęp innych marek spośród których wybiera klient, 20 

 klienci w ramach zbioru marek rozważanych sięgają po marki lepiej im znane, 21 

zwłaszcza kiedy nie zauważają specjalnych różnic pomiędzy konkurującymi ofertami,  22 

 dobra znajomość marki jest podstawą wyrazistego i atrakcyjnego wizerunku marki, 23 

 znajomość marki wraz z wysokim poziomem satysfakcji klienta przekłada się na jego 24 

lojalność (Kall, 2001). 25 

Świadomość marki jest punktem wyjścia do badań satysfakcji i lojalności klientów. 26 

Satysfakcja klientów mierzona jest jako zadowolenie z różnych atrybutów samego produktu, 27 

jaki i kontaktów klienta z firmą. Marka wymieniana w pierwszej kolejności lepiej, 28 

reprezentuje siłę związku emocjonalnego klienta z marką. Duża rozpoznawalność marki 29 

przekłada się na lojalność klientów. Lojalność klientów jest tym większa, im ich pozytywne 30 

skojarzenia i wiedza o marce przed pierwszym kontaktem z produktem, nie rozminęły się  31 

z rzeczywistością i zostały ugruntowane po pierwszym zakupie. Wysoka satysfakcja klienta  32 

i obecność marki przekłada się na jego postawy lojalnościowe – jest on bardziej skłonny do 33 

ponownych zakupów (Polański, 2008).  34 

Decyzja o wprowadzeniu nowej marki musi więc być przemyślana i konsekwentnie 35 

realizowana. Jednym z głównych czynników warunkujących sukces marki jest jej odmienność 36 
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od marek konkurencyjnych oraz oferowanie nabywcy określonej wartości dodanej, zarówno 1 

w wymiarze funkcjonalnym, jak i symbolicznym. W celu odniesienia sukcesu: 2 

 nowa marka powinna być tańsza lub bardziej niezawodna w działaniu od innych 3 

dostępnych marek, 4 

 nowa marka powinna być spójna ze stylem życia i normami potencjalnych nabywców,  5 

 nowa marka powinna być łatwa w użyciu i dawać bezpośrednio odczuwalne korzyści,  6 

 klienci powinni mieć możliwość obserwowania innych osób używających nowej 7 

marki z pozytywnym rezultatem,  8 

 należy ułatwić klientowi dostępność do marki (Kall 2001). 9 

Satysfakcja klientów powoduje, że stają się oni lojalni wobec marki produktu, kupują 10 

więcej i częściej, są mniej wrażliwi na ceny oraz rozpowszechniają dobrą opinię o marce 11 

(Pawłowska i inni 2010). 12 

Po latach niezwykle szybkiej ekspansji sieci handlowych, zmian w modelach bizne-13 

sowych, agresywnej walki cenowej i produktowej, polski rynek handlu detalicznego zaczyna 14 

zmieniać swoją strategię. Jest to strategia walki o klienta poprzez wzrost jego satysfakcji, 15 

uzyskanej w drodze konkurencji związanej ze wzrostem świadomości marki. Pojawiają się 16 

wyzwania, którym sprostanie będzie warunkować nie tylko dalszy rozwój czy wzrost pozycji 17 

rynkowej sieci handlu detalicznego, lecz także troska o ich przetrwanie. Wielkie sieci 18 

handlowe, od pewnego czasu w powszechnym rozumieniu, postrzegane były jako nierzetelni 19 

pracodawcy, z niską jakością oferty handlowej (Dewalska-Opitek, Bilińska-Reformat, 2016). 20 

Wydaje się, iż taki społeczny odbiór wizerunku sieci, zmusił organizacje handlowe do 21 

naprawy reputacji z wykorzystaniem nowych, bardziej aktywnych i zwróconych w stronę 22 

klienta strategii oraz z propozycją wyższej jakości ofertą handlową. Pozytywnie 23 

ukształtowany wizerunek, wzbudza zaufanie klienta wobec organizacji, staje się czynnikiem 24 

jej rozwoju (KPMG, Na rozdrożu…., 2016). 25 

Procesom zmiany wizerunku marki, przez wzrost satysfakcji klienta, w ostatnim czasie 26 

została poddana znana marka sieci handlu dyskontowego w Polsce Jeronimo Martins S.A. 27 

