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PRZEDMOWA

Monografia naukowa Świat wobec współczesnych wyzwań ekonomiczno-
-urbanistycznych. Wybrane zagadniennia składa się z sześciu autorskich roz-
działów, które dotyczą istotnych problemów współczesnego świata. Autorzy 
zaprezentowali nie tylko ogólne problemy naukowe, lecz także swoje osobiste 
zainteresowania badawcze. Publikacja powstała w wyniku współpracy badaczy 
z różnych ośrodków akademickich znajdujących się w Polsce. W niniejszym 
tomie możemy znaleźć opracowania przedstawicieli: Uniwersytetu Szczeciń-
skiego, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Kra-
kowie, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Politechniki 
Świętokrzyskiej.

Głównym celem przygotowania niniejszej publikacji było stworzenie 
młodym badaczom przestrzeni do prezentacji swoich kierunków badawczych. 
Tak sformułowany, wielowymiarowy oraz szeroki temat umożliwił zgroma-
dzenie w jednym miejscu młodych naukowców, reprezentujących różne dys-
cypliny naukowe. 

W imieniu komitetu redakcyjnego chciałbym przekazać szczególne słowa 
uznania recenzentom artykułów i podziękować za poświęcony czas i wszystkie 
cenne uwagi, które wpłynęły na wysoką wartość merytoryczną tomu. Mamy 
nadzieję, że publikacja ta stanie się motywacją i inspiracją dla młodych na-
ukowców do dalszej pracy naukowej.

Komitet Redakcyjny
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UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI

COVID-19 PANDEMIC AND THE RUSSIA-UKRAINE 
CONFLICT IMPACT ON THE SOCIOECONOMIC 

SITUATION IN AFRICA

Summary: The fundamental aim of the paper is the assessment of socioecono-
mic impacts in Africa in view of COVID-19 and the Russia-Ukraine conflict. 
The paper is using of statistical, dynamics, comparative, and documentation 
analysis. The discussion shows that Macroeconomic indicators have mostly 
strengthened, but significant problems remain in the near term, owing prima-
rily to the continuation of the pandemic effect and instability brought about 
by the impact of the Russia-Ukraine war. Africa's budget deficit is expected 
to fall to 4.0 percent of GDP in 2022, down from 5.1 percent in 2021, due 
to a reduction in COVID-19-related interventions and increased domestic 
revenue. The current account deficit is estimated to be 2.0 percent of GDP in 
2022, down from 2.4 percent in 2021, due to the expected trade deficit and 
current transfer reductions. 

Keywords: socioeconomic situation, Russia-Ukraine conflict, Africa, 
COVID-19

INTRODUCTION

Africa's real GDP (GDP) returned well in 2021, increasing by 6.9 per-
cent. Recovery in global demand, rising oil prices benefiting oil-exporting 
economies, relaxation of COVID-19 limitations in most nations, and accom-
panying rise in domestic consumption and investment all contributed to this 
bounce. However, Africa's real GDP growth is expected to slow to 4.1 per-
cent in 2022, reflecting the fading of base effects and uncertainty associated 
with the COVID-19 epidemic and the impact of the Russia-Ukraine war. 
Growth varies greatly between countries and areas. North Africa (11.7 per-
cent) and East Africa (11.7 percent) had the greatest economic growth rates 
in 2021. (4.8 percent). Growth in North Africa is predicted to slow to 4.5 
percent in 2022, while East Africa is expected to steady at 4.7 percent. West 
Africa's average growth rate in 2021 was 4.3 percent, and it is expected to stay 
strong in 2022 at 4.1 percent. Central African growth is expected to increase 
to 4.6 percent in 2022, up from 3.4 percent in 2021. Southern Africa's ex-
pected increase of 4.2 percent was the highest comeback from a contraction 
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of 6.0 percent, supported by a robust recovery in Botswana (12.5%), Mauri-
tius (4.0%), and South Africa (4.9 percent) (ACCORD, 2022; Anyanwu and 
Salami, 2021). 

As the impacts of strong fiscal impulses wear off, growth in the area  
is expected to slow to 2.5 percent in 2022. Africa's development prospects are 
very unclear, with risks skewed to the downside. The spillover effects of the 
Russia-Ukraine war, as well as the sanctions imposed on Russia, may entail 
a bigger drop in world output than currently anticipated. Because of poor 
COVID-19 vaccine rollout and the appearance of new COVID-19 variations, 
governments may be forced to maintain some limitations. Other risks include 
increased debt vulnerabilities, tight global financial conditions as inflation-
ary pressures grow, the impact of the Russia-Ukraine war and accompanying 
sanctions on Russia, climatic and environmental threats, and other sociopo-
litical and security concerns. Advantages include accelerated immunization 
implementation, complete debt settlement, and initiatives to drive structural 
transformation and increase economic resilience. Macroeconomic fundamen-
tals have essentially improved, but significant problems remain in the near 
term, owing primarily to the persistence of pandemic impacts and instability 
brought on by the impact of the Russia-Ukraine war. The average budget 
deficit in Africa is expected to fall to 4.0 percent of GDP in 2022, down from 
5.1 percent in 2021, due to a reduction in COVID-19-related measures and 
relative strengthening of domestic revenues. Rising commodity prices, how-
ever, caused by the Russia-Ukraine war, constitute a significant headwind for 
the fiscal position in the short to medium term, particularly for countries that 
rely on imports of oil and food commodities (African Development Bank, 
2022; Danquah and Schotte, 2020).

The mean current account deficit is forecast to be 2.0 percent of GDP 
in 2022, down from 2.4 percent in 2021, due to the expected trade deficit 
and current transfer reductions. Most nations’ currency rate swings were re-
duced in 2021, helped by increased foreign exchange inflows. The progno-
sis for currency rates in 2022 and beyond is influenced by global financial 
market movements, particularly the Russia-Ukraine war and the normal-
ization of monetary policy in industrialized nations. Average inflation is ex-
pected to climb to 13.5 percent in 2022 from 13.0 percent in 2021, fueled  
by a substantial rise in commodity costs, particularly oil and food, as the Rus-
sia-Ukraine war escalates. Despite recent debt reduction attempts, sovereign 
debt remains a hindrance to economic growth. Even though Africa’s debt-to-
GDP ratio is expected to stabilize around 70% in 2021 and 2022, up from 
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71.4 percent in 2020, due to growth recovery and debt relief initiatives, it will 
remain higher than pre-pandemic levels. Initiatives of the international finan-
cial community, such as the Debt Service Suspension Initiative (DSSI), the 
Common Framework, and the International Monetary Fund's general allo-
cation of $650 billion-equivalent Special Drawing Rights (SDRs) on August 
23rd, 2021, have also helped alleviate liquidity pressures in many countries 
by increasing external buffers. These attempts, however, have not eliminated  
financial risks, with 23 African nations experiencing or in danger of experi-
encing debt distress as of February 2022 (African Union Development Agen-
cy, 2022; Dhawan et al., 2022). 

Reorganizing the worldwide debt relief infrastructure, including the re-
instatement of the DSSI, will be critical in assisting debt-burdened African 
nations in transitioning to a path of sustainable debt in the medium to long 
term. Despite a comeback in growth, the COVID-19 pandemic’s impact on 
African lives and livelihoods remained in 2021. According to the Bank, over 
30 million Africans were being forced into extreme poverty in 2021, and ap-
proximately 22 million jobs will be lost in African countries that year owing 
to the epidemic. These trends are expected to continue in 2023. Employees in 
the informal economy, particularly women and youth, have been struck the 
hardest. Furthermore, numerous African nations, like eSwatini, South Sudan, 
and Uganda, stopped schools for more than 36.7 weeks, undermining the 
favorable trends in education over the previous decade. Additional finance 
needs are forecast to be at $432 billion over 2020-22 (a reduction from the 
previously estimated $484 billion due in part to better-than-expected fiscal 
circumstances), translating into an average of $144 billion each year to sup-
port the recovery (Aljazeera, 2022; Ebrahim, 2020). 

Low vaccination rates in Africa are impeding quicker economic recovery 
and exacerbating the health effect of COVID-19. These rates of 15.3 per-
cent of persons completely vaccinated by the end of March 2022, compared  
to a target of at least 60 percent in most other worldwide regions can be at-
tributable to a mix of supply and demand side constraints. Improving vacci-
nation rates by addressing vaccine hesitancy and increasing vaccine availabili-
ty is critical to lowering illnesses and death and hastening economic recovery. 
To narrow the vaccine gap with other areas, African countries will need to 
accelerate their existing vaccination deployment. Africa is the area most im-
pacted by climate change, with five of the ten most affected nations in 2019. 
In only the years 2020 and 2021, the continent had 131 extreme-weath-
er, climate-change-related disasters: 99 floods, 16 storms, 14 droughts,  
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and 2 wildfires. As a result, climate change poses significant risks to African 
economies, threatens the lives and livelihoods of millions of people, and has 
the potential to reverse hard-won progress toward some of the key targets 
of the Sustainable Development Goals (SDGs), the African Union Agenda 
2063, and the Bank's High-5s. Policies to aid Africa's post-pandemic eco-
nomic recovery must include steps to strengthen the continent’s resilience 
by decreasing climate-related shocks that contribute to production variations 
and poverty (Crisis Group, 2022; Josephson et al., 2020).

Research questions

The paper regards the selected aspects of the socioeconomic impacts  
in Africa in view of COVID-19 and the Russia-Ukraine conflict. The funda-
mental aim of the paper is the assessment of the socioeconomic impacts in 
Africa in view of COVID-19 and the Russia-Ukraine conflict. 

The author presents the following research problems: 

• What is the diversification of the socioeconomic impacts in Africa in 
view of COVID-19 and the Russia-Ukraine conflict?; 

• Which of the research aspects of the socioeconomic impacts in Afri-
ca in view of the COVID-19 and the Russia-Ukraine conflict have 
the highest, middle, and lowest levels?

Research Methods

The theoretical part of the paper has depicted the performance and 
prognosis for growth. The studies are carried out within the documentation, 
statistical, comparative, and dynamics analysis. The results showed that the 
research aspects of the fisheries and aquaculture in terms of marine capture 
production have different tendencies. The paper was prepared based on print, 
digital and electronic sources: reports, databases, books, textbooks, academic 
and trade journals, and scientific papers. The inference process took place in 
a deductive way.
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THEORETICAL ANALYSIS

PERFORMANCE AND PROGNOSIS FOR GROWTH

Africa's real GDP grew by 6.9 percent in 2021, following a 1.6 percent 
decrease in 2020. However, this robust recovery is being hampered by two 
significant global crises: the continuance of the COVID-19 epidemic and 
the Russia-Ukraine crisis, both of which increase uncertainty and threaten 
to derail Africa’s good medium-term development prognosis. Thus, growth 
is expected to slow to 4.1 percent in 2022, reflecting these uncertainties and 
the fading of base effects, particularly in countries that had acute pandemic-

-induced contractions. The persistence of COVID-19, poor vaccination ra-
tes, and the global economic spillover effects of the Russia-Ukraine war and 
corresponding sanctions on Russia all have an impact on the growth forecast. 
The growth forecast for 2021 is up 3.5 percentage points from the 3.4 percent 
forecast, indicating a broad-based rebound. Reviving global demand, incre-
ased oil prices benefiting oil-exporting nations, relaxation of COVID-19 limi-
tations in most countries, and related increases in domestic consumption and 
investment all aided the recovery. Oil prices have risen as a result of supply 
interruptions and increased uncertainty in the global oil market (Chatham 
House, 2022; Martinho, 2022). 

Africa’s projected real GDP growth in 2021 outpaced both the global 
average and that of other regions. The global economy increased by 6.1 per-
cent in 2021, according to the International Monetary Fund’s (IMF), World 
Economic Outlook, driven by Asia. The rapid rebound in Africa was attribu-
ted to the near-complete reopening of economies following the reduction in 
COVID-19 infections and mortality. The increase was also supported by a si-
gnificant surprise comeback in Libya, as improved political situations resulted 
in a return in oil production and exports. Higher Purchasing Managers’ Index 
(PMI) levels in four of Africa’s top six economies suggest improved economic 
activity. In 2021, the PMI number in Egypt, Kenya, Nigeria, and South Afri-
ca (which contributed 52 percent of Africa's GDP in 2021) was mainly over 
50 and closer to pre-pandemic levels. The relaxation of limitations as nations 
continue to adjust to the epidemic, as well as policy initiatives to stimulate 
economic rebound, aided the PMI’s rise. Improved global financial circu-
mstances, bolstered by the discovery of COVID-19 vaccinations in the third 
quarter of 2020, have also contributed to Africa’s recovery (COFACE FOR 
TRADE, 2022; Samba and Simplice, 2022). 
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Russia's invasion of Ukraine has heightened uncertainty and incre-
ased volatility in financial and capital markets, which are also reacting to 
expectations of monetary policy normalization in the US and the Eurozone.  
As a result, four of Africa's six major economies’ PMI values decreased in 
March 2022, following the commencement of the Russia-Ukraine conflict 
in February 2022. The conflict’s impact is also evident in deteriorating global 
financial markets. Improved global commerce and higher commodity prices 
have also aided Africa’s resurgence. The 10% increase in global commerce 
in 2021 boosted external demand for Africa’s key commodities, particularly 
from its major trading partners (China, the Euro area, and the United States). 
The increase in global commerce raised commodity prices above 2020 levels, 
particularly for energy and metals. As a result, net commodities exporter gro-
wth was at 8.1 percent in 2021, reversing the losses of 2020, when actual 
output decreased by 1.0 percent. The steady recovery has also reversed real 
per capita GDP losses in 2020: per capita income increased by 4.4 percent in 
2021, after shrinking by 4.1 percent in 2020. At this rate of increase, the con-
tinent’s per capita GDP will approach pre-pandemic levels in 2022 and 2023. 
Domestic initiatives that were beneficial to boosting livelihoods also aided the 
recovery. Fiscal stimulus packages and policy rate reduction by central banks, 
for example, contributed to reducing the pandemic’s impact. Central banks 
also used unorthodox policy measures such as direct cash injections into the 
banking system, loan payment moratorium extensions for severely impacted 
enterprises and people, and government securities buybacks (Food and Agri-
culture Organization, 2022; Were, 2020).

QUANTITATIVE ANALYSIS

ANALYSIS AND RESULTS OF THE RESEARCH

The research is carried out within the structure, statistical, comparative, 
dynamics, and documentation analysis. The time scope of the study is 2019-
2020, but in some issues that was broadened. The results of the carried-out 
research present important modifications between the research variables in 
the given analyzed areas. 

Although a predicted resurgence in the African economy, the COVID-19 
epidemic, and the Russia-Ukraine war are expected to increase extreme po-
verty in Africa. In 2021, an estimated 28.7 million more Africans fell into 
extreme poverty compared to pre-COVID-19 forecasts, up from about 26 
million in 2020, and a further 29.6 million are predicted to fall into extreme 
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poverty on average in 2022 and 2023. The downward revision of the pande-
mic's poverty effect in Africa (a drop of 4.6 million in 2020 and 10 million in 
2021) reflected primarily better-than-expected growth performance in 2020 
(a contraction of 1.6 percent, versus 2.1 percent estimated) and 2021 (a gro-
wth estimate of 6.9 percent, versus 3.4 percent estimated). The commence-
ment of the Russia-Ukraine crisis, which caused a surge in energy and other 
commodity prices and caused worldwide supply disruptions, has impacted 
African economies. Slower growth combined with greater predicted inflation 
for 2022 will have an impact on Africa's poverty rate. Shrinking real earnings, 
combined with rising food and fuel prices, will be terrible for disadvantaged 
households already on the verge of destitution (Global Citizen, 2022). 

If the Russia-Ukraine war continues, an extra 1.8 million Africans might 
be forced into extreme poverty as a direct result of the economic consequen-
ces of the conflict in 2022 and 2.1 million in 2023. Nonetheless, the impact 
of the battle on poverty is determined by the country's economic structure, 
namely whether the country is a net exporter or importer of oil and other 
commodities. However, the severe poverty rate is forecast to fall to 32.9 per-
cent in 2023, from 34.3 percent in 2021, under the revised growth recovery 
prognosis, but to stay roughly 2 percentage points higher than pre-pandemic 
predictions. The majority of the new poor as a result of COVID-19 and the 
Russia-Ukraine war are in West Africa, which accounts for roughly 39 per-
cent of the total in 2021-23, with Nigeria experiencing the greatest poverty 
rise (nearly 5.4 million more each year, compared to around 465,000 on ave-
rage (for the region's other nations). North Africa (excluding Libya) and East 
Africa, which are expected to have the greatest real GDP per capita growth 
rates in 2021-23 (2.7 percent and 2.4 percent, respectively), are expected to 
have the fewest rises in severe poverty rates over that period (0.5 percentage 
point and 2.1 percentage points). Poverty persistence is expected to postpone 
the return of extreme poverty rates to pre-COVID-19 levels. Returning to 
pre-COVID- 19 levels of severe poverty is likely to take longer than pre-
viously anticipated, especially given the current economic growth prognosis  
(Fig. 1) (Institute For Security Studies, 2022).

In a more optimistic view, which anticipates average GDP per capita 
growth of 1 percentage point higher in each nation starting in 2024, it would 
still take up to seven years on average to achieve the extreme poverty rate that 
may have existed in the absence of the pandemic or the Russia-Ukraine con-
flict (Fig. 1). Policies promoting better recovery after COVID-19 will thus be 
critical not just to return to pre-pandemic poverty rates, but also to further 
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lower them. The epidemic is still hurting African labor markets, and employ-
ment has yet to fully recover (Fig. 2) (Mail and Guardia, 2022).

Figure 1: Africa’s extreme poverty rates (in %)

Source: World Bank (access: 01.10.2022).

Figure 2: Share of firms closed at least once, the first quarter of 2020 to April 2021 (in %)

Source: World Bank (access: 01.10.2022).

Because of the impact on the private sector, the pandemic worsened the 
lopsided trend in employment. According to the World Bank’s Enterprise 
Surveys Follow-up on COVID-19, approximately 18% of firms in the eight 
African countries covered by the surveys were forced to close temporarily  
or permanently between the first quarter of 2020 and April 2021,  
with a wide variation in firm share across countries from 5.2 percent in Mozambique 
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to 65.8 percent in Chad (Fig. 2). The pandemic affected a greater number  
of enterprises in services (retail, hotel, restaurants, and other services) than 
in manufacturing about 11% (5.7 percent permanently closed and 5.5 per-
cent temporarily closed), compared to roughly 1% in industry (permanently  
or temporarily closed). Below were presented lost working hours due to  
COVID-19 in 2020 and 2021 (millions) (Fig. 3) (Modern Diplomacy, 2022).

Figure 3: Lost working hours due to COVID-19 in 2020 and 2021 (millions)

Source: International Labor Organization statistics (access: 01.10.2022).

Businesses may reopen slowly since employment has not entirely rebo-
unded to pre-pandemic levels. The International Labour Organization pre-
dicted that working hours will be at least 4.5 percent lower in the first three 
quarters of 2021 than in the fourth quarter of 2019, equating to 131 million 
full-time employees (Fig. 3). Furthermore, Africa’s proportion of worldwide 
lost working hours climbed to 16% in 2021, owing in part to substantial 
disparities in vaccine access. Access to vaccines is one of the primary causes 
of the immunization gap between Africa and the rest of the globe (Fig. 4) 
(Moshe Dayan Center, 2022; World Economic Forum, 2022).

Although other areas, mostly affluent economies, are rapidly expanding 
their immunization efforts by acquiring sufficient doses for their people, Afri-
can countries lag owing to limited resources and alternatives, despite pro-
grams like COVAX and bilateral vaccine contributions. As a result, most Afri-
can nations have failed to vaccinate the 60% of their populations that were 
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initially targeted by their health authorities to obtain herd immunity through 
vaccination (Fig. 4). Furthermore, the advent of highly resistant COVID-19 
variants like Omicron, as well as their fast worldwide spread, have underli-
ned the necessity of vaccination equity. Numerous African nations will need 
to accelerate vaccine rollout, which will be crucial for economic recovery in 
addition to health and mortality considerations, but vaccination rates of 50-
70 percent for herd immunity appear unachievable for most African coun-
tries based on present trends. Of the 46 nations having vaccination statistics  
as of March 31, 2022, 23 had daily immunization rates higher than what  
is required to fulfill the 50 percent objective by mid-2022, but 17 would be 
unable to vaccinate 70 percent of their population by the end of 2022 unless 
they increase the rate (ReliefWeb, 2022; VOANews, 2022).

Figure 4: Africa lags other global regions in COVID-19 vaccination rollout (in %)

Source: World In Data (access: 01.10.2022).

Despite COVID-19 and the Russia-Ukraine war, climate change po-
ses an existential threat, and Africa is the world’s most susceptible region to 
climatic calamities. In 2019, five of the ten nations most affected by climate 
change and weather-related catastrophes were in Africa. In 2020 and 2021, 
the continent had 131 extreme-weather, climate-change-related disasters, inc-
luding 99 floods, 16 storms, 14 droughts, and two wildfires. Climate-related 
disasters have far-reaching long-term consequences for human well-being and 
economic growth (Fig. 5) (The United States Institute of Peace, 2022; United 
Nations Africa Renewal(b), 2022).

The economic consequences of extreme weather events in Africa were 
expected to be in the $7-$15 billion range in 2020, rising to $45-$50 billion per 
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year by 2040, corresponding to 7% of Africa’s GDP by 2100 (Fig. 5). In short, 
climate change poses massive risks to African economies, endangers the lives 
and livelihoods of tens of millions of people, and threatens to reverse hard-won 
progress toward some of the key targets of the Sustainable Development Goals 
(SDGs), the African Union’s Agenda 2063, and the Bank’s High-5s. Although 
attempts to “build back better” and create robust economies may be thwarted 
by damaging climate-related shocks, strategies to assist post-pandemic econo-
mic recovery for Africa must include steps to increase resilience by minimizing 
these shocks, which aggravate production variations and poverty. However, 
climate change may be viewed as an opportunity to accelerate green growth  
and job creation in Africa by capitalizing on the benefits of a fair energy tran-
sition to sustainable and renewable energy systems (The African Union Com-
mission, 2022; United Nations Africa Renewal(a), 2022). 

One of the main reasons impeding Africa’s competitiveness in the global 
economy and economic change was a lack of inexpensive and dependable 
modern energy supply, which persists in many regions. Despite its enormous 
renewable and nonrenewable energy sources, Africa generates and uses just  
a small quantity of contemporary energy. An estimated 600 million Africans 
lack access to power, and the continent is the only one where energy poverty 
is likely to worsen in the future decades. In addition to harming long-term 
growth and competitiveness, a lack of access to modern energy has a negative 
impact on poverty reduction, job creation, health, education, and a variety 
of other SDG-related sectors. To meet its global climate obligations, Afri-
ca’s post-COVID-19 recovery and climate-resilience initiatives must find  
the correct balance between key developmental demands and energy sector 
shifts (The Jordan Times, 2022; United Nations Economic Commission  
for Africa, 2022).
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Figure 5: Climate disasters in Africa, 2020-2021

Source: Emergency Events Database (access: 01.10.2022).

CONCLUSIONS

The forceful macroeconomic policy measures implemented by African 
governments in 2020 and 2021 have left most nations with little space for 
policy maneuvering. Keeping the virus under control should consequently  
be Africa’s top policy goal. Increasing vaccination rates would lower infections 
while also protecting against the establishment of more transmissible and le-
thal virus strains. Furthermore, increased vaccine coverage would guarantee 
that scarce public financial resources are directed directly to post-COVID-19 
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recovery activities, therefore strengthening economic resilience against future 
shocks. In the medium term, these initiatives will necessitate improved vac-
cination distribution procedures that overcome logistical obstacles that have 
occasionally resulted in vaccine waste (The Guardian, 2022). 

Countries must also address vaccination reluctance among individuals 
by developing stronger and more targeted public awareness campaigns that 
reassure them of the safety and efficacy of COVID-19 vaccines and, whe-
re possible, limit the dissemination of disinformation. Strong governmen-
tal assistance is required in the medium to long term to improve domestic 
pharmaceutical capabilities to make vaccines domestically, reducing reliance  
on overseas producers. The Bank’s current efforts to develop COVID-19 vac-
cines locally should be expedited and scaled up. Invest more in vital healthca-
re systems. The epidemic is the continent’s second health scare in two decades. 
Some encompass the Ebola virus disease epidemics of 2014-2016 and 2018, 
as well as periodic outbreaks of cholera, dysentery, and hemorrhagic fever 
(such as Rift Valley fever, Crimean–Congo fever, and yellow fever). In Afri-
ca, the lack of key healthcare systems escalates the economic and social con-
sequences of severe shocks, driving governments further away from reaching  
the SDGs (The Tony Blair Institute for Global Change, 2022). 

By significantly increasing financial allocation to the sector, governments 
should spend more on their healthcare systems and increase the number of 
critical healthcare personnel to deal with recurring health shocks and con-
crete preparations for dealing with the reappearance of health shocks in the 
future. It is important to encourage inclusive growth to combat increasing 
poverty and inequality by providing social services and work opportunities 
to vulnerable individuals. The persistent COVID-19 epidemic and the Rus-
sia-Ukraine war have slowed growth recovery in the medium run. As a result,  
in the medium term, extreme poverty in Africa is anticipated to approach pre- 
pandemic levels. Countries should implement targeted social programs that 
target the most vulnerable populations, such as women, young people, the 
disabled, informal laborers, and female-headed households. Providing pos-
sibilities for quality occupations to such people will enable them to become 
economically independent and robust to future shocks. These attempts will 
necessitate countries to implement reforms that support industrialization,  
diversification, and digitization, improving labor market regulation and ma-
king labor markets more adaptable and responsive to shocks (United Nations 
Development Programme, 2022). 
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WPŁYW PANDEMII COVID-19  
I KONFLIKTU ROSJA-UKRAINA NA SYTUACJĘ 

SPOŁECZNO-GOSPODARCZĄ W AFRYCE 

Streszczenie: Podstawowym celem pracy jest ocena skutków społeczno- 
gospodarczych w Afryce w kontekście COVID-19 i konfliktu rosyjsko- 
ukraińskiego z wykorzystaniem analizy statystycznej, dynamicznej, porów-
nawczej i dokumentacyjnej. Z dyskusji wynika, że wskaźniki makroekono-
miczne w większości uległy wzmocnieniu, ale w najbliższym czasie pozostają 
istotne problemy, głównie ze względu na utrzymywanie się efektu pandemii 
i niestabilności wywołanej skutkami wojny rosyjsko-ukraińskiej. Oczekuje się, 
że deficyt budżetowy Afryki spadnie do 4,0% PKB w 2022r., z 5,1% w 2021r.,  
ze względu na zmniejszenie interwencji związanych z COVID-19 i zwiększe-
nie dochodów krajowych. Szacuje się, że deficyt na rachunku obrotów bieżą-
cych wyniesie 2,0% PKB w 2022 r., w porównaniu z 2,4% w 2021r., z po-
wodu oczekiwanego deficytu handlowego i ograniczenia transferów bieżących.

Słowa kluczowe: sytuacja społeczno-ekonomiczna, konflikt rosyjsko-ukraiń-
ski, Afryka, COVID-19



27

MARIA ZAWŁOCKA

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY  
IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

INFLUENCER MARKETING  
W ASPEKCIE PRAWNYM I WYBRANYM 

ASPEKCIE PRAKTYCZNYM

Streszczenie: Wraz ze wzrostem popularności i powszechności dostępu 
do internetu powstała nowa kategoria reklamy jaką jest influencer marke-
ting. Wyróżniającym elementem influencer marketingu jest jego docieranie 
do szerokiego grona osób oraz osiąganie zamierzonych celów marketingowych 
w krótkim czasie. W rozwoju   tej kategorii nabrały dużego znaczenia mię-
dzynarodowe portale jakimi jest Instagram, YouTube oraz Tik tok. Obecnie 
korzystają z niego marki międzynarodowe, ale również marki, które dopiero 
zaczynają swoją działalność, dzięki czemu szybko mogą rozwijać swoją roz-
poznawalność. Celem niniejszego artykułu jest próba przybliżenia działania 
influencer marketingu, jego prawnych aspektów oraz przedstawienie własnych 
przemyśleń na temat wybranego aspektu praktycznego. 

Słowa kluczowe: influencer marketing, reklama w Internecie, dobra praktyka

WPROWADZENIE

Influencer marketing nie istnieje bez influencerów, z tej racji pozwolę 
sobie na samym początku na przytoczenie kim influencer jest, obecnie nie 
ma definicji w aktach prawnych. Influencer to osoba, która poprzez swoją 
pozycję posiada wpływ na decyzje swoich obserwatorów. Pozycja influencera  
w Internecie najczęściej jest mierzalna, poprzez analizę statystyk mediów, 
gdzie działają. Dzięki statystykom łatwo określić jaka liczba osób śledzi po-
czynania influencera, do jakiej grupy wiekowej dociera, jaka płeć najczęściej 
ogląda tworzone treści. Ilość osób śledzących influencera sprawia, iż można 
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określić czy jest to duże konto, czy też daną osobę należy określić mianem 
microinfluencera, czyli osoby mającej mniejszą ilość obserwacji, jednakże 
posiadającą duży wpływ na określoną kategorię osób. Wszystkie te aspekty 
wpływają na to, czy dana kampania powierzona wybranemu influencerowi 
ma szansę osiągnąć wyznaczone cele. 

Wraz ze wzrostem popularności i powszechności dostępu do Internetu 
powstała nowa kategoria reklamy jaką jest influencer marketing. Wyróżnia-
jącym elementem influencer marketingu jest jego docieranie do szerokiego 
grona osób oraz osiągnięcie zamierzonych celów marketingowych w krótkim 
czasie. W rozwoju tej kategorii nabrały dużego znaczenia międzynarodowe 
portale jakimi jest Instagram, YouTube oraz Tik tok. Obecnie korzystają 
z niego marki międzynarodowe, ale również marki, które dopiero zaczynają 
swoją działalność, dzięki czemu szybko mogą rozwijać swoją rozpoznawalność.

Influencer marketing jest nową formą marketingu, która polega na pro-
mowaniu najczęściej określonego produktu, serii produktów lub całej mar-
ki przez influencera. Sposób promowania jest ściśle określany w umowach 
i może przybrać różne formy w zależności od platformy, na której odbywa 
się kampania reklamowa. Aby zobrazować lepiej powyższy aspekt przytoczę 
sposoby dostępne na Instagramie. Jest tu wiele opcji, reklama może ograni-
czyć się jedynie do utworzenia InstaStory, które znika po dwudziestu czterech 
godzinach, ale również może być tworzona łącznie z utworzeniem postu za-
wierającego zdjęcia i opis, a także w połączeniu z nową formą jaką są krótkie 
formaty wideo nazywane reelsami. 

Pozwolę sobie zacytować jak o influencer marketingu pisze Cupriak oraz 
Fabijańczyk: 

Influencer marketing (IM) opiera się na bardzo naturalnych, przeniesionych 
do Sieci wprost z realnego życia relacjach i mechanizmach – rekomendacji 
rodziny, przyjaciół, znajomych czy autorytetów. To normalne, że bardziej 
ufamy zdaniu osób, z którymi łączy nas więź emocjonalna, lub też, że traktu-
jemy takie osoby jak niezależnych ekspertów. W obu przypadkach zakładamy,  
że ludzie ci są obiektywni, bezstronni, mają na celu nasze dobro, a nie zysk 
firmy. Dzięki temu są bardziej wiarygodni niż strona producenta, jego profil 
w social media czy forum, często pełne postów fikcyjnych postaci. (Cupriak, 
Fabijańczyk 2016, s. 14).

Warto zaznaczyć, iż choć z pozoru reklama poprzez zatrudnianie influ-
encerów wydaje się łatwa, to w praktyce może sprawiać wiele problemów. 
Składa się na to wiele czynników takich jak złe praktyki prowadzone przez 
firmy na przykład określane słowem scamy, mogą być też to problemy natury 
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prawnej takie jak nieprawidłowe oznaczanie reklam, czym zajmuje się Urząd 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwany UOKiK. 

ASPEKT PRAWNY

Mówiąc o influencer marketingu powinniśmy zapoznać się z poniższymi 
regulacjami prawnymi:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konku-
rencji (Dz. U. z 1993 r., poz. 211, z późn. zm.);

2. Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym 
praktykom rynkowym (Dz. U. Z 2007 r. poz. 1206, z późn. zm.).

W ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji warto zwrócić najwięk-
szą uwagę na dwa artykuły. Pierwszy z nich to art. 3, który brzmi: 

Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub do-
brymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy 
lub klienta. Czynami nieuczciwej konkurencji są w szczególności: wprowa-
dzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, fałszywe lub oszukańcze ozna-
czenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług, wprowadzające  
w błąd oznaczenie towarów lub usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, 
nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy, naśladownictwo pro-
duktów, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostępu do 
rynku, przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną, a także nieuczciwa lub 
zakazana reklama, organizowanie systemu sprzedaży lawinowej, prowadzenie 
lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym oraz nieuzasadnione 
wydłużanie terminów zapłaty za dostarczane towary lub wykonane usługi (Dz. 
U. z 1993 r., poz. 211, z późn. zm.).

Artykuł ten należy rozpatrywać łącznie z art. 16, w którym określone 
mamy czym czyn nieuczciwej konkurencji jest, biorąc pod uwagę reklamy. 
Wyliczenie nie jest enumeratywne, w związku z tym ma za zadanie jedynie 
wskazać nam, jakich praktyk należy się wystrzegać.

Czynem nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy jest w szczególności:

1. reklama sprzeczna z przepisami prawa, dobrymi obyczajami  
lub uchybiająca godności człowieka;

2. reklama wprowadzająca klienta w błąd i mogąca przez to wpłynąć  
na jego decyzję co do nabycia towaru lub usługi;

3. reklama odwołująca się do uczuć klientów przez wywoływanie lęku, 
wykorzystywanie przesądów lub łatwowierności dzieci;

4. wypowiedź, która, zachęcając do nabywania towarów lub usług, 
sprawia wrażenie neutralnej informacji;
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5. reklama, która stanowi istotną ingerencję w sferę prywatności,  
w szczególności przez uciążliwe dla klientów nagabywanie w miej-
scach publicznych, przesyłanie na koszt klienta niezamówionych to-
warów lub nadużywanie technicznych środków przekazu informacji 
(Dz. U. z 1993 r., poz. 211, z późn. zm.)

Łącząc dwa powyższe artykuły jasnym jest, iż czynem nieuczciwej kon-
kurencji jest nieuczciwa lub zakazana reklama, która może mieć postać na 
przykład reklamy wprowadzającej w błąd. Oceniając czy reklama wprowadza 
w błąd należy dokładnie rozpatrzeć wszelkie aspekty reklamy. Najczęściej re-
klama wprowadzająca w błąd tworzona przez influencerów wygląda według 
jednego schematu. Influencer na swoich kanałach pokazuje produkt informu-
jąc, iż dostaje dużo pytań o niego, dokładnie opisuje jego właściwości, a także 
zostawia informacje, gdzie można go nabyć, jest to klasyczne zachęcenie do 
nabycia danego towaru czy usługi przedstawiając to jako neutralną informację.

W ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym należy 
zwrócić uwagę na art.4, który określa jaka praktyka rynkowa jest nieuczciwa. 

Praktyka rynkowa stosowana przez przedsiębiorców wobec konsumentów jest 
nieuczciwa, jeżeli jest sprzeczna z dobrymi obyczajami i w istotny sposób znie-
kształca lub może zniekształcić zachowanie rynkowe przeciętnego konsumenta 
przed zawarciem umowy dotyczącej produktu, w trakcie jej zawierania lub 
po jej zawarciu. Za nieuczciwą praktykę rynkową uznaje się w szczególności 
praktykę rynkową wprowadzającą w błąd oraz agresywną praktykę rynkową,  
a także stosowanie sprzecznego z prawem kodeksu dobrych praktyk. Prak-
tyki te nie podlegają ocenie w świetle przesłanek określonych w ust. 1. Za 
nieuczciwą praktykę rynkową uznaje się prowadzenie działalności w formie 
systemu konsorcyjnego lub organizowanie grupy z udziałem konsumentów  
w celu finansowania zakupu w systemie konsorcyjnym. Praktyki te nie podle-
gają ocenie w świetle przesłanek określonych w ust. 1 (Dz. U. Z 2007 r. poz. 
1206, z późn. zm.).

Należy również zwrócić uwagę na art. 6 ust. 1,2 oraz 3, które określają 
jaka praktyka rynkowa jest uznawana za zaniechanie wprowadzające w błąd:

Praktykę rynkową uznaje się za zaniechanie wprowadzające w błąd, jeżeli po-
mija istotne informacje potrzebne przeciętnemu konsumentowi do podjęcia 
decyzji dotyczącej umowy i tym samym powoduje lub może powodować pod-
jęcie przez przeciętnego konsumenta decyzji dotyczącej umowy, której inaczej 
by nie podjął. W razie wątpliwości za istotne informacje, o których mowa  
w ust. 1, uważa się informacje, które przedsiębiorca stosujący praktykę rynko-
wą jest obowiązany podać konsumentom na podstawie odrębnych przepisów. 
Wprowadzającym w błąd zaniechaniem może być w szczególności: zatajenie 
lub nieprzekazanie w sposób jasny, jednoznaczny lub we właściwym czasie 
istotnych informacji dotyczących produktu; nieujawnienie handlowego celu 
praktyki, jeżeli nie wynika on jednoznacznie z okoliczności i jeżeli powodu-
je to lub może spowodować podjęcie przez przeciętnego konsumenta decyzji 
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dotyczącej umowy, której inaczej by nie podjął (Dz. U. Z 2007 r. poz. 1206, 
z późn. zm.).

PRAWIDŁOWE OZNACZENIE REKLAMY

W momencie pisania artykułu nie ma jeszcze opublikowanych szcze-
gółowych wytycznych dla użytkowników social mediów jak oznaczać rekla-
my, jednakże w publikacjach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
(UOKiK) mamy kilka wskazówek. UOKiK jasno twierdzi, iż użytkownicy 
mediów mają prawo wiedzieć, czy tworzone treści, które oglądają w social 
mediach są reklamą czy zwykłą opinią. Jest to traktowane jako prawo do 
rzetelnej informacji, które jest podstawowym prawem.  Od grudnia 2021 r.  
pod przewodnictwem Prezesa UOKiK wraz z organizacjami branżowymi 
oraz agencjami marketingowymi trwają pracę nad konkretnymi wytycznymi  
w temacie oznaczeń reklam. UOKiK prowadzi profil na Instagramie, jeden  
z umieszczonych postów mówi o nieprawidłowym oznaczaniu współprac. 
Dowiadujemy się, iż oznaczenie musi być czytelne i jednoznaczne, tak aby nie 
było uznawane za wprowadzanie w błąd. Nie dostajemy jednak konkretnych 
informacji, jak powinno wyglądać prawidłowe oznaczenie. 

Z późniejszych komentarzy UOKiK wynika, iż najlepszym rozwiązaniem 
jest podwójne oznaczenie poprzez funkcjonalność platformy – na przykład 
na Instagramie jest to dodanie etykiety „post sponsorowany” – oraz dodanie 
informacji w opisie publikacji. Tutaj również powstały niejasności, gdyż wie-
lu influencerów dodawało jedynie hashtag „#ad” najczęściej na końcu postu. 
Biorąc pod uwagę, iż oznaczenie współpracy ma być jednoznaczne i czytel-
ne dodanie powyższego hashtagu w obcym języku, na końcu postu, pośród 
innych hashtagów nie będzie spełniało powyższych warunków. Wnioskować 
można, iż najlepszą opcją na moment pisania artykułu jest umieszczenie słowa 
reklama lub post sponsorowany na początku opisu postu, lub też w wyraźnym 
miejscu opisu, tak aby bez problemu każdy użytkownik mógł go zobaczyć. 

SCAM

Scam również wprowadza w błąd użytkowników mediów społecznościo-
wych. Marki promują swój produkt poprzez reklamy u influencerów. Scam 
może mieć różne postaci. Promowany produkt może w rzeczywistości nie 
posiadać właściwości, o których jest mowa, innym przykładem jest promowa-
nie produktu, który w rzeczywistości nie istnieje. Infulencer dodaje reklamę, 
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obserwatorzy kupują produkt najczęściej z kodem rabatowym, a produkt ni-
gdy nie dociera do obiorcy, dodatkowo firma, która była odpowiedzialna za 
produkt przestaje istnieć. 

Powyższe przypadki scamu wzrosły wraz z popularnością tak zwanego 
dropshippingu. Aby uniknąć reklamowania scamu należy dokładnie spraw-
dzać reklamowaną firmę oraz produkty. 

KARY

Zgodnie z prawem, kary za kryptoreklamę są wysokie, jest to maksymal-
nie do 50 mln euro, za wprowadzenie konsumentów w błąd kara wynosić 
może maksymalnie do 10 proc. obrotu. 

Pod koniec 2021 r. w Internecie pojawiła się informacja, iż UOKiK wsz-
czął postępowanie wobec influencerów w Internecie w sprawie oznaczenia 
treści komercyjnych w mediach oraz podejrzenia scamu. W czerwcu 2022 
r. Prezes UOKiK wydał sześć decyzji dotyczących ukarania influencerów – 
Kruszwil Marek Kruszel, Marcin Dubiel, Maffashion Julia Kuczyńska, Paweł 
Malinowski, Marcin Malczyński, Marley Marlena Sojka – za brak współpracy 
dla powyższych influencerów, powodem był brak udzielenia informacji lub 
nieprzesłanie dokumentów dotyczących współprac. Bez dokumentów kontro-
lerzy nie byli w stanie ustalić czy posty nieoznaczone jako reklama w rzeczywi-
stości nią były, dlatego współpraca z urzędem jest tak ważna. 