Odbudowanie wizerunku było trudne, gdyż niepochlebne opinie nawet po wielu latach 28 

pozostają klientom w pamięci. Jednakże walka o odbudowę swojego wizerunku została 29 

podjęta, z pomyślnym efektem. Wyniki badań zaprezentowano w kolejnym punkcie 30 

opracowania. 31 

4. Metoda badawcza  32 

Analizowana organizacja to czwarta największa firma w Europie Środkowej i największa 33 

firma detaliczna w Polsce. Posiada 15 centrów dystrybucyjnych, ponad 2600 sklepów  34 

w różnych lokalizacjach. Jej siłę stanowi 55000 pracowników i blisko 4 mln klientów. 35 
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Współpracuje z ponad 500 polskich partnerów handlowych. Jej roczna sprzedaż to 35 mld zł1. 1 

Od 2012 roku organizacja przeszła spektakularny proces rebrandingu, zmiany wizerunku  2 

i reputacji. Na początku swego istnienia na rynku polskim, głównymi klientami sklepów tego 3 

dyskontu byli ludzie mniej zamożni oraz średnio zamożni. Związane było to z brakiem 4 

dostępu do produktów wysokiej jakości oraz też psychologicznym podejściem klientów do 5 

dyskontów. Organizacja miała również słabą reputację jako pracodawca. W miarę upływu 6 

czasu, sieć zaczęła kłaść duży nacisk na sprzedaż produktów w 90% pochodzących od 7 

polskich producentów, czym zjednała sobie część klientów i pozyskała nowych, dzięki 8 

skutecznej reklamie w prasie i telewizji. Jednakże, pozyskanie klientów elitarnych nastąpiło 9 

dopiero po wprowadzeniu produktów z tzw. wyższej półki, tj. producentów znanych marek. 10 

Sieć znacząco usprawniła organizację pracy i warunki pracy. Analizowana sieć jest aktualnie 11 

przykładem dobrej praktyki wykorzystującej skutecznie działania na rzecz wzrostu satysfakcji 12 

klienta jako akceleratora zmiany – poprawy wizerunku marki. 13 

W celu identyfikacji istotnych dla klienta atrybutów satysfakcji z oferty badanej sieci 14 

przygotowano i przeprowadzono sondaż diagnostyczny metodą ankiety bezpośredniej. 15 

Kwestionariusz ankiety skierowano do klientów dokonujących zakupy w jednym z sklepów 16 

analizowanej sieci dyskontowej w mieście liczącym ponad 200 tys. mieszkańców,  17 

w województwie kujawsko-pomorskim. W badaniu wzięło udział 96-ciu celowo dobranych 18 

respondentów, którzy wyrazili chęć uczestniczenia. Kryterium doboru stanowiła pełnoletność 19 

badanych i dokonywanie zakupów w sklepach sieci. Ze względu na dobór próby wyników 20 

badań, nie można uogólniać. Pytania w kwestionariuszu badawczym dotyczyły oceny 21 

atrybutów satysfakcji klienta w czterech wymiarach istotnych dla działania placówki 22 

handlowej, tj.: wymiar materialny (wyposażenie techniczne sklepu); reakcja na oczekiwania, 23 

czyli chęć udzielenia pomocy klientowi; atrakcyjność asortymentu handlowego; oraz estetyka 24 

sklepu i pracowników. Zastosowano skalowanie dwubiegunowe, interwałowe w oparciu  25 

o skalę Likerta odpowiednio od 1 – brak satysfakcji do 5 – bardzo wysoki poziom satysfakcji. 26 

Ustalono procentowe udziały odpowiedzi dla respondentów charakteryzujących się 27 

poszczególnymi postawami. W pracy zaprezentowano procentowe udziały dominujących 28 

ocen w poszczególnych badanych wymiarach. 29 

W badaniu wzięły udział osoby pełnoletnie. Najliczniejszą grupę stanowili respondenci  30 

w wieku 30-45 lat – 34% oraz w wieku 18-29 lat - 28%, następnie w wieku powyżej 65 lat 31 

(23%). Najmniej liczna grupa to badani w przedziale wiekowym 46-65 – 15%. Największą 32 

grupę stanowili pracownicy aktywni zawodowo – 52%, następnie emeryci i renciści –  33 

26% ankietowanych, 12% badanych stanowili bezrobotni, natomiast osoby uczące się –  34 

10% badanej grupy respondentów. Większość badanych – 53% stanowiły kobiety, 47% –35 

mężczyźni. 36 

                                                 
1 http://www.dlahandlu.pl/handel-wielkopowierzchniowy/wiadomosci/jeronimo-martins-polska-4-najwieksza-

firma-w-europie środkowej,54713.html, 2017.12.06, http://www.jeronimomartins.pt, 2017.12.01. 
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5. Satysfakcja klienta a zmiana wizerunku i reputacji organizacji –  1 

wyniki badań  2 

Klienci sieci badanego dyskontu zostali poproszeni o dokonanie ocen wybranych atrybutów 3 

satysfakcji, istotnych dla postrzegania reputacji i wizerunku placówek handlowych, zawartych 4 

w czterech badanych wymiarach. Respondenci wskazali, iż mają największe oczekiwania  5 

w stosunku do estetyki sklepu i personelu (92% dominujący udział ocen 4 i 5). Następnie 6 

wskazano na oczekiwania dotyczące chęci udzielania pomocy dla klienta (90% dominujący 7 

udział ocen 4 i 5), kolejno oczekiwania dotyczące atrakcyjności oferty produktowej  8 