WYBRANE ASPEKTY PRAKTYCZNE

W roku 2021 w social mediach pojawiło się wiele informacji o scamach 
promowanych przez influencerów. Jednym z najgłośniejszych oszustw była, 
jak nazwali ją użytkownicy, afera rajstopowa. Influencerka Lexy Chaplin re-
klamowała na Instagramie ocieplane rajstopy oferując kody zniżkowe. Pro-
dukt kosztował 189,99 zł po obniżce z 279,99 zł, a z wykorzystaniem ko-
dów rabatowych cena obniżała się do 149,99 zł. Jak się okazało tak samo 
wyglądający produkt można było znaleźć na popularnym chińskim serwisie 
AliExpress w cenie nieco ponad 20 zł. Zdjęcia produktu na stronie chińskiej  
i polskiej były identyczne, a czas oczekiwania na produkt zamawiany z pol-
skiej strony określany był od 8 do 15 dni. Powyższe informacje doprowadzają 
do wniosku, iż jest to przykład dropshippingu i sprzedaży po zawyżonych 
cenach. Reklama ta pokazuje idealny przykład, gdzie influencerka nie spraw-
dziła dokładnie firmy, z której reklamowanie się podjęła. 
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UOKiK w 2021 roku weryfikował tak zwaną aferę metkową polskiej 
marki Veclaim, prowadzonej przez blogerkę Jessicę Mercedes. Sprawa do-
tyczyła T-shirtów powyższej marki, która zapewniała, iż ubrania, jakie ma  
w ofercie, są szyte w Polsce. Do klientów zaczęły docierać koszulki z wszytą 
metką marki Fruit Of The Loom, która w swoim asortymencie posiada pro-
dukty z niskiej półki cenowej. Klienci poczuli się oszukani, gdyż kupowali 
produkt Veclaim w cenie wahającej się od 199 do 239 zł, a dostawali produkt 
sygnowany marką Fruit Of The Loom. Mercedes stwierdziła, iż popełniła 
błąd komunikacyjny i powinna od początku zakomunikować, iż linia koszu-
lek jest tworzona na produktach Fruit Of The Loom, jednocześnie zapewnia-
jąc, iż inne produkty marki są szyte w Polsce. UOKiK zdecydował się zbadać, 
ile osób kupiło produkty oraz czy marka zwraca pieniądze klientom wprowa-
dzonym w błąd. 

W informacjach UOKiK widnieje informacja, iż przedsiębiorca wywią-
zał się z obowiązku zwrotu pieniędzy. Prezes podkreślił, iż jeśli markę buduje 
się na produkcji produktów w Polsce, to tak powinno być w rzeczywistości.

Ostatnim przykładem praktycznym jest reklama koncern Loreal z Julią 
Roberts. Sprawą zajmowała się Brytyjska organizacja Advertising Standards 
Authority. Reklama miała wprowadzać w błąd konsumentów. Julia Robert 
była twarzą produktów do makijażu Lancome Teint Miracle, którego właści-
cielem jest koncern Loreal. Reklamie zarzucono, iż zdjęcie aktorki promującej 
kosmetyk jest zbyt mocno wyretuszowane, co w konsekwencji pokazuje efekt, 
jakiego nie konsument nie uzyska po użyciu reklamowanego produktu. Skar-
gę wniosła posłanka Jo Swinson, która zajmuje się nieprawdziwym wizerun-
kiem kobiet zamieszczanym w reklamach. Brytyjska organizacja Advertising 
Standards Authority zgodziła się z tymi zrzutami. Loreal przyznał, iż zdjęcia 
są retuszowane uznając jednak, że nie ma to wpływu na wprowadzanie kon-
sumenta w błąd. Jednocześnie nie udostępniono oryginalnego zdjęcia przed 
wykorzystaniem obróbki cyfrowej, wskutek czego nie można było porównać 
obu zdjęć. W konsekwencji reklama została zakazana. 

Warto zauważyć, że nie były to pierwsze skargi na marki należące do 
Loreal – skargi dotyczyły również szamponu Elvive Loreal, czy tuszu do rzęs 
marki Maybelline, w którego reklamie osoba promująca wydłużające działa-
nie produktu w rzeczywistości miała doklejone sztuczne rzęsy.

PODSUMOWANIE

Influencer marketing jest zagadnieniem szerokim i wciąż rozwijającym 
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się. Zdaniem autora artykułu ważne jest, aby jak najszybciej prawidłowe 
oznaczanie reklam znalazło swoje odzwierciedlenie w regulacjach prawnych. 
Reklama w mediach społecznościowych z biegiem lat będzie zyskiwała jesz-
cze większą popularność, ze względu na to, iż Internet jest medium, z które-
go w XXI wieku korzysta większość populacji. Młodzi ludzie nie szukają już 
produktów oglądając reklamy w telewizji, skupiają się na produktach, które 
widzą u influencerów, których życia śledzą codziennie. Dla nich Ci ludzie są 
wiarygodni, nie oznacza to jednak, iż w rzeczywistości tak jest. Pieniądze są 
ważnym aspektem dla człowieka, szczególnie w dobie szalejącej inflacji, wielu 
twórców zgodzi się na reklamowanie produktu, nawet jeśli widzi go pierw-
szy raz, jeśli stawka jest wystarczająco wysoka. Dlatego też, zdaniem autora 
artykułu, ważne jest, aby informacja o reklamie była widoczna i jasna dla 
odbiorcy, ale również, aby autor wiedział, jak to oznaczyć i aby do oznaczenia 
był zobligowany przez klarowne regulacje prawne. Dzięki temu jest szansa,  
iż influencerzy i agencje marketingowe będą dokładnie sprawdzać marki, któ-
re kierują do nich swoje oferty, a co za tym idzie odbiorcy, będą mniej naraże-
ni na internetowe oszustwa oraz wprowadzanie w błąd. 

BIBLIOGRAFIA

Cupriak A., Fabijańczyk J. 
2016 Influencer Marketing – praktycznie, Whitepress, https://www.loswi 

aheros.pl/zdjecia/influencer-marketing-praktycznie-whitepress.pdf 
(dostęp: 14.09.2022).

Influencerzy pod lupą UOKiK. Na czym polega legalna współpraca z Influen-
cerem?, https://rpms.pl/influencerzy-pod-lupa-uokik-na-czym-pole 
ga-legalna-wspolpraca-z-influencerem/ (dostęp: 14.09.2022).

Nowa drama na Instagramie. Influencerka promuje rajstopy z AlieExpress  
za 190 zł., https://natemat.pl/334023,afera-z-lexy-influencerka 

-promuje-rajstopy-z-aliexpress-za-190-zlotych (dostęp: 14.09.2022).

UOKiK, Oznaczać czy nie oznaczać – co wolno w mediach społecznościowych?, 
https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=18510 (dostęp: 14. 
09.2022).

UOKiK przygotowuje wytyczne dla Influencerów, https://www.prawo.pl/prawo/
oznaczanie-tresci-reklamowych-przez-influencerow,515022.html 
(dostęp: 14.09.2022).



35

INFLUENCER MARKETING W ASPEKCIE PRAWNYM...

UOKiK Scam – kolejne działania Prezesa UOKiK wobec Influencerów,  
Koniec kryptoreklam w Influencer marketingu?, https://fairlegal.
pl/publikacje-prawne/2021-rok/influencer-kryptoreklama (dostęp: 
14.09.2022).

UOKiK zajmie się „aferą metkową” znanej blogerki, htps://www.bankier.pl/
wiadomosc/UOKiK-zajmie-sie-afera-metkowa-Veclaim-i-znanej 

-blogerki-Jessiki-Mercedes-7896898.html (dostęp: 14.09.2022).

Reklamy Loreala zakazane za retusz celebrytek, https://mmp24.pl/reklamy- 
loreala-zakazane-za-retusz-celebrytek (dostęp: 14.09.2022).

Scam – kolejne działania Prezesa UOKiK wobec influencerów, https://uokik.
gov.pl/aktualnosci.php?news_id=18048 (dostęp: 14.09.2022).

Akty prawne

Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  
(Dz. U.  z 1993 r., poz. 211, z późn. zm.)

Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym prakty-
kom rynkowym (Dz. U. Z 2007 r. poz. 1206, z późn. zm.)

Uchwała Komisji Etyki Reklamy Nr ZO 71/10 w sprawie reklamy firmy 
L’Oreal Polska Sp. z o.o. (sygn. akt: K/99/10).

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-324/09 L’Oréal  
przeciwko eBay.

INFLUNCER MARKETING IN LEGAL  
AND SELECTED PRACTICAL ASPECTS

Summary: With the growing popularity and universality of Internet 
access, a new category of advertising has emerged – influencer marketing.  
The distinguishing element of influencer marketing is its reaching a wide 
group of people and achieving the intended marketing goals in a short time. 
In the development of this category, international portals such as Instagram, 
Youtube and Tiktok have gained significant importance. Currently, it is used 
by international brands, but also brands that are just starting their activities, 
thanks to which they can quickly develop their recognition. The purpose  
of this article is to try to present the operation of influencer marketing, its 
legal aspects and to present your own thoughts on the selected practical aspect.

Keywords: influencer marketing, internet advertising, good practice
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UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

ANALITYKA MARKETINGOWA  
JAKO PRZEDMIOT BADAŃ

Streszczenie: Celem artykułu jest opis analityki marketingowej i ukazanie 
obecnego stanu wiedzy na jej temat. Praca została podzielona na dwie czę-
ści. W pierwszej części scharakteryzowano pojęcie analityki marketingowej. 
Ponadto wskazano podstawowe czynniki wspierające wykorzystanie analityki 
marketingowej oraz omówiono zjawisko big data. W drugiej części artykułu 
ukazano stan obecnej wiedzy na temat analityki marketingowej. W niniejszym 
rozdziale dokonano przeglądu prac naukowych autorów, którzy podjęli próbę 
zbadania różnych aspektów analityki marketingowej. Do przygotowania ni-
niejszego artykułu wykorzystano źródła wtórne w postaci polskiej i zagranicz-
nej literatury oraz zasoby internetowe.

Słowa kluczowe: analityka, analityka marketingowa, big data, przegląd badań 

WPROWADZENIE

Analityka biznesowa, w tym analityka marketingowa, już od dawna sta-
nowią podstawę współczesnego prowadzenia biznesu. Szybkie zmiany tech-
nologiczne i społeczne, takie jak: wszechobecna łączność za pośrednictwem 
Internetu, bardziej wyrafinowani klienci, globalizacja środowiska biznesowe-
go oraz gwałtowny wzrost danych zmieniły strukturę i sposób pracy anali-
tyków marketingowych. Na szczególną uwagę zasługuje duża ilość danych, 
które generowane są przez technologie informacyjno-komunikacyjne. Dane 
te dostarczają informacji na temat tego, jak klienci się zachowują, jakie to-
warzyszą im uczucia w momencie interakcji z produktami firmy, jak reagują 
na działania marketingowe. Analityka marketingowa oparta na tych danych  
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dostarcza wielu spostrzeżeń biznesowych i wpływa na proces podejmowania 
decyzji marketingowych. 

Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie pojęcia analityki marke-
tingowej i ukazanie obecnego stanu wiedzy na jej temat. Praca ma charakter 
przeglądowy i została podzielona na dwie części. W pierwszej części artykułu 
opisano pojęcie analityki marketingowej. Określono czym jest business intelli-
gence i wskazano miejsce analityki w zakresie tego zagadnienia. Ponadto omó-
wiono główne czynniki wspomagające zastosowanie analityki marketingowej, 
a także zaprezentowano koncepcję zjawiska big data. W drugiej części pracy 
ukazano stan obecnej wiedzy na temat analityki marketingowej. W rozdziale 
tym dokonano przeglądu niektórych prac naukowców, którzy podjęli próbę 
zbadania różnych aspektów analityki marketingowej. Praca ma charakter teo-
retyczny. Do przygotowania niniejszego artykułu wykorzystano źródła wtór-
ne w postaci polskiej i zagranicznej literatury oraz zasoby internetowe. 

POJĘCIE ANALITYKI MARKETINGOWEJ

Analityka polega na wykorzystaniu danych, modeli prognostycznych, 
ilościowych i statystycznych analiz oraz zarządzania. Celem analityki jest po-
dejmowanie właściwych działań i decyzji. Analityka jest częścią business intelli-
gence (BI) (Golik-Górecka, 2021). Business intelligence to proces polegający na 
zbieraniu danych, analizie oraz interpretacji danych prowadzący do uspraw-
nienia procesu podejmowania decyzji w organizacji. Systemy BI wspierają 
menedżerów w podejmowaniu decyzji, dzięki czemu kreują wzrost wartości 
firmy (Surma, 2022). Wśród głównych instrumentów business intelligence wy-
różnia się (Nowicki, 2005):

• narzędzia STEPP intelligence wspierające analizę danych z obszarów 
ekonomii, socjologii, polityki;

• narzędzia supplier intelligence wspomagające procesy logistyczne;
• narzędzia finance intelligence stosowane do obsługi obszarów 

ekonomiczno-finansowych;
• narzędzia marketing intelligence wpierające działalność marketingową;
• inne narzędzia.

Analityka marketingowa stanowi jeden z elementów analityki bizneso-
wej. Jest związana ze zbieraniem, zarządzaniem i analizą danych w celu do-
starczenia informacji i spostrzeżeń dla skutecznego podejmowania decyzji 
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(Hossain i in., 2022). Analityka marketingowa składa się z dwóch rodzajów 
aplikacji (Germann i in., 2013): 

• angażujących ludzi w proces podejmowania decyzji;
• automatycznej analityki marketingowej. 

Według Dawna Iacobucci i innych, analityka marketingowa polega na 
zbieraniu i analizowaniu danych, a także modelowaniu instrumentów rozu-
mianych jako zasoby marketingowe do podejmowania decyzji biznesowych 
(Iacobucci i in., 2019). Natomiast Gary L. Lilien określa analitykę marke-
tingową jako podejście oparte na technologii, które jest wspierane modela-
mi. Głównym zadaniem analityki marketingowej jest wykorzystanie danych 
o rynku oraz danych o klientach do podejmowania decyzji marketingowych 
(Lilien, 2011). Mike Grigsby stwierdza, że analityka marketingowa pozwala 
na prezentowanie w postaci liczb korelacji przyczynowo-skutkowych zacho-
dzących w zachowaniach konsumenta. Ponadto dostarcza informacji niezbęd-
nych do prawidłowego funkcjonowania organizacji (Grigsby, 2019). William 
J. Huser zauważa, że analityka marketingowa koordynuje każdą fazę zarzą-
dzania marketingowego. Jej celem jest maksymalizacja zadowolenia klienta 
na każdym etapie ścieżki zakupowej (Hauser, 2007). Analityka marketingo-
wa jest zazwyczaj wykorzystywana do planowania strategicznego w zakresie 
segmentacji, rozwoju nowych produktów czy reklamy. Stosowanie analityki 
marketingowej pozytywnie wpływa na organizację w takich obszarach, jak: 
wydajność operacyjna, wydajność rynkowa, przewaga konkurencyjna, wyniki 
finansowe czy wyniki z innowacji (Liang i in., 2022). 

Stephan Sorger zaprezentował pięć podstawowych czynników wspoma-
gających zastosowanie analityki marketingowej w firmie (Rys.1). 

Pierwszym z czynników jest dopuszczalność rozumiana jako podejmo-
wanie działań w tych segmentach rynku, które odpowiadają za zapewnienie 
odpowiednich wyników działalności marketingowej. Kolejnym czynnikiem 
są zmniejszone zasoby. W firmach badany jest każdy wydatek przeznczony na 
cele marketingowe. Pracownicy odpowiedzialni za działania marketingowe, 
jeśli chcą zachować budżet marketingowy bez zmian lub go zwiększyć, muszą 
prezentować wyniki wykonywanych czynności w regularnie sporządzanych 
raportach. Trzecim czynnikiem jest dostępność online, która związana jest 
z dostęp do danych znajdujących się w chmurze. Dostępność danych onli-
ne poprawia jakość pracy z nimi. Innym czynnikiem jest prezentacja opar-
ta na faktach, a więc kierownictwo chce mieć pewność, że decyzje przez 
nich podejmowane opierają się na prawdziwych, solidnych informacjach 
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(Golik-Górecka 2021). Ostatnim czynnikiem są wielkie zbiory danych (ang. 
big data) czyli wielkie, zróżnicowane i zmienne dane generowane w czasie 
rzeczywistym. Jest to szczególny rodzaj danych, który powstaje przy wykorzy-
staniu nowoczesnych technologii. Niektóre bazy danych zwierające big data 
posiadają rozmiar ponad jednego terabajta. Wyróżnia się trzy podstawowe 
źródła danych big data. Pierwszą grupę stanowią dane pochodzące z urzą-
dzeń, czyli dane RFID, dane Bluetooth, dane pochodzące z Internetu Rzeczy. 
Drugą grupę obejmują daną generowane przez użytkowników, do których 
zaliczane są dane tekstowe oraz zdjęcia udostępniane w Internecie. Trzecia 
grupa to dane transakcyjne, np. dane związane z poszukiwaniem produktu  
w wyszukiwarce, zakup produktu online (CloudMoyo, 2020). Wyniki analizy 
big data tworzą rozległą wiedzę w zakresie sposobów dostarczania wartości na-
bywcom, mierzenia efektów podejmowanych działań, czy uzyskiwania prze-
wagi konkurencyjnej (Woźniczka, 2018). 

Rysunek 1. Czynniki napędzające wykorzystanie analityki marketingowej

Źródło: (Sorger 2013).

Technologia big data stosowana jest w różnych obszarach analityki mar-
ketingowej. Są to przykładowo (Łapczyński, 2020): 

• segmentacja rynku;
• rekomendacje klientów;
• analiza słów kluczowych w wyszukiwarkach;
• personalizacja oferty;
• analiza danych transakcyjnych;
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• testy A/B;
• profilowanie segmentów i wybór grupy docelowej;
• ścieżki zakupowe;
• badania nastroju;
• analiza konwersji;
• analiza atrybucji;
• analiza sieci społecznościowych;
• analiza słów kluczowych w wyszukiwarkach;
• analiza działalności reklamowej;
• analiza recenzji online. 

Dzięki analityce marketingowej możliwe jest przekształcenie danych big 
data w cenne informacje, zwiększając tym samym efektywność podejmowa-
nych działań, a w konsekwencji zmniejszenie kosztów i zwiększenie zysków. 
Warto podkreślić, że analityka marketingowa integruje zarówno dane ustruk-
turyzowane, jak i nieustrukturyzowane big data poprzez wykorzystanie róż-
nych źródeł informacji (Hossain i in., 2022). 

STAN DOTYCHCZASOWEJ WIEDZY NA TEMAT 
ANALITYKI MARKETINGOWEJ

Zagadnieniem analityki marketingowej zajmowało się wielu zagra-
nicznych badaczy. Bardzo dogłębną analizę przeprowadzili Michel Wedel  
i P. K. Kannan, którzy dokonali krytycznej analizy metod analityki marke-
tingowej oraz przebadali ich historyczny rozwój. Sprawdzili w jaki sposób 
metody te można wykorzystać do analizy danych, zarówno ustrukturyzowa-
nych, jaki i nieustrukturyzowanych. Poddali je również weryfikacji w zakresie 
wspierania decyzji marketingowych. Ponadto wskazali kierunki rozwoju no-
wych metod analitycznych skupiając się zwłaszcza na analityce wspierającej 
optymalizację wydatków na marketing, analityce wspierającej personalizację 
oferty oraz analityce w zakresie wspierania prywatności i bezpieczeństwa da-
nych o klientach. W swojej publikacji zaprezentowali także trendy, które będą 
kształtowały analitykę marketingową w przyszłości (Wedel, Kannan, 2016). 

Frank Germann i inni badali jak analityka marketingowa wpływa na 
wydajność funkcjonowania firmy. Przeprowadzili badania na 212 responden-
tach wśród kadry kierowniczej firm znajdujących się na liście Fortune1000. 
Badacze dowiedli, że organizacje wykorzystujące analitykę marketingową 
osiągają wyższe i trwalsze wyniki. Ponadto prawidłowe wdrożenie analityki 
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marketingowej może stać się źródłem stałej przewagi konkurencyjnej. Inte-
resującym jest fakt, iż wyniki firmy są lepsze, gdy preferencje klientów szyb-
ko się zmieniają, a konkurencja branżowa jest wysoka. Dodatkowo bardzo 
istotne znaczenie ma wsparcie najwyższego kierownictwa w zakresie analityki 
marketingowej (Germann i in., 2013). 

Sunil Erevelles (wraz z zespołem) analizowali warunki efektywnego 
wykorzystania wielkich zbiorów danych w celu uzyskania trwałej przewagi 
konkurencyjnej. Według nich posiadane zasoby kapitałowe moderują procesy 
gromadzenia, przechowywania, analizy i wykorzystania pozyskanych wyni-
ków działań konsumenckich w formie big data do zwiększenia możliwości 
adaptacyjnych. Wskazali także, jak czynniki moderujące wielkie zbiory da-
nych wpływają na działania marketingowe oraz na trwałą przewagę konkuren-
cyjną (Erevelles i in., 2016). 

Badania przeprowadzone przez Hamida Shirdastiana (we współpracy tak-
że i innymi badaczami) ukazują w jaki sposób analityka marketingowa może 
zostać wykorzystana do analizowania nastrojów dotyczących autentyczności 
marki. W swoich badaniach posłużyli się przykładem marki Starbucks. Wyko-
rzystując pięciostopniową skalę badano polaryzację nastrojów. Utajona analiza 
semantyczna wyodrębniła wspólne słowa dla każdej kategorii. Natomiast wy-
niki z wektora nośnego ukazały skuteczność zaproponowanej procedury. Prze-
prowadzone wyniki badań uzyskały wysoką dokładność zarówno pod wzglę-
dem wymiarów autentyczności marki, jak i polaryzacji sentymentu (Shirdastian  
i in., 2019). 

Badania Guangminga Cao i innych przedstawiają w jaki sposób wyniki 
analityki marketingowej wpływają na trwałą przewagę konkurencyjną przed-
siębiorstw. Naukowcy dokonali pomiaru empirycznego na grupie 221 me-
nedżerów brytyjskich firm. Przeprowadzone badania wykazały, że skonstru-
owany model badawczy umożliwił zrozumienie mechanizmów, dzięki którym 
wykorzystanie analityki marketingowej jest powiązane z utrzymującą się prze-
wagą konkurencyjną. Co najważniejsze, badania potwierdzają, że wykorzy-
stanie analityki marketingowej może prowadzić do lepszego podejmowania 
decyzji marketingowych i konkurencyjności firmy. Niezależnie od złożoności 
procesu rozwiązywanych problemów (związanych z wykorzystaniem analityki 
marketingowej, podejmowaniem decyzji marketingowych, opracowywaniem 
produktów i utrzymywaniem przewagi nad konkurencją) naukowcy zapre-
zentowali model badawczy, który może pomóc firmom zrozumieć i efektyw-
nie wykorzystać analitykę marketingową (Cao i in. 2019). 

Na gruncie polskim analityka marketingowa stanowi mało 
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popularny przedmiot badań. Większość publikacji naukowych związana jest  
z zagadnieniem analityki big data. Maria Mach-Król i Dagmara Modrzejewska 
przeanalizowały poziom świadomości polskich menedżerów co do znaczenia 
analityki wielkich zbiorów danych. W swoich badaniach próbowały dowieść 
na ile potrzeby analityczne polskich firm wiążą się w sposób jawny bądź nie 
z przetwarzaniem big data i z wdrażaniem odpowiednich do tego rozwiązań 
IT. Metodą badawczą wykorzystaną do pozyskania danych był wywiad pół-
ustrukturyzowany przeprowadzony w 15 polskich firmach. Autorki dowiodły, 
że potrzeby analityczne polskich przedsiębiorców można powiązać z pojęciem 
big data, choć oni sami nie są do końca tego świadomi i zazwyczaj nie używają 
tego pojęcia wprost. Dodatkowo w wypowiedziach ankietowanych silnie uwi-
daczniają się temporalny charakter wielkich zbiorów danych oraz dominująca 
rola czasu w analityce tych danych (Mach-Król, Modrzejewska, 2017).

Inny polski naukowiec – Adam Weinert – zbadał wykorzystanie rozwią-
zań big data w zarządzaniu przedsiębiorstwem. W swoich badaniach poddał 
analizie 269 członków najwyższego szczebla kierownictwa średnich i dużych 
przedsiębiorstw (Weinert, 2016). 

Iwona Chomiak-Orsa i Bartłomiej Mrozek dokonali analizy wielkich 
zbiorów danych w mediach społecznościowych. Głównym celem badań była 
ocena stopnia wiedzy menedżerów dotycząca nowoczesnych rozwiązań ICT, 
takich jak big data oraz analiza wykorzystania tych narzędzi. Otrzymane wyni-
ki badań poszerzyły wiedzę z zakresu wykorzystania wielkich zbiorów danych 
w pozyskiwaniu informacji o klientach oraz budowania strategii marketingo-
wych wykorzystujących narzędzia big data (Chomiak-Orsa 2017).

Badania przeprowadzone przez Grażynę Golik-Górecką ukazały przydat-
ność wielkich zbiorów danych w różnych strategiach marketingowych zarów-
no tych tradycyjnych, jak i tych nowych. W swoich badaniach autorka zawar-
ła identyfikację i określenie wskaźników marketingowych, które są najbardziej 
istotne w planowaniu i realizacji strategii marketingowych (Golik-Górecka, 
2017). 

W tabeli 1 przedstawiono przegląd wyników badań w zakresie analityki 
marketingowej. 

Tabela 1. Problemy badawcze w zakresie analityki marketingowej

Autor/ Autorzy badań Problem badawczy Wnioski

Germann F., Lilien G.L., 
Rangaswamy A., 2013

Analityka marketin-
gowa a wydajność 
przedsiębiorstwa 

Firmy wykorzystując analitykę mar-
ketingową osiągają wyższe wyniki 
w zakresie wydajności.
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Erevelles S., Fukawa N., 
Swayne L., 2015

Efektywne wyko-
rzystania wielkich 
zbiorów danych 
do uzyskania 
trwałej przewagi 
konkurencyjne

Zasoby kapitałowe: materialne 
i niematerialne moderują procesy 
gromadzenia, przechowywania, 
analizy i wykorzystania pozyska-
nych wyników działań konsumenc-
kich w formie big data do zwiększe-
nia możliwości adaptacyjnych.

Xu Z., Frankwick G.L., 
Ramirez E., 2016

Analityka big data 
i tradycyjna anali-
tyka marketingowa, 
a sukces nowego 
produktu 

Połączenie wiedzy z zakresu ana-
lityki wielkich zbiorów danych i 
tradycyjnej analizy marketingowej 
w celu poprawy sukcesu produktu 
nie jest automatyczne i wymaga 
strategicznego podejmowania 
decyzji. 

Xie K., Wu Y., Xiao J., Hu 
Q., 2016

Zasoby big data  
jako aktyw firmy  
i efekt współtworze-
nia wartości przez 
przedsiębiorstwo  
i klientów

Big data łączy firmy i ich klientów 
w promowaniu współtworzenia 
wartości. Ponadto big data można 
przekształcić z zasobów w cenne 
aktywa. 

Wamba S. F., Gunasekaran 
A., Akter S., Ren S. J. F., Du-
bey R., Childe, S. J., 2017

Analityka big data,  
a firm performance 

Opracowany model BDAC (moż-
liwości analizy wielkich zbiorów 
danych) ma bezpośredni i pośredni 
wpływ na firm performance. Uzyska-
ne wyniki potwierdzają także silne, 
pośredniczące znaczenie zdolności 
dynamicznych zorientowanych na 
proces w poprawieniu wskaźników 
firm performance. 

Shirdastian H., Laroche 
M., Richard M.O., 2019

Wykorzystanie 
analityki marketin-
gowej do badania 
nastrojów dotyczą-
cych autentyczności 
marki

Wysoka dokładność zarówno pod 
względem wymiarów autentycz-
ności marki, jak i polaryzacji 
sentymentu.

Cao G., Duan Y., Banna A. 
E., 2019

Wpływ analityki 
marketingowej 
na przewagę 
konkurencyjną 
przedsiębiorstw

Istnieje pozytywny wpływ wyko-
rzystania analityki marketingowej 
na podejmowanie decyzji marke-
tingowych i zarządzanie rozwojem 
produktu. Ponadto podejmowanie 
decyzji marketingowych i zarządza-
nie rozwojem produktu ma wpływ 
na trwałą przewagę konkurencyjną.

Źródło: Opracowanie własne.

Autorzy w swoich pracach skupiają się na różnych aspektach analityki 
marketingowej. Problematyka badawcza dotyczy wpływu analityki marke-
tingowej na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, w tym na wydajność, przewa-
gę konkurencyjną, firm performance czy sukces nowego produktu. Przegląd 
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aktualnych wyników badań dotyczących analityki marketingowej pozwala 
stwierdzić, że jest to intensywny i różnokierunkowy obszar naukowy.

PODSUMOWANIE

Szereg różnych zjawisk mających miejsce we współczesnym biznesie,  
w tym szybki przyrost ilości danych spowodowany rewolucją technologicz-
ną, wpłynął na wzrost znaczenia analityki marketingowej w przedsiębiorstwie. 
Analityka marketingowa stanowi zespół różnych narzędzi, której głównym 
zadaniem jest przekształcanie danych w przydatne informacje. Analityka mar-
ketingowa wspiera proces podejmowania decyzji biznesowych i wpływa na 
wydajność przedsiębiorstwa zwłaszcza w obszarach takich jak reklama, pro-
mocja czy alokacja miksu marketingowego. Szczególnym rodzajem danych 
wykorzystywanym w analityce marketingowej są big data. Dostęp do Inter-
netu rzeczy oraz rozwój sieci internetowej, w tym mediów społecznościowych 
spowodowały ogromny wzrost ilości danych generowanych w czasie rzeczy-
wistym. Obecnie to big data nadają kierunek rozwoju współczesnej analityce 
marketingowej. 

Podsumowując przegląd aktualnej literatury z zakresu analityki mar-
ketingowej można stwierdzić, że jest to popularny obszar badawczy. Mimo,  
iż powstało wiele publikacji to jednak, jak zauważył Mariusz Łapczyński, li-
teratura marketingowa uboga jest w badania z obszaru big data (Łapczyński, 
2020). Zdanie to podziela także Alxandra Amado i inni, którzy zaobserwowali 
niewielką ilość publikacji o charakterze empirycznym na temat zastosowa-
nia wielkich zbiorów danych w marketingu (Amado i in., 2018). W związku 
z powyższym powstaje wiele luk badawczych, które stanowią pole do dyskusji 
i empirycznego rozpoznania dla naukowców. 

BIBLIOGRAFIA

Amado A., Cortez P., Rita P., Moro S.
2018 Research trends on Big Data in Marketing: A text mining and topic mo-

deling based literature analysis, “European Research on Management 
and Business Economics”, nr 24 (1).

Chomiak-Orsa, I.
2017 Analiza wielkich zbiorów danych w mediach społecznościowych –  

perspektywa przedsiębiorcy, „Przegląd Organizacji”, nr 8.



46

ANNA GŁOWACZ

Cao G., Duan Y., El Banna A.
2019 A dynamic capability view of marketing analytics: Evidence from UK 

firms, “Industrial Marketing Management”, nr 76.

Erevelles S., Fukawa N., Swayne L.
2016 Big Data consumer analytics and the transformation of marketing,  

“Journal of Business Research”, nr 69 (2).

Germann F., Lilien G. L., Rangaswamy A.
2013 Performance implications of deploying marketing analytics, “Interna-

tional Journal of Research in Marketing”, nr 30 (2).

Golik-Górecka G.
2017 Types of Big Data and their Use in Strategies of Marketing, “Marke-

ting i Zarządzanie”, nr 49.

2021 Interfejs marketingowo-finansowy w analityce marketingowej. Teoria 
i praktyka, Łódź.

Grigsby M.
2019 Marketing Analytics. Jak skutecznie korzystać ze statystyk, analiz, mo-

deli i big data w marketingu, Warszawa.

Hauser W. J.
2007 Marketing analytics: The evolution of marketing research in the twenty‐

first century, “Direct Marketing: An International Journal”, nr 1 (1).

Hossain M. A., Agnihotri R., Rushan M. R. I., Rahman M. S., Sumi S. F.
2022 Marketing analytics capability, artificial intelligence adoption, and 

firms’ competitive advantage: Evidence from the manufacturing indu-
stry, “Industrial Marketing Management”, nr 106.

Iacobucci D., Petrescu M., Krishen A., Bendixen M.
2019 The state of marketing analytics in research and practice, “Journal 

of Marketing Analytics”, nr 7 (3).

Liang X., Li G., Zhang H., Nolan E., Chen F.
2022 Firm performance and marketing analytics in the Chinese context: 

A contingency model, “Journal of Business Research”, nr 141.

Lilien G. L.
2011 Bridging the Academic–Practitioner Divide in Marketing Decision 

Models, “Journal of Marketing”, nr 75 (4).



47

ANALITYKA MARKETINGOWA JAKO PRZEDMIOT BADAŃ...

Łapczyński M.
2020 Znaczenie big data w analizie danych marketingowych – obszary, stra-

tegie analityczne, perspektywy, [w:] Badania marketingowe w gospodar-
ce cyfrowej, red. K. Mazurek-Łopacińskie, M. Sobocińska, Wrocław.

Mach-Król M., Modrzejewska D. 
2017 Analytical needs of polish companies vs. Big data, “Informatyka Eko-

nomiczna”, nr 2 (44).

Nowicki, A.
2005 System informacyjny marketingu. Modelowanie, Warszawa.

Shirdastian H., Laroche M., Richard M. O.
2019 Using big data analytics to study brand authenticity sentiments:  

The case of Starbucks on Twitter, “International Journal of Informa-
tion Management”, nr 48.

Surma J.
2022 Business Intelligence. Systemy wspomagania decyzji biznesowych, 

Warszawa.

Sorger S.
2013 Marketing analytics: Strategic models and metrics, San Bernadino.

Wedel M., Kannan P. K.
2016 Marketing Analytics for Data-Rich Environments, “Journal of Marke-

ting”, nr 80 (6).

Weinert A.
2016 Wykorzystanie rozwiązań big data w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 

„Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie”, nr 43 (3).

Woźniczka J.
2018 Big data i ich wykorzystanie w analityce marketingowej: Wybrane pro-

blemy badawcze, „Marketing i Rynek”, nr 3.

Źródła internetowe:

CloudMoyo
2020 Sources of big data: Where does it come from? https://www.cloudmoyo.

com/blog/data-architecture/what-is-big-data-and-where-it-comes-
-from/ (dostęp: 26.09.2022).



48

ANNA GŁOWACZ

MARKETING ANALYTICS  
AS THE SUBJECT OF RESEARCH

Summary: The aim of the article is to describe marketing analytics and show 
the current state of knowledge about it. The work was divided into two 
parts. The first part describes the concept of marketing analytics. In addition,  
the basic factors supporting the use of marketing analytics were indicated.  
The big data phenomenon was also discussed. The second part of the artic-
le presents research by various authors on marketing analytics. This chapter 
reviews the scientific paper of authors who have attempted to explore vario-
us aspects of marketing analytics. To prepare this article, secondary sources  
in the form of Polish and foreign literature as well as internet resources were 
used.

Keywords: analytics, marketing analytics, big data, research review
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UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

ANALIZA STRATEGII BŁĘKITNEGO 
OCEANU NA PRZYKŁADZIE NETFLIXA

Streszczenie: Celem artykułu jest analiza strategii błękitnego oceanu na przy-
kładzie Netflixa. Praca składa się z trzech części. W pierwszym rozdziale opi-
sano strategię błękitnego oceanu oraz wskazano różnice pomiędzy czerwonym, 
a błękitnym oceanem. Ponadto omówiono proces powstawania innowacji 
wartości, a także sekwencję strategiczną błękitnego oceanu. W drugiej części 
dokonano charakterystyki firmy Netflix. Trzecia część artykułu ukazuje proces 
kształtowania strategii błękitnego oceanu na przykładzie Netflixa. 

Słowa kluczowe: strategia, strategia błękitnego oceanu, Netflix, przewaga 
konkurencyjna   

WPROWADZENIE

Współczesne przedsiębiorstwa muszą funkcjonować w niezwykle dy-
namicznym i zmiennym otoczeniu. Pojawiające się zjawiska są gwałtowne i 
często nieprzewidywalne. Ponadto firma działająca na rynku rywalizuje z wie-
loma podmiotami o uwagę klientów. Ta turbulentna i silnie nasycona konku-
rencją przestrzeń rynkowa wymusza na organizacji konieczność opracowania 
planu działania. Głównym narzędziem wykorzystywanym w przedsiębior-
stwie do planowania przyszłości jest strategia. Strategia to kierunek działania 
firmy planowany na długi okres czasu. Celem strategii jest osiąganie przewagi 
poprzez odpowiednią konfigurację zasobów (Rawabdeh, 2012). Pozwala or-
ganizacji osiągać dobre wyniki, budować przewagę konkurencyjną oraz wyko-
rzystywać szanse pojawiające się w otoczeniu przedsiębiorstwa (Obłój, 2016).  
Na gruncie zarządzania powstaje wiele teorii na temat opracowywania 
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najbardziej efektywnej strategii. Jedną z takich strategii jest koncepcja błę-
kitnego oceanu (ang. blue ocean strategy). Głównym założeniem strategii 
błękitnego oceanu jest zaniechanie walki konkurencyjnej i poszukiwanie nie-
znanych dotąd przestrzeni rynkowych. Jedną z firm, która z powodzeniem 
wykorzystała tą strategię jest Netflix – największa platforma streamingowa 
wideo na świecie. 

Głównym celem artykułu jest analiza strategii błękitnego oceanu na 
przykładzie platformy Netflix. Artykuł składa się z trzech części. W pierw-
szej z nich opisano strategię błękitnego oceanu, podejmując przy tym kwe-
stię wad i zalet tego podejścia. Wskazano różnice pomiędzy czerwonym,  
a błękitnym oceanem oraz omówiono proces powstawania innowacji wartości.  
W drugiej części dokonano charakterystyki spółki Netflix, uwzględniając hi-
storię rozwoju firmy. Trzecia część artykułu ukazuje proces kształtowania stra-
tegii błękitnego oceanu na przykładzie Netflixa. Do przygotowania artykułu 
wykorzystano źródła wtórne w postaci polskiej i zagranicznej literatury oraz 
zasoby internetowe.

ISTOTA STRATEGII BŁĘKITNEGO OCEANU

Strategia Błękitnego Oceanu została opracowana przez Chan Kim’a  
i Renée Mauborgne. Badacze są profesorami zarządzania i strategii w INSEAD 
(Kuraś, 2017). Koncepcja została opisana w książce opublikowanej w 2005 
roku pod tytułem „Strategia błękitnego oceanu: jak stworzyć niekwestiono-
waną przestrzeń rynkową i uczynić konkurencję nieistotną” oraz innych ar-
tykułach (Rutczyńska-Jamróz, 2022). W terminologii zaproponowanej przez 
Ch. Kima i R. Mauborgne ocean stanowi metaforę przestrzeni rynkowej,  
w której działają przedsiębiorstwa. Strategia błękitnego oceanu stanowi efekt 
piętnastoletnich badań, którym zostało objętych 150 podmiotów pochodzą-
cych z 30 różnych branż na przestrzeni 100 lat. Głównym założeniem strategii 
błękitnego oceanu jest poszukiwanie nieznanych, wolnych przestrzeni rynko-
wych. Takie obszary są pozbawione konkurencji i nie posiadają żadnych reguł 
działania (Błoński, 2007). 

Przeciwieństwem błękitnego oceanu i jednocześnie strategią dominującą 
na rynku jest czerwony ocean. Czerwone oceany to znana przestrzeń rynkowa, 
która związana jest z ciągłym konkurowaniem. W tej strategii zasady gry są 
ogólnie znane, a granice branżowe jasno określone i powszechnie akceptowal-
ne. Przedsiębiorstwa konkurują ze swoimi rywalami, aby zdobyć jak najwięk-
szą część rynku i zaspokoić w jak największym stopniu popyt. Ze względu na 
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dużą liczbę firm przestrzeń rynkowa jest zatłoczona, jednocześnie zmniejsza 
się wizja dalszego wzrostu i zysków. Walka pomiędzy podmiotami opiera się 
na tradycyjnych zasadach. Produkty stają się standardowymi towarami, któ-
re nie posiadają wyróżniających je elementów. Czerwony ocean stanowi od-
zwierciedlenie wszystkich istniejących obecnie branż (Rawabdeh 2012). 

Niebieskie oceany to rynki, które jeszcze nie istnieją lub nie zostały od-
kryte. Ze względu na fakt, iż są nieznane stanowią idealne przestrzenie do 
ich odkrywania, uczenia się i zaznajamiania z innowacyjnymi technologiami, 
ale jednocześnie są też ryzykowne. Błękitne oceny nie posiadają konkurencji.  
Odkrywanie i rozwijanie nowej wartości oferowanej pod postacią produktów 
i tworzenie na nie popytu często określa charakter firmy na długi okres czasu 
zapewniając jej stały, ponadprzeciętny zysk. Należy podkreślić, że większość 
błękitnych oceanów powstaje z czerwonych oceanów, poprzez poszerzenie 
granic istniejącego rynku (Makowiec, 2009). W tabeli 1 dokonano porówna-
nia błękitnego oceanu i czerwonego oceanu.