(88% dominujący udział ocen 4 i 5), oraz najniższe oczekiwania klientów dotyczyły wymiaru 9 

materialnego sklepów (78% % dominujący udział ocen 3 i 4). Oczekiwania klienta zostały 10 

zestawione z oceną postrzegania przez klientów placówek analizowanej sieci. Respondenci 11 

obdarzyli najwyższą oceną satysfakcji z postrzegania atrakcyjności oferty handlowej badanego 12 

dyskontu (82% dominujący udział ocen 4), co wydaje się być dużym sukcesem, mając na 13 

uwadze, historyczne już wcześniejsze postrzeganie placówek tej sieci, jako taniego, o niskiej 14 

jakości dyskontu. Następnie wskazano na zadowolenie z estetyki sklepu i personelu  15 

(78% dominujący udział ocen 3 i 4), kolejno na satysfakcję z reakcji na oczekiwania klienta 16 

(76% dominujący udział ocen 3 i 4) oraz najniżej oceniono satysfakcję z wymiaru materialnego 17 

placówek handlowych badanej sieci (74% dominujący udział ocen 3 i 4) (rysunek 1). 18 
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Rysunek 1. Wymiary satysfakcji klienta. Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 21 

22 
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Wyniki badań pozwoliły na identyfikację najistotniejszych atrybutów satysfakcji klienta  1 

w poszczególnych wymiarach usługi handlowej. W wymiarze materialnym największe 2 

oczekiwania dotyczyły atrybutu dotyczącego wyposażenia technicznego, czyli bazy 3 

technicznej sklepu (82% dominujący udział oceny 4), natomiast najniższe oczekiwania 4 

respondenci wskazali na atrybut dostępności miejsc parkingowych (72% dominujący udział 5 

ocen 3 i 4). Natomiast najwyższą ocenę postrzegania satysfakcji uzyskał w wymiarze 6 

materialnym usługi, atrybut logo i materiały promocyjne badanej sieci (78% dominujący 7 

udział ocen 3 i 4). Można to wskazać na sukces organizacji, dotyczący wzrostu świadomości 8 

marki u klientów (rysunek 2). 9 
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 11 

Rysunek 2. Ocena wymiaru materialnego sklepu. Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 12 

Analizując wyniki badań dotyczące wymiaru dotyczącego udzielania przez personel 13 

sklepu pomocy klientowi, można stwierdzić, że wszystkie atrybuty dotyczące oczekiwań 14 

klienta uzyskały stosunkowo wysoką ocenę. Jednocześnie warto zauważyć, iż atrybut 15 

dotyczący czasu oczekiwania w kolejce, uzyskał najwyższą oczekiwaną ocenę, a równo-16 

cześnie badani klienci, najniżej ocenili ten atrybut w postrzeganiu jego występowania  17 

w sklepach badanej sieci (60% dominujący udział oceny 3). Czyli można powiedzieć, że stały 18 

problem klientów sieci handlowych to zbyt długie kolejki. Najwyższy poziom zadowolenia  19 

z postrzegania usługi handlowej, w wymiarze reakcja na oczekiwania klienta, uzyskał atrybut 20 

– godziny otwarcia sklepu (82% dominujący udział oceny 4 ) (rysunek 3). 21 
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 1 

Rysunek 3. Wymiary reakcji na oczekiwania klienta. Źródło: opracowanie własne na podstawie 2 
badań. 3 

Respondenci oceniając atrakcyjność asortymentową badanej sieci handlowej, w swoich 4 

oczekiwaniach wskazali na stałą dostępność asortymentową i świeżość produktów jako 5 

najistotniejszy atrybut satysfakcji (94% dominujący udział ocen 4 i 5). Najmniej istotnym 6 

atrybutem była dostępność cenowa produktów (76% dominujący udział ocen 3 i 4),  7 

ale jednocześnie ten atrybut uzyskał najwyższą ocenę jego postrzegania w sklepach badanej 8 

sieci (96 % dominujący udział ocen 4 i 5). Można wysnuć wniosek, iż klienci postrzegają 9 

wysoką jakość oferty za dostępną, konkurencyjną cenę (rysunek 4). 10 
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Rysunek 4. Wymiary atrakcyjności oferty handlowej. Źródło: opracowanie własne na podstawie 12 
badań. 13 
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Analizując atrybuty satysfakcji klienta w wymiarze estetyki sklepu i personelu, klienci 1 

oczekują wysokiego ich poziomu, najwyżej cenią schludny wygląd pracowników  2 

(96% dominujący udział ocen 4 i 5). W aspekcie postrzegania przez klientów tego wymiaru, 3 

na podstawie badanej sieci handlowej, najniżej ocenili czystość koszyków i wózków  4 