Tabela 1. Porównanie błękitnego oceanu i czerwonego oceanu

Błękitny ocean Czerwony ocean

Konkurencja nie jest ważna Siln konkurencja pomiędzy podmiotami 

Poszukiwanie nowej przestrzeni rynkowej Rywalizacja w ramach istniejącej przestrzeni 
rynkowej 

Generowanie i przechwytywanie nowego 
popytu 

Wykorzystanie istniejącego popytu 

Uporządkowanie systemu działań przedsię-
biorstwa zgodnie z jej dążeniem do wyjątko-
wości i niskich kosztów

Uporządkowanie systemu działań przed-
siębiorstwa zgodnie z jej strategicznym wy-
borem między wyjątkowością, a niskimi 
kosztami

Przełamanie przymusu między wartością,  
a kosztem

Konieczność poszukiwania kompromisu 
między wartością, a kosztem

Źródło:(Kim, Mauborgne 2005).

Podstawową zasadą strategii błękitnego oceanu jest określenie całkowicie 
nowej wartości poprzez odejście od rywalizowania w istniejącej przestrzeni 
rynkowej nasyconej przez inne podmioty (czerwony ocean) do nieznanej do-
tąd przestrzeni rynkowej (błękitny ocean). Strategia błękitnego oceanu dąży 
do produktywności, zróżnicowania i innowacji wartości (Ellinger i in., 2020). 
Najważniejszym elementem strategii błękitnego oceanu jest nowy sposób roz-
wiązywania problemów klientów określany jako innowacyjna wartość. Poję-
cie to związane jest z równomiernym akcentowaniem zarówno innowacyjno-
ści, jak i wartości. Koncepcja ta ma zastosowanie tylko wtedy, gdy zarówno 
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użyteczność, jak również stosunek wartości do ceny są połączone z innowacją 
(Priilaid i in., 2020). Na rysunku 1 ukazano proces powstawania innowacji 
wartości. 

Rysunek 1. Innowacja wartości

Źródło: (Kim, Mauborgne 2005).

Innowacja wartości polega na dążeniu do zwiększania wyjątkowości 
oferty i obniżania kosztów, poprzez ograniczenie lub nawet wyeliminowanie 
elementów napędzających konkurencję. Natomiast zwiększanie wartości dla 
klienta generowane jest dzięki oferowaniu nowych, nieznanych dotąd atrybu-
tów (Kuraś, 2017). Innowacja posiadająca dużą wartość uniemożliwia naśla-
dowcom wejście na rynek, co czyni strategię błękitnego oceanu tak skuteczną. 
Jest to rozwiązanie, które przynosi korzyści zarówno klientom, jak i produ-
centom. Wartość dla kupującego ma odzwierciedlenie w użyteczności i cenie 
oferowanej klientowi przez przedsiębiorstwo. Natomiast wartość dla firmy 
jest tworzona dzięki osiąganiu zysków (Chang, 2010). 

Strategia błękitnego oceanu posiada bardzo wiele zalet, jednak nie należy 
zapominać również o jej wadach. W tabeli 2 usystematyzowano to zagadnie-
nie i zaprezentowano najważniejsze mocne i słabe strony tej strategii. 
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Tabela 2. Wady i zalety strategii błękitnego oceanu

Zalety strategii błękitnego oceanu Wady strategii błękitnego oceanu

możliwość zaoferowania nieznanej  
dotychczas wartości

trudność w urzeczywistnieniu innowacyjnych 
pomysłów

brak konkurencji realizacja pomysłów jest obciążona bardzo  
dużym ryzkiem

firma staje się pionierem na nowy rynku nietrwałość – błękitny ocean z czasem staje czer-
wonym oceanem

Źródło: Opracowanie własne na podstawie (Freedman 2022).

Narzędziem pozwalającym na zbudowanie odpowiedniego modelu biz-
nesowego w obszarze błękitnego oceanu jest właściwa sekwencja strategiczna 
(Rys. 2). 

Rysunek 2. Sekwencja strategiczna błękitnego oceanu

Źródło: (Błoński 2007).

Sekwencja strategiczna pozwala odpowiednio zbudować strategię błękit-
nego oceanu. W pierwszej kolejności należy zastanowić się nad pomysłem, 
który pozwoli dostarczyć klientom wyjątkową użyteczność. W kolejnym eta-
pie ustalamy cenę, która przyciągnie nabywców i będzie akceptowana przez 
masowego odbiorcę. Następnie realizacja celów kosztowych i osiągnięcie 
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zysków przy cenie strategicznej. Należy pamiętać, że to nie koszt kształtuje 
cenę, a wartość oferowana klientowi. Ostatni etap to identyfikacja przeszkód 
w trakcie wprowadzania pomysłu i ich pokonanie (Błoński 2007). 

CHARAKTERYSTYKA FIRMY NETFLIX

Netflix Inc. to amerykańska spółka zajmująca się strumieniowym przesy-
łaniem mediów i tworzeniem własnych produkcji. Siedziba firmy jest zlokali-
zowana w Los Gatos w Stanie Kalifornia (Hosch, 2022). Netflix początkowo 
opierał swój model biznesowy na spersonalizowanym internetowym systemie 
rekomendacji filmów i ich wypożyczeniu. Z biegiem czasu przekształcił się 
w jednego z największych gigantów streamingowych wideo. Marka ciągle się 
rozwija i przyciąga coraz większą liczbę klientów z całego świata (Jain, 2022). 
Nazwa Netflix to kombinacja dwóch angielskich słów ang. net – Internet oraz 
ang. filx odmiana ang. flick oznaczającego po polsku film (McFadden, 2020). 

Netflix to spółka założona w 1997 roku przez Reeda Hastingsa i Marka 
Randolpha w Los Gatos w stanie Kalifornia. Na początku głównym celem 
działalności firmy było wypożyczanie filmów na DVD. W 1998 r. urucho-
miono witrynę netflix.com za pośrednictwem której można było wypoży-
czać i kupować DVD. W 2000 roku uruchomiono spersonalizowany system 
rekomendacji filmów, który wykorzystywał oceny przyznawane przez użyt-
kowników serwisu do bardziej precyzyjnego proponowania nowych filmów 
pojawiających się na stronie. W 2005 roku uruchomiono funkcję profili dzię-
ki czemu użytkownik mógł tworzyć swoją własną listę ulubionych filmów.  
W 2007 roku uruchomiono usługę streamingową, która umożliwiła odbior-
com oglądanie filmów i seriali na życzenie. Była to innowacja, dotąd nie 
spotykana w tej branży. W 2008 r. Netflix rozpoczął współpracę z produ-
centami z branży elektrotechniki, dzięki czemu swoje usługi streamingowe 
mógł oferować na konsolach Xbox 360, odtwarzaczach Blue-ray i dekoderach,  
a w późniejszym czasie również na telewizorach podłączanych do Internetu 
oraz urządzeniach przenośnych.  W 2010 roku Netflix rozpoczął ekspansję za-
graniczną i pojawił się w Kanadzie. W kolejnych latach rozpoczął działalność 
w Ameryce Łacińskiej, na Karaibach, Wielkiej Brytanii, Irlandii, krajach skan-
dynawskich oraz kolejnych państwach Europy Zachodniej, Australii, Nowej 
Zelandii i Japonii. W 2016 roku firma rozpoczęła działalność w 130 krajach 
świata, a swoje usługi świadczyła w 21 językach (Netflix, 2022). Obecnie 
Netflix nie jest dostępny tylko na Krymie, w Chinach, Rosji, Syrii i Korei 
Północnej (Rys. 3). 
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Rysunek 3. Dostęp do serwisu Netflix na świecie

Źródło: (Netflix 2022).

Od 2011 roku Netflix rozpoczął pracę nad własnymi produkcjami. 
Pierwszą produkcją oryginalną Netflixa było House of Cards z Kevinem Spacy 
w roli głównej. Wysoki poziom realizacji serialu przyciągnął wielu nowych 
widzów.  Firma umacniała swoją pozycję na rynku i jednocześnie stała się 
poważnym konkurentem dla stacji telewizyjnych i amerykańskich sieci kablo-
wych. Kolejną innowacją wprowadzoną przez organizację było udostępnianie 
serialu w całości, bez konieczności czekania na kolejny odcinek w odstępach 
tygodniowych. Netflix był pierwszą firmą, która zdecydowała się na taki od-
ważny krok (Zippia, 2020). 

Firma ciągle ulepsza swoje usługi dostosowując je do potrzeb klientów. 
Netflix wprowadził między innymi takie udogodnienia, jak: funkcję pobrania 
materiału (dzięki czemu użytkownik może oglądać treści bez połączenia z In-
ternetem), wdrożenie przycisku „pomiń czołówkę”, jakość obrazu w jakości 
HD, zabezpieczenie kodem PIN (umożliwiającym np. kontrolę rodzicielską), 
listę TOP 10 – przedstawiającą najpopularniejsze filmy, seriale i filmy doku-
mentalne (Netflix 2022). 

PROCES KSZTAŁTOWANIA STRATEGII BŁĘKITNEGO 
OCEANU NA PRZYKŁADZIE FIRMY NETFLIX

Netflix zamiast próbować konkurować z innymi wypożyczalniami fil-
mów stworzył coś nowego. Innowacją zastosowaną przez Netflixa była usługa 
przesyłania strumieniowego na żądanie, obejmująca filmy, seriale telewizyjne 
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oraz filmy dokumentalne. Model biznesowy firmy oparty jest na subskrypcji. 
Netflix kreując nową wartość dla klienta stworzył popyt na usługi nieznane 
dotąd na rynku. Wyższa wartość związana była z możliwością oglądania do-
wolnego programu, w dogodnym dla użytkownika czasie, po niższych kosz-
tach, bez reklam i w całości (w przypadku seriali). Umowa zawierana jest na 
czas nieokreślony, jednak użytkownik może w każdym momencie ją rozwią-
zać, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 

Również bogata oferta filmów i seriali oraz poziom produkcji miały zna-
czący wpływ na kreowania wartości dla klienta. Dzięki wejściu w kooperację 
z producentami urządzeń elektronicznych, takich jak np. Apple, czy firmami 
oferującymi Smart TV, firma stała się jeszcze bardziej dostępna dla swoich 
odbiorców (Jain, 2022). 

Sukces Netflixa opiera się na dwóch filarach (StartxExl, 2021): 

• umiejętności dostrzegania innowacji pojawiających się w innych 
branżach i zaimplementowania ich w swojej działalności – autorem 
przesyłania strumieniowego i koncepcji korzystania z mediów na 
żądania były YouTube i iTunes. Netflix dostrzegł potencjał tej kon-
cepcji i wykorzystał ją w swojej branży stwarzając dla siebie zupełnie 
nową przestrzeń rynkową;

• ukierunkowanie na przyszłość – Netflix to przykład firmy, która 
potrafiła dostrzec potencjał nowych technologii (np. szybszy Inter-
net umożlwiający streamingowanie treści w wysokiej jakości) oraz 
rozpoznawać potrzeby i oczekiwania klientów (np. konsumpcja na 
żądanie, cyfryzacja). 

Zgodnie ze strategią Błękitnego Oceanu, Netflix dokonał analizy rynku  
i zdiagnozował kilka problemów, które rozwiązał i dzięki temu lepiej zaspaka-
jał potrzeby klientów. Strategia Netflixa opierała się na (Luerman i in., 2016):

• wyeliminowaniu sklepów stacjonarnych i udostępnienie wszystkich 
filmów online. Pozwoliło to zmniejszyć koszty związane z kupowa-
niem i przechowywaniem płyt oraz ograniczyć je jedynie do zakupu 
licencji. W tamtym czasie było to nowatorskie podejście w branży;

• podniesieniu jakości świadczonych usług. Proces oglądania filmów 
stał się bardziej wygodny. Użytkownik może oglądać ulubione pro-
dukcje bez wychodzenia z domu. Ponadto w przypadku zamknięcia 
filmu w trakcie akcji, łatwo jest wrócić do momentu przerwania se-
ansu. Materiały udostępniane przez Netflixa posiadają bardzo wyso-
ką jakość. Również proces płatności jest wygodny dla użytkownika;
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• stworzeniu i dostarczeniu wartości dotąd nieznanych klientowi. 
Netflix był jedną z pierwszych firm, które zastosowały streamowa-
nie produkcji filmowych na żądanie. Dodatkowo Netflix tworzy 
swoje własne produkcje. Dzięki działaniu opartemu na subskrypcji 
użytkownik płaci miesięcznie określoną kwotę i może oglądać tyle 
filmów, ile chce, bez żadnych ograniczeń. Ponadto dzięki zastosowa-
niu innowacyjnego algorytmu serwis podpowiada użytkownikowi 
filmy, które mogą mu przypaść do gustu; 

• zmniejszenie kosztów, które zostały ograniczone do zakupu licencji. 
Pozwoliło to oferować wysokiej jakości filmy w przystępnej cenie. 
Ten zabieg pozwolił stać się firmie jeszcze bardziej konkurencyjną.  

Netflix zastosował kilka razy strategię Błękitnego Oceanu. Za pierwszym 
razem polegała ona na udostępnianiu filmów w Internecie. Kiedy konkurenci 
zaczęli stosować tę samą strategię, Netflix uruchomił swoje oryginalne pro-
gramy i dzięki temu udowodnił, że idee Błękitnego Oceanu można stosować 
wielokrotnie (Nugent, 2022). 

Wykorzystując sekwencję strategiczną przeanalizowano strategię dzia-
łania Netflixa na rynku.  Pierwszym elementem jest kreowanie pomysłu na 
dostarczenie klientom wyjątkowej użyteczności/wartości. Netlifix nie chciał 
być kolejną firmą skupiającą się na wypożyczaniu płyt DVD. Poszukiwał spo-
sobów na dostarczanie rozrywki klientom, ale w inny sposób niż robi to kon-
kurencja. Wbrew pozorom nie słuchali tego co mówią klienci. Według Neila 
Hunta – szefa działu produktowego w Netflix – „klienci zwykle sami nie wie-
dzą czego potrzebują”. Firma skupiła się przede wszystkim na możliwościach, 
jakie niósł ze sobą coraz powszechniejszy w użyciu Internet. Wykorzystując 
potencjał sieci stworzył nową usługę polegającą na streamowaniu treści fil-
mowych na żądanie klienta (Bort, 2016). W momencie pojawiania się kon-
kurencji na rynku, Netflix zaczął poszukiwać nowych sposobów dostarczania 
wartości klientowi i stał się pionierem w realizacji własnych produkcji. Netflix 
ciągle udoskonala swoje usługi poprzez zapewnienie komfortu oglądania fil-
mów i seriali, zapewnienie wysokiej jakości materiałów oraz międzynarodowy 
zasięg (Jain, 2022).

Kolejnym elementem jest zapewnienie ceny akceptowanej przez nabyw-
cę. Model biznesowy firmy oparty jest na subskrypcji. Firma oferuje trzy pa-
kiety: podstawowy, standardowy i premium, które różnią się pomiędzy sobą 
zakresem świadczonych usług i ceną. Takie podejście zwiększa zadowolenie 
klienta i sprawia, że cena jest akceptowana przez zróżnicowaną grupę odbior-
ców (BlueSynergy, 2015). 
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Trzecim elementem jest realizacja celów kosztowych i osiągnięcie zysku 
przy cenie strategicznej. Minimalizowanie kosztów rozpoczęło się od likwido-
wania sklepów stacjonarnych i udostępniania produkcji przy wykorzystaniu 
sieci internetowej. Taki zabieg pozwolił na zmniejszenie kosztów w zakresie 
kupowania i przechowywania DVD. Netflix kontynuując strategię oferuje 
swoje usługi w przystępnych cenach, dzięki czemu oferta firmy może dotrzeć 
do większości zainteresowanych klientów. Pod koniec marca 2022 roku liczba 
subskrybentów wyniosła 221,64 mln, co pozwoliło wygenerować przychód 
na poziomie 7,868 mld USD. Zysk operacyjny ukształtował się na poziomie 
1,972 mld USD, natomiast zysk netto wyniósł 1,597 mld USD (Wirtualne 
media, 2022). 

Ostatnim elementem jest identyfikacja przeszkód we wprowadzaniu po-
mysłu na biznes i ich pokonanie (Harvey, 2020) (Zippia, 2020): 

• chęć oferowania treści na żądanie – uruchomienie usługi przesyłania 
strumieniowego, dzięki której użytkownicy mogą oglądać filmy i se-
riale natychmiast;

• poprawa dokładności rekomendacji o 10% – ogłoszenie konkursu, 
którego główną nagrodą była pula pieniędzy w wysokości 1 mln 
USD dla zespołu, który usprawni system rekomendacji;

• zwrócenie uwagi klienta i zmiana sposobu oglądania seriali – zakup 
licencji na „stare seriale” lub niszowe produkcje, których emisja nie 
opłacała się stacjom telewizyjnym oraz oferowanie bogatej i zróż-
nicowanej treści. Ponadto funkcja objerzenia całego serialu w cało-
ści to kolejna innowacja wprowadzona przez tą firmę. Dzięki temu 
oferta Netflixa stała się bardziej atrakcyjna dla odbiorcy niż oferta 
telewizyjna; 

• chęć bycia blisko odbiorcy – wejście w kooperacje z firmami elektro-
nicznymi, np. Apple, Samsung, LG, stworzenie aplikacji i umiesz-
czenie jej w przenośnych urządzeniach oraz telewizorach Smart;

• chęć dostarczenia większej rozrywki dopasowanej do oczekiwań od-
biorców – tworzenie własnych produkcji filmowych i seriali w opar-
ciu o system rekomendacji. 

Wielokrotne stosowanie strategii błękitnego oceanu i ciągłe poszukiwanie 
nisz rynkowych, mimo ogromnego ryzyka pozwoliło firmie Netflix osiągnąć 
spektakularny sukces na rynku. Niezwykła elastyczność organizacji, umiejęt-
ność dostrzegania okazji, wdrażania innowacyjnych pomysłów, dostrzeganie  
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i dostosowywanie się do potrzeb odbiorców sprawiły, że przedsiębiorstwo sta-
ło się liderem na rynku streamingu wideo.    

PODSUMOWANIE

Przedsiębiorstwa działające na niestabilnym i silnie konkurencyjnym 
rynku powinny ciągle dostosowywać i optymalizować swoje działania. Wy-
maga to opracowania odpowiedniego planu, który jednak musi być ciągle 
modyfikowany i adaptowany do bieżącej sytuacji panującej w otoczeniu.  
W. Chan Kima i Renée Mauborgne przedstawiają koncepcję strategii określa-
ną jako strategia błękitnego oceanu. Strategia ta daje przynajmniej chwilową 
stabilność organizacji, która z powodzeniem ją wdroży. Strategia błękitne-
go oceanu polega na wycofaniu się z rywalizacji na rynku i poszukiwaniu 
nieznanych obszarów. Nowe przestrzenie rynkowe pozbawione są konku-
rencji i jakichkolwiek zasad działania. Mimo, iż strategia błękitnego oceanu 
wydaje się być idealną koncepcją do zastosowania to jednak posiada wady, 
które powodują, że nie wszystkie organizacje mają możliwość jej wdrożenia. 
Jedną z nich jest duże ryzyko niepowodzenia przedsięwzięcia wynikające np.  
z wprowadzenia nowego produktu czy dotarcia do nowych klientów. Czasami 
problemy pojawiają się już na samym początku projektowania lub urzeczy-
wistniania innowacyjnych pomysłów, np. bariery finansowe, technologiczne, 
a nawet mentalne. Jednak przedsiębiorstwa, którym uda się odnaleźć w prze-
strzeniach błękitnego oceanu osiągają spektakularny sukces na rynku. Jedną 
z takich firm jest Netflix, który dzięki poszukiwaniu nisz rynkowych i wie-
lokrotnym wdrażaniu strategii błękitnego oceanu stał się liderem w branży 
mediów na żądanie. Netflix zamiast konkurować na rynku z innymi firmami 
zajmującymi się wypożyczaniem filmów postanowił wejść w nieznany dotąd 
rynek streamingu wideo, wykorzystując model biznesowy oparty na subskryp-
cji. Było to niezwykle ryzykowne przedsięwzięcie, jednak dzięki umiejętności 
dostrzegania innowacji i wprowadzania ich do swojej strategii oraz ukierun-
kowaniu na przyszłość Netflix odniósł ogromny sukces. 
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BLUE OCEAN STRATEGY ANALYSIS  
ON THE CASE OF NETFLIX

Summary: The aim of the article is to analyze the blue ocean strategy on the 
example of Netflix. The work consists of three parts. The first chapter descri-
bes the blue ocean strategy and shows the differences between red and blue 
oceans. In addition, the process of creating value innovations and the strategic 
sequence of the blue ocean are described. The second part describes the Netflix 
company. The third part of the article presents the process of shaping the blue 
ocean strategy on the example of Netflix.

Keywords: strategy, blue ocean strategy, Netflix, competitive advantage
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POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA

ARCHITEKTURA KONTEKSTU 
NA PODSTAWIE ANALIZY 

TWÓRCZOŚCI PETERA ZUMTHORA

Streszczenie: Artykuł omawia problematykę związaną z projektowaniem 
w kontekście przyrodniczo-kulturowym. Autor omawia najciekawsze swoim 
zdaniem przykłady architektury kontekstu – czyli architektury ściśle związanej 
z miejscem, w którym powstaje na podstawie prac wybitnego mistrza, zdo-
bywcy Nagrody Pritzkera – Petera Zumthora, który sam określa się mianem 
architekta kontekstu i w swoich pracach podkreśla istotę wpływu otoczenia 
na powstające budynki. Artykuł przybliża jedne z najbardziej znanych budyn-
ków projektu wspomnianego architekta i omawia ich powiązania z naturą oraz 
miejscem, w którym zostały wybudowane jednocześnie starając się odpowie-
dzieć na pytanie jak na wygląd i funkcjonowanie budynku wpływa projekto-
wanie z poszanowaniem dla kontekstu miejsca w jakim się znajduje. Dodat-
kowo autor stara się określić, dlaczego projektowanie architektury kontekstu 
może mieć pozytywny wpływ na rozwój architektury i sprzyjać rozwiązaniom 
ekologicznym w projektowanych budynkach.

Słowa kluczowe: architektura kontekstu, Zumthor, ekologia, architektura 
zrównoważona

WPROWADZENIE

Projektowanie w kontekście miejsca jest niezwykle ważne, szczególnie 
we współczesnym świecie, który bez poszanowania dla natury gna szybko nie 
zwracając uwagi na nic – to właśnie od architektów zależy kształtowanie prze-
strzeni przyszłych miast i ośrodków podmiejskich i to na nich spoczywa od-
powiedzialność za zwrócenie naturze tego co odbiera się jej podczas procesów 
twórczych. 
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Dobra architektura winna człowieka przyjmować, pozwalać mu przeży-
wać i mieszkać, a nie wmawiać mu coś. Dlaczego, myślę sobie nieraz, tak 
rzadko sięgamy po rozwiązania oczywiste, choć trudne? Dlaczego w nowszej 
architekturze stykamy się z tak nikłym zaufaniem do najbardziej swoistych 
rzeczy stanowiących istotę architektury: do materiału, konstrukcji, dźwigania 
i spoczywania, ziemi i nieba? Dlaczego tak mało jest zaufania do pomieszczeń, 
którym wolno być prawdziwymi pomieszczeniami; pomieszczeniami, które 
otacza się troską o ich tworzące przestrzeń ściany oraz kształtującą przestrzeń 
materialność, o ich wydrążoną formę, ich pustkę, światło, powietrze, zapach 
chłonność i zdolność rezonansu? Ja sam chętnie sobie wyobrażam, że projek-
tuje i buduje domy, z których na końcu procesu budowlanego poniekąd wy-
cofuje się jako projektant, pozostawiając przy tym budynek, który jest samym 
sobą, który jako część świata rzeczy służy zamieszkiwaniu, który obchodzi się 
bez mojej osobistej retoryki. Istnieje dla mnie piękne milczenie budowli, któ-
re łączę z pojęciami takimi jak opanowanie, oczywistość, trwanie, obecność  
i spójność, ale także ciepło i zmysłowość; być samym sobą, być budynkiem, 
nie przedstawiać czegoś, tylko czymś być (Zumthor 2010, s. 33-34).

Ta inspiracja płynąca ze słów Petera Zumthora, to stworzenie sytuacji,  
w której architekt jest scenarzystą życia i projektuje swoje budowle tak by 
stanowiły odpowiednie tło dla życia codziennego ich użytkowników. Kreacje 
tego architekta są pełne emocji, przemyśleń i towarzyszy im wiodąca idea. 
Twórczość tego mistrza jest oparta na roli jaką odgrywa w budynku gra świa-
tła i cienia. Peter Zumthor każdy swój projekt niejako wpisuje w otoczenie 
a jego budynki zdają się wyrastać z natury. „[…] Twórcy uznanych dzieł ar-
chitektonicznych, wiele uwagi poświęcali problemowi architektury i jej kon-
tekstowi przyrodniczo-kulturowemu. Zagadnieniu temu towarzyszyły rozwa-
żania natury filozoficznej, jak również analizy i badania, gdzie aspekt wizualny 
i wartości estetyczne były kluczowe” (Kamionka 2014, s. 43-44).

Projektowanie w kontekście to jedna z umiejętności, którą winien posiąść 
każdy architekt by tworzyć budynki nierozerwalne z naturą. Projektując war-
to skupić się na kontekście zarówno otaczającej przyrody jak i uwarunkowań 
kulturowych miejsca w których planowana jest dana budowla. Architektura 
ma szansę wpływać pozytywnie na rozwój zarówno miast jak i pojedynczych 
użytkowników a także rozwiązywać problemy współczesnego świata, rolą jej 
twórców jest solidne przygotowanie się do projektowania i zbadanie aspektów 
kontekstu tak jak w swoich pracach dokonuje tego szwajcarski architekt Peter 
Zumthor.
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RYS BIOGRAFICZNY

Peter Zumthor (rys. 1) to szwajcarski architekt urodzony w latach czter-
dziestych XX wieku. Od najmłodszych lat przyuczał się do zawodu cieśli ze 
względu na to, że zawodem tym parał się jego ojciec. W latach sześćdziesią-
tych podjął studia na kierunku architektura najpierw w Szwajcarii a następnie 
w Nowym Jorku. Ostatecznie na stałe osiadł w Szwajcarii w regionie Gry-
zonia. Większość jego zrealizowanych projektów znajduje się właśnie w tym 
kraju, jednak niektóre z jego prac znalazły się również w Niemczech, Austrii, 
Holandii, Anglii, Hiszpanii, Norwegii, Finlandii i Stanach Zjednoczonych. 

Rysunek 1. Portret Petera Zumthora. 

Źródło: (Architektura Net 2021a).

Uważany za jednego z mistrzów współczesnej architektury. Wielokrotnie 
nagradzany za swój dorobek w tym w 1999 roku nagrodą Miesa van der Rohe 
oraz w 2009 najbardziej prestiżową nagrodą, zwaną również Noblem Archi-
tektury – nagrodą Pritzkera. Główne tendencję, którymi kieruje się w swoich 
projektach to tworzenie architektury kontekstu – dopasowanej do otaczającej 
przestrzeni i odpowiadającej na potrzeby użytkowników. W swojej książce 
pisze: „[…] Tworzyć architekturę to znaczy zadawać sobie pytania, to znaczy 
przybliżać się do własnych odpowiedzi, krążyć dookoła nich. […] Siła dobre-
go projektu tkwi w nas i w naszej zdolności postrzegania świata za pomocą 
uczucia i rozumu. Dobry projekt architektoniczny jest zmysłowy. Dobry pro-
jekt architektoniczny jest mądry” (Zumthor 2010, s. 67)
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ANALIZA TWÓRCZOŚCI WRAZ  
Z OMÓWIENIEM PRZYKŁADÓW

Kaplica Brata Klausa

Pierwszym przykładem, który niezwykle inspiruje i pokazuje jak ważne 
dla architekta jest stworzenie projektu dopasowanego zarówno do potrzeb 
inwestorów jak i otoczenia jest projekt Kaplicy Brata Klausa zlokalizowany we 
wsi Wachendorf pod Kolonią w Niemczech. Cała idea powstawała siedem lat. 
Architekt został wybrany do tego dzieła ze względu na swoje pochodzenie. Jak 
się okazuje święty któremu została ofiarowana kapliczka również pochodził ze 
Szwajcarii. Cała bryła góruje nad wzgórzami wsi, w której została zlokalizowa-
na. Podstawa to nieregularny w kształcie pięciokąt, który wysmukla się ku gó-
rze, tworząc niekonwencjonalny rodzaj wieży. Kaplica miała zostać zaprojek-
towana tak by możliwie jak największą ilość prac zdołali wykonać inwestorzy 
z pomocą rodziny. Charakterystyczna budowla wznosi się na szczycie wzgórza, 
a materiał elewacyjny oraz forma obiektu idealnie współgrają ze światłem sło-
necznym. Kaplica niejako zostaje otulona promieniami, a cień, który rzuca  
o różnych porach dnia powoduje mistyczne przeżycie dla pielgrzymów.

Rysunek 2. Kaplica Brata Klausa – widok od strony wejścia

Źródło: (Architektura Net 2021a). 
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Rysunek 3. Kaplica Brata Klausa – wnętrze

Źródło: (Architektura Net 2021a).

Rysunek 4. Kaplica Brata Klausa – wnętrze 

Źródło: (Architektura Net 2021a).
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Wnętrze kaplicy (rys. 2; rys. 3) również zostało dogłębnie przemyśla-
ne- bryła sama w sobie jest prosta, lecz to co kryje we wnętrzu jest niezwy-
kłe i niespotykane. Powstanie tego betonowego namiotu trwało kilkanaście 
dni. Początkowo przygotowano pnie z pobliskiego lasu, następnie ułożono  
z nich drewniany namiot tak by później codziennie okładać go pięćdziesięciu 
centymetrową warstwą betonu. Po kilkunastu dniach ,,namiot” (rys. 5) był 
takiej wielkości, że można było obudować kaplicę od zewnątrz. Ta niespoty-
kana konstrukcja spowodowała, że we wnętrzu kaplicy panuje prawdziwe sa-
crum. Pnie pozostawiły pod warstwą betonu ciekawe odbicia, po których dziś 
pięknie spływa światło. Kaplica nie została zwieńczona żadnym dachem – na 
jej szczycie znajduje się świetlik, który pozwala na stworzenie tych prawdzi-
wie mistycznych i niesamowitych wrażeń. To właśnie te zabiegi, które Peter 
Zumthor zastosował w tym projekcie przyniosły mu wielką sławę i uznanie. 
Budowla jest prosta i niewielka. We wnętrzu nie znajdziemy żadnych dodat-
kowych pomieszczeń (rys. 6). Jedna bryła, która skrywa w sobie tajemnicę, 
lecz w tak niezwykły sposób pomyślana by dziś być miejscem zarówno dla 
pielgrzymów jak i poszukujących natchnienia architektów. W tym projekcie 
można dostrzec jak wielkie znaczenie ma wykorzystanie dobra matki natury 
którym jest słońce, ponieważ pokazuje on jak duże znaczenie ma projektowa-
nie zintegrowane z naturą i jak wiele korzyści można uzyskać w dostosowując 
projektowany obiekt chociażby tylko do nasłonecznienia danej lokalizacji.

Rysuenk 5. Kaplica Brata Klausa – przekrój

Źródło: (Architektura Net 2021a).
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Rysunek 6. Kaplica Brata Klausa – rzut

Źródło: (Architektura Net 2021a).

Muzeum Kolumba w Kolonii

Kolejnym przykładem wybitnego dzieła architekta istotnie wpływają-
cym na sposób myślenia w toku prac nad projektem jest Muzeum ,,Kolumba”  
w Kolonii. Ten budynek wpływa na myślenie o idei projektowania muzeum 
jako takiego. Spotykamy się tutaj po raz kolejny u Petera Zumthora z nie-
oczywistą bryłą i górnolotną ideą. Zaczynając od lokalizacji – budynek mie-
ści się w niemieckiej Kolonii, która jest miastem z wielowiekową tradycją. 
Wznoszą się w niej budynki zbudowane za czasów cesarstwa rzymskiego, kie-
dy to miasto było podległą kolonią. Znajdowało się w niej ponad 200 różnych 
obiektów sakralnych a do współczesnych czasów przetrwało kilkanaście w tym 
część bazyliki, na której szczątkach wznosi się opisywane muzeum. Badania 
archeologiczne wskazują, że bazylika powstała na bazie rzymskiej willi, do 
której początkowo dobudowano rotundę. W późniejszych czasach bazylika 
rozrastała się do tego stopnia, że była wielonawową konstrukcją pod wezwa-
niem św. Kolumba. Podczas II Wojny Światowej budynek ucierpiał podczas 
brytyjskich nalotów i do dzisiejszych czasów zachowały się głównie ruiny  
i fragmenty ścian.

Lokalizacja budynku jest o tyle trudna, że znajduje się w centrum miasta 
w ściśle zabudowanym otoczeniu. Miejsce, w którym znajduje się budynek 
należy do kwartału kamienic. Tu przechodzimy do poznania idei, którą Peter 
Zumthor przekształcił w rzeczywistość. Bryła muzeum jest prosta. To grania-
stosłup z nieregularnie nadbudowanymi prostokątnymi wieżami na szczycie. 
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Wpisuje się wysokościowo oraz kubaturowo w towarzyszącą mu gęstą zabu-
dowę śródmiejską. Budynek powstał w miejscu dawnej bazyliki a szczątki jej 
murów zostały ,,zatopione” w ściany współczesnej budowli. Architekt w swo-
im pomyśle poszedł tak daleko, że specjalnie dla tego budynku zaprojektował 
i opatentował specjalną cegłę w piaskowym kolorze, która została ułożona na 
pasującej kolorem zaprawie (Węcławowicz-Gyurkovich 2010a). 

Rysunek 7. Muzeum Kolumba w Kolonii – widok od strony ulicy

Źródło: (Architektura Net 2021b).

Peter Zumthor chcąc stworzyć w muzeum odpowiedni nastrój pozbawił 
dwóch z trzech kondygnacji okien a w zamian zastosował niewielkie otwory 
w elewacji, które tworzą efekt „ażurowych ścian” (Węcławowicz-Gyurkovich 
2010b) – jak sam o tym opowiadał chciał uzyskać efekt podobny do ściąga-
nia przez głowę wełnianego swetra- do naszych oczu miały dostawać się nie-
wielkie wiązki promieni słonecznych przedzierających się gdzieś przez otwory  
w ścianie.
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Rysunek 8. Muzeum ,,Kolumba: w Kolonii – widok wnętrza, stanowisko archeologiczne

Źródło: (Architektura Net 2021b).

Wnętrze muzeum również zadziwia i zachwyca zwiedzających. Zostało 
uznane przez krytyków najlepszym muzeum w Niemczech. Na pytanie, dla-
czego zdecydowano się przyznać tę nagrodę właśnie temu budynkowi krytycy 
jasno odpowiedzieli, że w budynku ciężko dostrzec przejście między budow-
lą a ekspozycją (Architektura Net 2021b). Wszystko zostało zaplanowane 
tak spójnie, że ekspozycja zdaje się wynikać z wnętrz budynku. Na dolnej 
kondygnacji możemy obserwować wykopaliska archeologiczne bazyliki, któ-
ra znajdowała się na miejscu budynku przed laty – architekt prowadzi nas 
przez ekspozycję po rampie unoszącej się nad szczątkami budowli, dodatkowo 
wcześniej wspomniany nastrój buduje nieregularnie wpadające do pomiesz-
czenia światło a same eksponaty oświetlone są punktowo, pionowym górnym 
światłem. 

Rysunek 9. Muzeum w Kolonii – widok wystawy

Źródło: (Architektura Net 2021b).
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Rysunek 10. Muzeum w Kolonii – czytelnia

Źródło: (Architektura Net 2021b).

Na wyższej kondygnacji znajduje się ekspozycja czasowa- co jeszcze za-
dziwia krytyków to to, że w tej muzealnej przestrzeni sztuka sakralna przeplata 
się ze sztuką świecką w bardzo naturalny i przystępny sposób (Architektura 
Net 2021b).

Na trzeciej kondygnacji budowli w końcu znajdują się przeszklenia  
a schody które na nią prowadzą mają za zadanie stworzyć wrażenie „scho-
dów do nieba” (Architektura Net 2021b). Bardzo wąskie i jasne powodują 
w turystach odczucia, których się nie spodziewali. Spacerując schodami do 
góry na ostatniej kondygnacji można znaleźć czytelnię- ciepłe i zupełnie inne 
niż wcześniej wnętrze zapraszające do wewnątrz i otulające bezpieczeństwem.  
To modelowy wygląd współczesnego muzeum – dające przestrzeń do przemy-
śleń, wzbudzające emocje oraz prowadzące zwiedzających po ekspozycji tak by 
kolejno pozawalać im odkryć schowane w ekspozycji emocje i odczucia.

Kaplica Świętego Benedykta

Kolejnym przykładem jest kaplica św. Benedykta zaprojektowana przez 
Zumthora w 1989 roku, znajdująca się w Alpach. Ten budynek pokazuje jak 
bardzo dla architekta ważne są materiały z jakich budowla zostanie wykonana. 
Każdy z wcześniej omówionych przykładów został wykonany ze specjalnie do-
branych na cel danej budowy materiałów mających sprawić, że budynek poza 
dopasowaniem się do otoczenia będzie wyjątkowy i jedyny w swoim rodzaju 
w odczuciu zwiedzających. 
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Rysunek 11. Kaplica świętego Benedykta – widok z zewnątrz 

Źródło: (Architektura Net 2021c).

W przypadku tej kaplicy architekt postanowił postąpić nieco inaczej. 
Budowla powstała u podnóża gór na szlaku, który zagrożony jest zejściem 
lawiny, dlatego też konstrukcja została wykonana z naturalnych materiałów 
stosowanych w tym regionie do budowy domów. Drewno oraz tradycyjny 
gont pozwoliły na stworzenie spójnej z otoczeniem budowli (Kosiński 2010, 
s. 142-155).

Rysunek 12. Kaplica świętego Benedykta – rysunki techniczne 

Źródło: (Architektura Net 2021c).
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Rysunek 13. Kaplica świętego Benedykta – widok wnętrza

Źródło: (Architektura Net 2021c).

Wnętrze kaplicy jest nieoczywiste dla stylu projektowego autor. Budow-
la powstała na planie figury, która w kształcie przypomina liścia, wykonana  
z naturalnych materiałów i doświetlona pasem okien, które znajdują się pod 
okapem wykonanym z naturalnego gontu. Ławki oraz ołtarz o prostej formie 
stwarzają wrażenie niezwykłego minimalizmu i znów jak to miało miejsce 
w kaplicy brata Klausa mamy do czynienia z sacrum oraz grą lejącego się po 
ścianach kaplicy światła, które sprawia, że zatrzymujemy się na chwilę w tym 
wnętrzu i czujemy się otuleni przez otaczające nas regularne kształty i promie-
nie słońca. Kiedy udajemy się do miejsca kultu i chcemy się spotkać z czymś 
większym i lepszym w co wierzymy to właśnie na architektach spoczywa za-
danie stworzenia miejsca bezpiecznego i pozwalającego na skupienie myśli. 
Peter Zumthor dwukrotnie wykonał to zadanie perfekcyjnie – obie kaplice 
jego projektu pozwalają na pełne skupienie i wywołują w niezwykłe doznania 
zarówno estetyczne jak i mistyczne u zwiedzających go turystów (Syska 2021).

Termy w Valls

Ostatnim przykładem realizacji Zumthora, który omówiono w pracy  
i który istotnie jest przykładem architektury kontekstu to termy w Alpej-
skiej wiosce Valls. Kompleks budynków hotelowych połączonych z termami  
w tej lokalizacji istniał od wczesnych lat sześćdziesiątych XX wieku, podupadły  
i nieużytkowany dwadzieścia lat później wykupiła gmina, która ze względu na 
kosztowność renowacji zdecydowała się w pierwszej kolejności ogłosić kon-
kurs na kąpielisko, które miało stać się charakterystyczną i rozpoznawalną 
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wizytówką miejscowości. Wybitny architekt wygrał ten pojedynek i na po-
czątku lat dziewięćdziesiątych doszło do konsultacji na temat projektowanej 
przez niego bryły z lokalną społecznością a pod koniec tego dziesięciolecia 
termy były już gotowe na przyjęcie pierwszych gości. Warto również dodać, 
że inwestycja niezwykle opłaciła się gminie, gdyż od czasu modernizacji rok-
rocznie odwiedza ją co najmniej 40 000 turystów (Śliwa 2021). 

Rysunek 14. Termy w Valls – widok z zewnątrz

Źródło: (Architektura Net 2021d).

Rysunek 15. Termy w Valls – widok wnętrza

Źródło: (Architektura Net 2021d).

Omawiając strukturę budynku i analizując jego bryłę można zauważyć  
w jak prosty sposób udało się osiągnąć wymierny efekt wizualny. Bryła bu-
dynku niejako wyłania się z zielonego wzgórza, zastosowano więc na niej ka-
mienne okładziny elewacyjne z materiałów dostępnych w okolicy. Budynek 
jest dość niski i sprawia wrażenie stworzonego z naturalnej skały. Wnętrze 
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zostało zaprojektowane w minimalistyczny sposób – jak we wszystkich pro-
jektach tego artysty najważniejszą rolę we wnętrzu gra światło i cień snujące 
się z wolna po kamiennych okładzinach, dodatkowo woda termalna która 
znajduje się w budynku daje efekt odbicia dzięki czemu odczuwamy głębie 
w każdym pomieszczeniu. Zastosowanie naturalnych materiałów, minimali-
stycznej i dopasowanej do miejsca formy pozwoliło stworzyć budynek ponad-
czasowy i to jedno z większych osiągnięć Zumthora – tworzenie budynków 
ponadczasowych, minimalistycznych, ale również doskonale wpasowanych  
w otoczenie, w którym się znajdują. 