(72% dominujący udział ocen 3 i 4), a najwyższą ocenę uzyskał atrybut – czystość stoiska  5 

z pieczywem (82% dominujący udział ocen 4) oraz czystość lodówek (80% dominujący 6 

udział ocen 4 ) (rysunek 5). 7 

 8 

Rysunek 5. Wymiary estetyka sklepu i personelu. Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 9 

Warto zauważyć, iż w aspekcie estetyki i higieny w działalności handlowej, klienci są 10 

bardzo wymagający. W dużym stopniu ocena tego aspektu wpływa na zaufanie klienta, 11 

wizerunek i reputację organizacji.  12 

Dynamikę zmian w analizowanych działaniach – obszarach, można w pełni zaobser-13 

wować w zestawieniu faktycznej oceny klienta do jego oczekiwań. Dopiero to porównanie 14 

wskazuje, że im różnica w uzyskanych punktach (ocena klienta a oczekiwania klienta) jest 15 

mniejsza tym organizacja w większym stopniu zdołała uzyskać satysfakcję klienta. 16 

 17 

 18 

6. Podsumowanie 19 

 20 

 21 

Poziom satysfakcji klienta ma strategiczne znaczenie dla rozwoju i przetrwania każdej 22 

organizacji. Poznanie opinii klientów i na tej podstawie budowa silnej marki, reputacji  23 

i wizerunku mają kluczowe znaczenie dla polityki firmy. Nowoczesne koncepcje strategii 24 

orientacji na klienta wymagają od organizacji ciągłego doskonalenia relacji z klientem. 25 

Dlatego stałe monitorowanie satysfakcji klienta staje się silnym akceleratorem do 26 

wprowadzania zmian w organizacji i przyczynia się do poprawy reputacji i wizerunku 27 
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organizacji. Przykładem dobrej praktyki biznesowej wzrostu satysfakcji klienta, są zmiany 1 

jakie obserwujemy w obszarze działania sieci handlowych w Polsce, w tym również  2 

w analizowanej organizacji tj. sieci dyskontowej Jeronimo Martins Polska S.A. Uzyskane 3 

wyniki badań wskazują, iż poziom satysfakcji klienta, pozwala ocenić skuteczność 4 

przeprowadzonej zmiany wizerunku tej marki. Przyczyny dla których rebranding został 5 

przeprowadzony w 2012 roku, został trafnie zdiagnozowany i proces zmian przyniósł 6 

pozytywne rezultaty. Jednakże proces zmian ciągle trwa. Badani klienci dobrze ocenili 7 

zmianę atrakcyjności oferty, w tym szczególnie wskazali na świeżość produktów, szeroką 8 

gamę oferty, oraz dostępność cenową. Respondenci dobrze ocenili również, w stosunku do 9 

oczekiwań, wyposażenie techniczne badanego sklepu. Wysokie wymagania do estetyki sklepu 10 

i personelu oraz reakcji na oczekiwania klienta, zaprezentowane w badaniach, są obszarami 11 

wymagającymi wprowadzania jeszcze dalszych zmian.  12 

Szereg działań realizowanych jest w bezpośrednim kontakcie klient – pracownik. Dlatego 13 

ważne jest, aby organizacje były w stanie budować autentyczną kulturę działania, która 14 

sprawia, że ich pracownikom naprawdę zależy na tym aby poznać, zrozumieć i spełnić 15 

oczekiwania swoich klientów. Dobrze przyjąć zasadę, iż organizacja działa dla swojego 16 

rozwoju, poprzez działanie dla dobra swoich klientów i pracowników. Badania potwierdzają, 17 

iż na podstawie informacji uzyskanych dzięki stałemu monitorowaniu poziomu satysfakcji 18 

klienta, można dokonywać skutecznej akceleracji zmian w różnych obszarach działania 19 

organizacji. Należy podkreślić, iż zaprezentowane badania i dyskusja są jedynie próbą, 20 

wskazania na znaczenie omawianego zagadnienia. Identyfikowanie czynników wzrostu 21 

satysfakcji klienta odegrało istotną rolę w poprawie wizerunku i we wzroście świadomości 22 

marki badanej organizacji.  23 

 24 
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