Termy w Valls do dziś cieszą się ogromną popularnością i są uważane 
za jedno z lepszych dzieł współczesnej architektury właśnie ze względu na 
prostotę tego projektu i odczucie, że był w tym miejscu od zawsze, że wyrósł 
z okolicznej ziemi i odbierać go można nie jako ludzki twór a integralną część 
architektury krajobrazu najbliższej mu okolicy. 

Rysunek 16. Termy w Valls – elewacja 

Źródło: (Architektura Net 2021d).

PODSUMOWANIE

Wymienione przykłady pozwalają poznać charakter projektów Zumtho-
ra. Sam architekt pisze w swojej książce, że 

Twórczy akt, w którym powstaje dzieło architektoniczne, wykracza poza 
wiedzę historyczną i rzemieślniczą. Jego sednem jest zmierzenie się z pytania-
mi epoki. W chwili powstawania architektura łączy się w szczególny sposób  
z teraźniejszością. Odzwierciedla ducha swoich wynalazców, ale też udzie-
la własnych odpowiedzi na aktualne pytania za pomocą swej funkcjonalnej 
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formy i wyglądu, swego związku z innymi dziełami architektury oraz relacji  
z miejscem, w którym stoi (Zumthor 2010, s. 41).

Inspiracja jego twórczością w głównej mierze polega na tworzeniu archi-
tektury kontekstu, zachowawczości w używaniu materiałów i form oraz prze-
myślanej analizie twórczej. Każda z prac zdobywcy nagrody Pritzkera powsta-
je długo, poprzedzają ją dogłębne analizy zarówno otoczenia jak i przyszłej 
funkcji budynku. Architekt stara się wejść w rolę przyszłych użytkowników. 
Każdy z zaprezentowanych przykładów ma wspólną cechę. Każda z budowli 
prezentuje się w taki sposób, jak gdyby od zawsze była integralną częścią za-
stanego otoczenia. 

Podsumowując, architektura Petera Zumthora udowadnia, że projek-
towanie w zgodzie z kontekstem miejsca pozwala architektom na tworzenie 
niezwykle pięknych i użytecznych budynków. Takie projektowanie pozwala 
również na dostosowanie kubatury budynku do naturalnych cech terenu, na 
którym powstaje a wykorzystywanie lokalnych materiałów wpływa na bar-
dziej ekologiczny proces budowy. Architektura kontekstu to nie tylko posza-
nowanie dla natury i kultury, ale również tradycyjne materiały budowalne 
używane zarówno w procesie konstrukcji budynku jak i jego wykończenia  
a tworzenie takich projektów pozwala na dopasowanie budynku do istnieją-
cego kontekstu miejsca, ale również zwiększenie komfortu użytkowania bu-
dynku dla użytkowników. 
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CONTEXT ARCHITECTURE BASED ON  
PETER ZUMTHOR'S WORK ANALYSIS

Summary: The aim of the article is to draw attention to the problem of 
architects creating projects related to the place where they are designed. The 
author discusses the most interesting examples of context architecture – that 
is, architecture closely related to the place where it is created on the basis of 
the works of an outstanding master, Pritzker Prize winner – Peter Zumthor, 
who himself describes himself as the architect of the context and in his works 
emphasizes the essence of the influence of the surroundings on the buildings 
being constructed. The article introduces some of the most famous buildings 
designed by the aforementioned architect and discusses their connections 
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with nature and the place where they were built, while trying to answer the 
question of how the appearance and functioning of a building is influenced by 
design, respecting the context of the place in which it is located. In addition, 
the author tries to determine why designing context architecture can have 
a positive impact on the development of architecture and favor ecological 
solutions in the designed buildings.

Keywords: context architecture, Zumthor, ecology, sustainable architecture
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POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA

WSPÓŁCZESNE TENDENCJE  
W KSZTAŁTOWANIU ZESPOŁÓW 

O FUNKCJI MUZEALNEJ 
Z OMÓWIENIEM PRZYKŁADÓW 

ARCHITEKTURY W POLSCE 

Streszczenie: Celem artykułu jest omówienie współczesnych tendencji 
w kształtowaniu budynków o funkcji muzealnej. Muzea służą gromadzeniu 
oraz ochronie trwałych dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa. Zada-
niem architektów jest tworzenie miejsc w którym te dobra są bezpieczne, ale 
jednocześnie takich, które w atrakcyjny dla zwiedzających sposób je pokazu-
ją. Współcześnie również bryły muzeów coraz częściej wychodzą naprzeciw 
nowym technologiom i trendom. Przestano tworzyć budowle pełne monu-
mentalizmu a zastąpiono je bryłami na tyle interesującymi i zapraszającymi, 
że już one same zachęcają zwiedzających do poznania historii zgromadzonej 
w danym miejscu. Na podstawie wybranych przykładów z Polski, autor stara 
się omówić i wskazać jakie tendencje występują współcześnie przy tworzeniu 
obiektów użyteczności publicznej o funkcji muzealnej oraz jakie zabiegi ar-
chitektoniczne mogą wpłynąć na bardziej pozytywny odbiór budynku a także 
zachęcenia zwiedzających do jego odwiedzenia.

Słowa kluczowe: muzeum, tendencje projektowe, zabytki, dziedzictwo 

WPROWADZENIE

W toku przygotowania artykułu należało rozpocząć od genezy słowa 
muzeum. Wywodzi się ono z języka greckiego. „Musejon”. Dosłownie ozna-
czało świątynie greckich muz. Szukając informacji od kiedy obiekty muzeal-
ne funkcjonują podobnie do tych znanych nam współcześnie, czyli zajmują 
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się zbiorem, ochroną oraz wystawą cennego materialnego i niematerialnego 
dorobku ludzkości należało cofnąć się do XVIII wieku, kiedy to w Europie 
powstały największe i do dziś znane oraz funkcjonujące współcześnie muzea 
takie jak British Museum w Londynie, Luwr w Paryżu czy Galeria degli Uffizi 
we Florencji. W trakcie badań przeprowadzonych w toku tworzenia tej pra-
cy wywnioskowano, że idea kolekcjonowania sztuki oraz jej wystawiania jest  
o wiele starsza niż te znane muzea. Pierwsze muzea znane są ludzkości już ze 
starożytności. Na południu Europy, gdzie rozwijały się dwie najważniejsze 
kolebki cywilizacji starego kontynentu – Grecja i Rzym instytucja muzeum 
była już dobrze znana już w V wieku p.n.e. „W V w p.n.e istniała na Akropolu 
w Atenach galeria obrazów, zwana pinakoteką. Galerie takie posiadali również 
władcy hellenistyczni. W Rzymie miejscem przechowywania obrazów były 
portyki; w okresie cesarstwa powstawały również pinakoteki prywatne” (Par-
czewski, Tauszyński 2012, s. 36). Jedno z najbardziej znanych muzeów staro-
żytności jak również prekursor wykorzystania samej nazwy muzeum powstało 
w III w. p.n.e. – Muzeum Aleksandryjskie, które nie miało wiele wspólnego 
z współczesnym znaczeniem tego słowa było swoistym centrum kulturalnym 
na które składały się biblioteka, obserwatorium astronomiczne czy też na 
przykład ogród botaniczny. Ten format trochę bardziej przypomina Centra 
Kulturalne znane nam współcześnie, które poza funkcją wystawienniczą łączą  
w sobie często również funkcje kulturalne. 

Wielki rozwój kolekcjonerstwa przypadł na okres renesansu, kiedy  
to prywatne zbiory zamożnych rodzin wystawiano w muzeach. Zbiory wraz  
z członkami rodziny, która dany zbiór posiadała podróżowały od muzeum do 
muzeum, po różnych miastach a nawet krajach. W tamtym czasie był to wy-
znacznik tego jak dana rodzina jest zamożna, a więc posiadanie własnych zbio-
rów sztuki powodowało, że wartość danego rodu stawała się wyższa. Pierwsze 
muzea w Polsce pojawiły się dopiero w XIX wieku. W Warszawie i Krako-
wie pojawiły się filie Muzeum Narodowego w Polsce. Na początku w całej 
Europie na cele muzealne adaptowano dawne budynki pałaców i rezydencji.  

„Od początku XIX w. zarówno w Europie jak i Ameryce zaczęto budować 
gmachy przeznaczone wyłącznie na ten cel (muzealny). Obiekty te charakte-
ryzowały się monumentalnością i osiowością założeń przestrzennych, ogrom-
nymi imponującymi wejściami i klatkami schodowymi” (Parczewski, Tau-
szyński 2012, s. 33).

 Współcześnie zaczęto odchodzić od tego oficjalnego i monumentalnego 
stylu, który wcześniej nadawano bryłom muzeów. Dziś muzeum ma być tłem 
dla wystawianych w nim dzieł sztuki. Bryła budynku często ma zaciekawić 
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i zaprosić zwiedzających do środka a samo wnętrze pozostaje neutralne ro-
biąc w ten sposób miejsce dla prezentowanych wystaw. Coraz częściej wy-
korzystuje się w projektach muzeów nowoczesne rozwiązania i technologie. 
Przykładem mogą być stosowane w wielu budynkach muzealnych ruchome 
ściany działowe pozwalające wydzielać przestrzeń ekspozycyjną zgodnie z po-
trzebami konkretnej wystawy. Współcześnie większą wartość przykłada się do 
komfortu zwiedzających, tworząc miejsca w duchu architektury zrównowa-
żonej dostępne dla osób z niepełnosprawnościami i rodzin z dziećmi tak by 
delektowanie się sztuką czy poznawanie historii nie było zarezerwowane tylko 
dla wybranych a by jak najbardziej skupić się na edukowaniu całego społe-
czeństwa. Zbiory, które kolekcjonowane są i przechowywane w budynkach 
o funkcji muzealnej są w końcu dorobkiem całej ludzkości i każdy powinien 
mieć do nich swobodny dostęp.

ZASADY PROJEKTOWANIA OBIEKTÓW MUZEALNYCH

Skupiając się na zasadach projektowania obiektów muzealnych przede 
wszystkim obowiązują nas zasady ujęte w Warunkach Technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Jeśli zasady zawarte w roz-
porządzeniu zostaną zachowane, tak naprawdę autora projektu ogranicza już 
tylko jego własna wyobraźnia. Z biegiem lat i korzystania z obiektów kultu-
ralnych jakimi są muzea wyklarowały się pewne założenia z których najczęściej 
korzysta się przy projektowaniu takich właśnie budowli. 

Jeśli chodzi o funkcje znajdujące się w budynku muzeum pierwsza z jaką 
się spotykamy jest zespół wejściowy (na przykładzie Rys 1. miejsca oznaczone 
strzałką) na który zazwyczaj składa się duży hall z szatnią i z którego zaczyna 
się zwiedzanie. Hall jest o tyle ważny, że jest to pierwsze miejsce, które zwie-
dzający widzi w budynku, a więc powinno być ono zachęcające i charaktery-
styczne. Jest to również idealne miejsce na umieszczenie na przykład sklepiku 
z pamiątkami czy też małej gastronomii, bo tam wszyscy zwiedzający będą 
gromadzić się zarówno na początku jak i na końcu swojego zwiedzania.

Kolejną funkcją, która zawsze musi pojawić się w takim obiekcie jest 
część ekspozycyjna – bardzo ważna, bo to głównie ona zostanie odwiedzona 
przez turystów. Dziś w czasach digitalizacji i coraz silniejszej potęgi interne-
tu dużą uwagę powinno się poświęcić na projektowanie ciekawych ekspozy-
cji, które zachęcają widza do poznawania zawartych w niej treści jak rów-
nież takich, które przyciągną tego widza na dłużej. Dodatkowym atutem jest 
połączenie ekspozycji z salami przeznaczonymi na wykłady – dzięki temu  
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w budynku poza standardową ekspozycją odbywać mogą się tematyczne semi-
naria pozwalające na to by jeszcze bardziej edukować zwiedzających. 

Rysunek 1. Plan Zachęta Narodowa Galeria Sztuki

Źródło: (Zachęta ART. 2021).

Ostatnią już, ale nie mniej istotną funkcją w obiektach muzealnych,  
o której nie można zapomnieć podczas projektowania jest całe zaplecze ad-
ministracyjne połączone z gabinetami dla pracowników naukowych muzeum. 
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Pomieszczenia te nie mogą pozostać pominięte przy projektowaniu, jednakże 
można je schować z oczu zwiedzających, gdyż nie są one istotne dla odbioru 
całości kompozycji. 

Pisząc o zasadach projektowania muzeów, już poza najważniejszymi 
funkcjami w budynku należy zwrócić dużą uwagę na sposób w jaki odby-
wać się będzie komunikacja po budynku. Powinna być ona prosta i dostępna. 
Tak samo przy projektowaniu ekspozycji nie wolno zapominać o tym by nie 
znudzić widza, a więc ekspozycja powinna momentami być złamana, tak by 
turyści nie czuli się przytłoczeni. Prowadzenie ciekawej drogi przez ekspozycje 
to dobry sposób na zwiększenie ciekawości odbiorców. Ważnym punktem jest 
również prezentacja eksponatów- powinna ona odbywać się na odpowiedniej 
dla wzroku wysokości tak by go nie męczyć, jak również dostosowane powin-
no zostać odpowiednie oświetlenie pozwalające na komfortowe zwiedzanie 
zarówno przez osoby dorosłe jak i dzieci. 

WSPÓŁCZESNE TENDENCJE PROJEKTOWE I 
REALIZACJE-ZBIÓR PRZYKŁADÓW

Muzeum Historii Żydów Polskich Polin

Pierwszym przykładem, który zostanie omówiony jest Muzeum Histo-
rii Żydów Polskich Polin znajdujące się w Warszawie na terenie dzielnicy,  
w której niegdyś znajdowało się żydowskie Getto. Konkurs na realizację tego 
budynku ogłoszono w 2005 roku a najlepsze osobistości świata architektury 
zdecydowały się przesłać swoje zgłoszenia. Zwycięstwo nad ponad stoma zgło-
szeniami przypadło fińskiej pracowni Lahdelma & Mahlamaki. Propozycja 
zachwyciła swoją prostą skandynawską formą i maksymalizacją przekazu. 

Dziś obserwując bryłę budynku muzeum zauważyć można z pozoru nie-
skomplikowany prostopadłościan z wieloma wycięciami. Konstrukcja budyn-
ku jest unikalna w skali światowej i skomplikowana. Zastosowanie ścian krzy-
woliniowych pozwoliło na stworzenie ciekawych wycięć. Główne wrażenie na 
elewacji tworzy wejście główne, które ma symbolizować przejście Izraelitów 
przez morze Czerwone.

Wnętrze budynku zostało zaprojektowane zgodnie z ogólnymi zasadami 
projektowania obiektów muzealnych. Znajdziemy w nim główny reprezen-
tacyjny hall (Rys 3.), który łączy w sobie funkcje recepcji, informacji tury-
stycznej i szatni. Jest to strefa buforowa dla napływających turystów z której 
kolejno udają się na zwiedzanie budynku. Poziom niżej znajduje się główna 
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wystawa o powierzchni prawie 5000 m2, a w budynku znajdują się również 
sale warsztatowe i konferencyjne. 

Rysunek 2. Fasada frontowa Muzeum Historii Żydów Polskich Polin 

Źródło: (Tworek 2021).

Rysunek 3. Hall główny Muzeum Historii Żydów Polskich Polin

Źródło: (Życie w architekturze…).

Aula główna jest sercem muzeum, jest przestrzenią spokoju i zadumy, 
gdzie dominują organiczne formy a światło wędruje na zakrzywionych po-
wierzchniach ścian zgodnie z porami roku. Szkielet budynku jest wykonany  



87

WSPÓŁCZESNE TENDENCJE W KSZTAŁTOWANIU ZESPOŁÓW...

z betonu wylewanego na miejscu. Zakrzywione ściany i związane z nimi za-
krzywione formy sufitu stanowią część szkieletu. Grubość ścian z natryskiwa-
nego betonu i wspierających konstrukcji stalowych wynosi 60 cm. Zewnętrz-
ną warstwę elewacji stanowią szklane panele i patynowana perforowana blacha 
miedziana (Życie w architekturze…).

Muzeum pokazuje jak ważne dla współczesnego muzealnictwa jest stwo-
rzenie ciekawej bryły wpisującej się zarówno w kontekst miejsca, w którym 
powstaje jak i takiej, która niesie za sobą pewien przekaz. Architekt w przy-
padku Muzeum Historii Żydów Polskich Polin bryłą budynku nawiązuje do 
historii i tradycji Żydowskiej a ciekawe wnętrze zaprasza zwiedzających i two-
rzy ciekawe wrażenie wizualne. Połączenie dobrej architektury i ciekawej eks-
pozycji w budynku powoduje, że rok rocznie w muzeum pojawiają się tysiące 
zadowolonych ze zwiedzania turystów.

Muzeum II Wojny Światowej w Gdański

Budynek muzeum II Wojny Światowej ulokowany na Gdańskiej starów-
ce to projekt polskiej pracowni ,,KWADRAT”. Był jedyną koncepcją pro-
jektową wysłaną na konkurs ogłoszony przez władze miasta. Ciekawa forma 
budowli jak mówią autorzy nie nawiązuje do żadnych wojennych wydarzeń  
a odczuć, które pojawiają się u człowieka w tak strasznych czasach.

Większość powierzchni użytkowej budynku znajduje się 13 metrów 
pod powierzchnią placu, dzięki czemu budynek nie zajmując przestrzeni 
na powierzchni ziemi oddał dużą część dla naziemnego placu na rzecz pie-
szo spacerujących turystów. Budowla składa się z trzech części. Podziemnej,  
w której znajduje się część wystawowa, naziemnej, wyrastającej ponad placem, 
w której mieści się część edukacyjna i biblioteka, oraz placu, który jest miej-
scem wystaw plenerowych i spotkań.

Za projekt wnętrza budynku, również odpowiada polska pracownia 
LOFT Magdalena Adamus. Wnętrze zostało dostosowane do potrzeb użyt-
kowników. Poruszanie się po wystawie jest proste a każda kolejna sala odsła-
nia kolejne części historii. W budynku znajduję się również duża przestrzeń 
konferencyjna oraz zaplecze socjalne i przygotowane pomieszczenia dla pra-
cowników naukowych. W budynku znalazł się również główny hall, jak wspo-
mniano wcześniej omawiając zasady projektowania przestrzeni muzealnych 
jest to główny element wejściowy, który pełni funkcję wprowadzającą zwie-
dzających do przestrzeni muzealnej.
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Rysunek 4. Widok na Muzeum II Wojny Światowej z lotu ptaka

Źródło: (Muzeum II Wojny Światowej…).

Rysunek 5. Muzeum II Wojny Światowej – rzut poziomu -1

Źródło: (Muzeum II Wojny Światowej…).

Rysunek 6. Muzeum II Wojny Światowej- rzut parteru

Źródło: (Muzeum II Wojny Światowej…).
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Rysunek 7. Muzeum II Wojny Światowej – fragment wystawy 

Źródło: (Muzeum II Wojny Światowej…).

Ponownie można zauważyć, że projekt budynku cechuje na pewno niety-
powa bryła, która zwraca uwagę i sprawia wrażenie jakby obiekt miał za chwilę 
się zawalić lub też jakby jakieś obce ciało wbiło się w powierzchnię placu. 
Wewnątrz budynku natomiast w bardzo ciekawy sposób zaprojektowana zo-
stała ekspozycja, która prowadzi nas chronologicznie przez różne wydarzenia 
z czasów II Wojny Światowej. Przeważające we wnętrzu są surowe materiały, 
które powodują w nas poczucie wyobcowania co nawiązuje do samej tematyki 
wystawy. W bardzo ciekawy sposób wykorzystano również grę światła i cienia. 
W strefie podziemnej komunikacji strugi światła wlewają się do budynku co 
stwarza niesamowity efekt wizualny. Na samej części ekspozycyjnej wykorzy-
stano również nowoczesne technologie, które pozwalają na zainteresowanie 
odbiorców. Co ważne nawiązując do samych zasad projektowania obiektów 
muzealnych ekspozycja jest niezwykle dynamiczna i na swój sposób ,,złamana” 
dzięki czemu przez długi czas udaje się skupić uwagę odbiorców.

Europejskie Centrum Solidarności

Budynek Europejskiego Centrum Solidarności znajduje się w okolicach 
dawnej Stoczni Gdańskiej. Jego położenie ma wymiar symboliczny, ponieważ 
to właśnie w Gdańsku miały miejsce narodziny ,,Solidarności” dlatego też 
obiekt, który ma opowiadać jej historię znajduje się właśnie tam.

Za architekturę budynku odpowiedzialny był polski architekt Wojciech 
Targowski: „Marzy mi się centrum, które nie zamknie się w przeszłości, będzie 
pociągało bogactwem ważnych wydarzeń kulturalnych, centrum dynamiczne 
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i nowoczesne, szeroko otwarte dla wszystkich, którzy w doświadczeniach 
historii znajdą punkt wyjścia dla odważnej kreatywności” – opowiedział  
w wywiadzie. 

Rysunek 8. Europejskie Centrum Solidarności- widok z lotu ptaka

Źródło: (Europejskie Centrum Solidarności…).

Budynek pełni funkcje zarówno wystawową jak i kulturalną. Na co dzień 
można odwiedzić tam również dobrze wyposażoną bibliotekę oraz cały kom-
pleks sal wykładowych i warsztatowych. Wnętrze jest przestronne i nowocze-
sne a wykorzystane materiały nawiązują do blach statków używanych przez 
stoczniowców. Na szczycie budynku znajduje się również zielony dach otwar-
ty dla zwiedzających z którego można podziwiać panoramę miasta. 

Nawiązując do idei Centrum Solidarności w budynku miejsce znalazły 
również różne organizacje pozarządowe, które kultywują założenia i obronę 
wartości ważnych dla ,,Solidarności”. 

Bryła zaprojektowana została tak by nawiązywać do kontekstu, w którym 
powstała. Niezwykłe jest otoczenie muzeum, gdyż patrząc na jego elewację  
w tle wyłania nam się zarys stoczni. Elewacja pokryta została płytami, które 
imitują efekt rdzy na kadłubie statku. Wnętrze niezwykle nowoczesne i zapra-
szające posiada dużych rozmiarów hall wejściowy a część z sal znajdujących się 
na piętrach zostało przeszklone tak, że zwiedzający mogą już na początku swo-
jej drogi w muzeum podejrzeć co czeka ich na kolejnych piętrach. Niezwykle 
ciekawe jest również znajdujące się w budynku wnętrze biblioteki, z której 
sal można podglądać cały główny hall, biblioteka jest niezwykle zapraszająca 
i jest również doskonałym miejscem do spotkań czy nauki. Dodatkowe funk-
cje ulokowane w budynku powoduję, że tan całymi dniami ,,żyje”. Ciekawa 
bryła, dobrze zaprojektowana komunikacja i ciekawa ekspozycja powodują, 
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że budynek tętni życiem przez cały rok a historia i wartości jakie przekazuje 
docierają do dużej grupy odbiorców. 

PODSUMOWANIE

Współcześnie odchodzi się od tradycyjnej i monumentalnej formy bu-
dynków muzealnych a skupia się na tworzeniu brył, które niosą za sobą pewną 
historię. Wnętrza projektowane są w sposób jak najbardziej komfortowy dla 
zwiedzających. Trasa zwiedzania jest w tworzeniu projektu niezwykle ważna 
i jej komfortowy przebieg brany jest pod uwagę już na etapie projektowania. 

Podsumowując zebrane przykłady budynków muzealnych zlokalizowa-
nych na terenie Polski wysuwa się wniosek, że współcześnie bardzo ważna 
jest zarówno architektura kontekstu, która nawiązuje do lokalizacji budowli, 
ale również jej powiązań z historią i tradycją. Coraz częściej wykorzystuje się 
nowoczesne technologie zarówno przy tworzeniu konstrukcji budynków jak 
i następnie do tworzenia we wnętrzach ciekawych ekspozycji. Stosowane są 
pewne uniwersalne opisane przez autora wcześniej zasady, które sprawdzają 
się doskonale przy projektowaniu tego typu budowli. W budynkach o poda-
nej funkcji spotykamy zawsze rozbudowany i reprezentacyjny zespół wejścio-
wy, strefę wystawienniczą oraz zazwyczaj sprytnie schowane zaplecze socjalne  
i techniczne dla pracowników budynku. Często funkcją uzupełniającą budow-
li są sale wykładowe oraz zaplecze naukowo-badawcze. Każde muzeum musi 
również odpowiadać zasadom projektowania budowli zawartych w Warun-
kach Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
Budynek musi być komfortowy i bezpieczny zarówno dla zwiedzających jak 
również dla gromadzonych w nim eksponatów. W kolejnych latach i projek-
tach spodziewać się można nietuzinkowych i nowoczesnych kompozycji, jeśli 
chodzi o bryłę budynku i coraz to nowszych technologii wykorzystywanych 
przy ich tworzeniu. Najważniejsze w projektach budynków muzealnych pozo-
staje stworzenie przestrzeni, która pozwoli na stworzenie ciekawej ekspozycji  
i przyniesie zwiedzającym niezapomniane wrażenia.  
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CONTEMPORARY TRENDS IN BUILDING MUSEUMS 
WITH EXAMPLES OF ARCHITECTURE IN POLAND

Summary: The aim of the article is to discuss contemporary trends in shaping 
museum buildings. Museums serve to collect and protect permanent natural 
and cultural heritage. The task of architects is to create places where these 
goods are safe, but at the same time show them in an attractive way for visitors. 
Nowadays, museums more and more often meet new technologies and trends. 
Buildings full of monumentalism have been stopped and replaced with lumps 
that are so interesting and inviting that they themselves encourage visitors 
to learn about the history gathered in a given place. On the basis of selected 
examples from Poland, the author tries to discuss and indicate what trends 
are present in the creation of public utility buildings with a museum function 
and what architectural procedures may affect a more positive reception of the 
building and encourage visitors to visit it.

Keywords: museum, design trends, monuments, heritage
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Politechnika Bydgoska

PRZESTRZENIE ARCHITEKTONICZNE 
WSPOMAGAJĄCE INTEGRACJĘ 

SPOŁECZNĄ W SZKOŁACH 
PODSTAWOWYCH

Streszczenie: Celem artykułu jest prezentacja badań i wyników projektów 
edukacyjnych w kontekście rozważań na temat potrzeb ewolucji założeń ar-
chitektonicznych wynikających ze zmian społecznych.  Temat jest aktual-
ny,  zmiany w obszarze architektury są wyraźnie widoczne w wielu krajach,  
a w Polsce nadal wydają się być niewystarczające. Badania prowadzono od 
sześciu lat wraz ze studentami II stopnia Architektury na Wydziale Budownic-
twa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Bydgoskiej, w szkołach 
podstawowych realizujących ideę integracji szkolnej w Gdańsku, Inowrocła-
wiu i Bydgoszczy. Zebrane materiały dotyczące dobrych praktyk i wnioski  
z badań stanowią podwaliny pod propozycję zmian w tworzeniu idei archi-
tektonicznych i założeń projektowych szkól podstawowych. Celem artykułu 
jest zwrócenie uwagi na inne niż edukacja, równie ważne cele, takie jak inte-
gracja i wychowanie społeczne, które realizują placówki edukacyjne. Wnioski  
z analiz alternatywnych rozwiązań w kształtowaniu architektury i poszukiwań 
projektowych oraz dydaktycznych, pozwolą wykazać przydatność architektury 
w wzmocnieniu integracji i nabywaniu kompetencji społecznych. Projekto-
wanie przestrzeni edukacyjnej jest szczególnie ważne, ponieważ dziecko ma 
tam określone cele do osiągnięcia, spędza w nich wiele godzin w ciągu dnia  
i w dużej mierze to tam kształtuje się przyszły dorosły. Projektowana architek-
tura powinna być dostosowana do jej użytkowników, dlatego dla projektanta 
ważna jest wiedza o percepcji odbiorcy i założeniach programowych szkół. 

Słowa kluczowe: integracja społeczna, relacje społeczne, przestrzeń edukacyj-
na, architektura szkół podstawowych, percepcja,  integracja szkolna

1 dr inż. arch.;Adiunkt w Katedrze Architektury i Urbanistyki, Wydział Budownictwa, Archi-
tektury i Inżynierii Środowiska
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WPROWADZENIE 

Integracja społeczna w szkołach określana jako integracja szkolna, czę-
sto przedstawiana jest jako pojęcie dotyczące włączenia do grupy społecz-
ności szkolnej dzieci z niepełnosprawnościami fizycznymi i intelektualnymi 
(Sowa 2003, s.356.). Jednak zgodnie z definicją2 i w szerszym rozumieniu, 
integracja obejmuje wszystkie jednostki przynależące do grupy. Celem in-
tegracji społecznej jest harmonijne tworzenie przez jednostki grupy będącej  
w przypadku placówki szkolnej klasą a w szerszym stopniu społecznością da-
nej szkoły. Ostatnie kilka lat jest pełne zmian w obszarze społecznych aspek-
tów  wynikających z pandemii i jej następstw między innymi nauki online, 
lęków społecznych, sytuacji kryzysu finansowego, codziennych trudności  
w obszarze rodziny itp., co dodatkowo  spotęgowała wojna na Ukrainie. 
Dzieci mimo, że percepcja dziecka znacznie różni się od percepcji dorosłego 
człowieka, nie są wolne od emocji takich jak strach, stres, niepokój, napięcie. 
Uwaga dziecka skupia się na innych obszarach niż dorosłego człowieka, ale ze 
względu na poziom rozwoju psychicznego i emocjonalnego jest ono wrażliwe 
na wszelkie zmiany i napięcia jakie go otaczają. Dlatego integracja szkolna nie 
ogranicza się jedynie do niepełnosprawności. Szkoła zmaga się ze skutkami 
powrotu do ław szkolnych dzieci, które zerwały albo nie wytworzyły jeszcze 
relacji społecznych i nie odczuwają przynależności do społeczności szkolnej. 
W większości szkół do klas dołączyły dzieci z Ukrainy, które często nie zna-
ją języka polskiego, pochodzą z odmiennego kulturowo regionu, targane są 
emocjami związanymi z utratą domów, rodzin i stabilizacji życiowej. Dlatego 
integracja szkolna w najbliższych latach będzie ważnym zadaniem dla placó-
wek oświatowych. 

2 „Integracja społeczna, stan zorganizowania, zespolenia i zharmonizowania różnorodnych 
elementów tworzących zbiorowość społeczną, odnoszący się do sfery norm i wartości, działań 
oraz łączności pomiędzy jednostkami i grupami społecznymi. Integracja normatywna oznacza 
stopień zgodności zachowań członków danej zbiorowości z wzorami zachowań obowiązujący-
mi w tej społeczności; integracja funkcjonalna odnosi się do stopnia zgodności działania osób 
i instytucji z wyznaczonymi im rolami społ.; integracja komunikacyjna ukazuje intensywność 
wymiany informacji w systemie społecznym. Integracja społeczna jest warunkiem istnienia, 
działania i aktywności każdej grupy lub zbiorowości społ.; do jej utrzymania przyczynia się 
socjalizacja, a także rozmaite formy kontroli społecznej, stosujące mechanizm karania i nagra-
dzania za określone zachowania. Przeciwieństwem integracji społecznej jest dezintegracja społ. 

— skrajna postać dezorganizacji społ., polegająca na ustaniu kontaktów, zerwaniu związków 
społ., zaniku reguł i norm współżycia społecznego”. https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/inte-
gracja-spoleczna;3915018.html, dostęp:27.0.2022
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INTEGRACJA SPOŁECZNA  
UCZESTNIKÓW PROCESU DYDAKTYCZNEGO

Architektura jest nauką interdyscyplinarną. Jej wpływ na jakość życia  
i rozwój człowieka, stwarza konieczność współpracy z naukowcami reprezen-
tującymi inne dziedziny, a przede wszystkim nauki społeczne i humanistycz-
ne. Analiza materiałów z zakresu percepcji przestrzeni, zachowania i celów 
jakie ma osiągnąć uczeń zebrane podczas warsztatów3, wywiadów4 oraz ogól-
nie dostępnych i publikowanych danych5, pozwoliły określić obszary, gdzie  
i w jakim stopniu6 zachodzi integracja społeczna. W zależności od miejsca  
i sytuacji zaobserwowano interpersonalne relacje zachodzące pomiędzy na-
uczycielem a uczniem, nauczycielem a grupą, uczniem a grupą i pomiędzy 
grupami. Na jakość tych relacji i intensywność integracji wpływa wiele czyn-
ników nie związanych z architekturą (Dura 1997, s.359) 7, jednak architek-
tura potęguje emocje i ma przez to wpływ na wzmocnienie lub osłabienie 
intensywności ludzkich zachowań (Banka 2016, s.28 )8. Dlatego zmiany 

3 Kaus 2019, Warsztaty architektoniczne, „Poczuj i zaprojektuj swoje miasto” Szkoła Podsta-
wowa w Gdańsku –współpraca studenci Architektury stop. II; Kaus 2018, Projekt edukacyjny 

- Warsztaty architektoniczne, gra przestrzenna  “ „Poczuj i zaprojektuj swoje miasto” z dziećmi 
ze szkoły integracyjnej w Inowrocławiu –współpraca studenci Architektury stop. II, Warsztaty 
architektoniczne, „Poczuj i zaprojektuj swoje miasto”  Szkoła Podstawowa w Bydgoszczy – 
współprowadzenie z  mgr inż. arch. Łukasz Rosiak, współpraca studenci Architektury stop. II
4 Wywiady z dziećmi z klas 1-3 w formie ankiet i wywiadów otwartych realizowane, we współ-
pracy ze studentami Architektury stop. II, w ramach zajęć przygotowawczych do przedmiotu 
Projektowanie w aspekcie wielozmysłowej percepcji.
5 Cykliczny udział w Konferencjach: Krajowa Konferencja Zrozumieć Autyzm, Inowrocław, 
w latach 2017-2019.
6 Relacje społeczne zachodzą na terenie szkoły w miejscach gdzie występują minimum dwie 
osoby. Integracja społeczna w grupie szkolnej przy tradycyjnym sposobie nauczania i układzie 
ławek na wprost tablicy jako jednoosobowe lub dwuosobowe pulpity utrzymuje się na niskim 
poziome. Korytarze umożliwiają większą swobodę zachowania i rozmowy oraz inny kontakt  
z nauczycielem niż podczas lekcji co zwiększa potencjał integracji. Biblioteki w formie tradycyj-
nej cichej nauki nie dają żadnych możliwości integracji społecznej. Szatnie i sale gimnastyczne 
z uwagi na zespołowy charakter zajęć można  określić jak miejsca większej integracji szkolnej 
niż sale do zajęć teoretycznych.  
7 O stosunkach interpersonalne uczniów decydują czynniki psychologiczne (postawy, motywy, 
potrzeby)  czynniki cywilizacyjne i społeczno-polityczne. (Dura 1997, s.359)
8 model Studera, „…w każdym przypadku projektowania środowiska architektonicznego nale-
ży brać pod uwagę uczestnictwo ludzi w projektowanym środowisku a podstawową jednostką 
analizy jest „zachowanie się”…Pozycję wejściową cyklu projektowania zajmuje projektowanie 
modelu systemu zachowania się ludzi, a dopiero po nim następuje projektowanie fizycznego 
systemu środowiska, np. miasta, budynku, szkoły, szpitala.” (Bańka 2016, s.28 ).
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zachodzące w życiu współczesnego człowieka9, które Mirosław Szymański 
(Szymański 2021, s.22-24) określił jako burzliwe oraz rozwój „neurobiolo-
gii” a szerzej „neuronauki” powinny spowodować modyfikacje w kształto-
waniu przestrzeni edukacyjnej oraz w podstawach programowych nauczania  
w Polsce. 

Sale zajęć edukacyjnych i ich potencjał w aspekcie relacji społecznych

Kluczową przestrzenią architektoniczną w budynku szkoły jest sala lek-
cyjna, ponieważ tu odbywa się proces kształcenia. W powszechnie przyjętym 
i prawnie usankcjonowanym w Polsce systemie edukacji, proces dydaktyczny 
odbywa się tak zwanymi metodami tradycyjnymi, opartymi na wykładowej 
formie przekazywania wiedzy przez nauczyciela, jedynie wspartej w niewiel-
kim stopniu ćwiczeniami praktycznymi. Co powoduje, że potencjał integracji 
społecznej można ocenić jako niski.

Innowacyjne metody edukacyjne oparte są na współpracy i samodziel-
ności pracy w kilkuosobowych grupach, zmianie roli nauczyciela na bardziej 
towarzyszącą co wpływa na rozwój społecznych kontaktów między ucznia-
mi, pomiędzy nauczycielem i uczniem oraz grupą uczniów (Kuźma 2012, 
s.181-191). Część nauczycieli stosuje wiele metod zmieniając je kilkukrotnie 
podczas jednej lekcji. Takie działanie powinno być wspierane przez architek-
toniczne rozwiązania, dające możliwość łatwych i elastycznych zmian ustawie-
nia stanowisk pracy. Dobrym rozwiązaniem jest wyposażenie sali zajęciowej 
w taki sposób, żeby możliwe było swobodne przejście do innego ustawienia 
miejsc pracy wraz ze zmianą sposobu przekazywania wiedzy i komunikacji 
(ilustracja 1). 

Niestety większość sal szkolnych ze względu na swoje niewielkie wymia-
ry, nie jest wstanie sprostać takim wymaganiom. Rozwianiem tej sytuacji mo-
głoby być wykorzystanie jesienią i wiosną przestrzeni zewnętrznej do zmiany 
układu przestrzennego oraz zwiększenia powierzchni do pracy. Jednak w ist-
niejących budynkach szkolnych jest to trudne z uwagi na konieczność wyjścia 
z kilkukondygnacyjnego obiektu. Nowobudowane placówki mogłyby mieć 
przestrzenie otwarte (ilustracja 2,3), w formie tarasów lub ogrodów zimowych 

9 „W warunkach polskich zmiana społeczna ma charakter wyjątkowo wielostronny i burzli-
wy.... Nakładają się na siebie …zmiany naukowo-techniczne, globalizacja, transformacja ustro-
jowa oraz integracja europejska. „Charakterystyczne dla procesów globalizacji „kurczenie się 
czasu i przestrzeni” powoduje zderzanie się różnych kultur, religii, stylów życia.” (Szymański 
2021, s. s.22 -24)
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w bliskim sąsiedztwie sal dydaktycznych. Takie rozwiązania były stosowane 
wiele lat temu, na przykład w szkole Surenses we Francji, w 1935 roku (Szpyt-
ma 2016, s.126).

Ilustracja 1. Moduły sal stosowane w ramach studialnych rozważań projektowych

                              A                                                                                B

A - w salach wczesnoszkolnych; B - w salach klas 4 – 8, na przykładzie projektu studenckiego  
zespołu budynków szkoły podstawowej w Bydgoszczy, autorzy projektu: Musialik Z., Pańczyk 
B., Sądej A. pod kier. Kaus M.
Źródło: archiwum uczelni, 2022.

Ilustracja 2. Schemat dostępności przestrzeni tarasów do każdej sali lekcyjnej, na podstawie 
projektu studenckiego zespołu budynków szkoły podstawowej w Bydgoszczy.

Autorzy proj.: Musialik Z., Pańczyk B., Sądej A. pod kier. Kaus M. 
Źródło: opracowanie autorki, 2022.
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Ilustracja 3. Wizualizacja bryły budynku wraz z otwartymi, przestrzeniami zielonymi będący-
mi wsparciem powierzchniowym dla sal dydaktycznych - projekt studencki zespołu budynków 
szkoły podstawowej w Bydgoszczy

Autorzy projektu: Musialik Z., Pańczyk B., Sądej A. pod kierunkiem Kaus M.
Źródło: archiwa uczelni, 2022.

Korytarze i place zewnątrzne – miejsca na tzw. Przerwy między lekcjami

Miejscami o wysokim potencjale rozwoju integracji szkolnej są przestrze-
nie wspólne, ogólnodostępne takie jak korytarze. Jednak analizy wykazały,  
że te przestrzenie nie zawsze są odbierane przez uczniów jako odpowiednie do 
nawiązania relacji pomiędzy indywidualnymi uczniami lub grupą uczniów. 
Z uwagi na niekorzystne warunki akustyczne oraz sposób ich kształtowania 
uczniowie przekrzykują się, aktywności mieszają się i zakłócają nawzajem. Sil-
ne jednostki tzw. liderzy w grupie maja okazję do wzmocnienia swojej pozycji, 
a słabsze jednostki mają jeszcze mniejsze możliwości zaistnienia na tle grupy. 
Badania dobrych praktyk projektowych oraz rozważania studialne wykazały, 
że korytarze powinny być projektowane jako przestrzenie wielofunkcyjne, nie 
tylko jako ciągi komunikacyjne, ale równie jako obszary do relaksu, rozmów, 
różnych działań manualnych, wymiany doświadczeń i aktywności ruchowej.  
Wnętrza powinny być wyposażone w meble pozwalające na chwilowe odosob-
nienie, które Aleksander Nalaskowski określił jako „zakamarki”10 (Nalaskow-
ski 2002, s.18), a w innych miejscach wymuszające kontakt z drugim uczniem 
(ilustracja 4). 

10 Z badań przeprowadzonych przez Nalaskowskiego, to „zakamarki” są miejscami, w których 
najwięcej uczniów chce przebywać (34%) i gdzie szuka schronienia w słabszych emocjonalnie 
momentach (48%).
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Ilustracja 4. Wielofunkcyjny mebel dla dzieci – A - siedzisko inspirujące swoją formą do inte-
gracji rówieśniczej, B – jako miejsc chwilowo schronienia, 

Autorzy projektu badawczego: Kaus M., Ruminiecka A., Grzelak J., Sierocka H., 
Źródło: archiwum autorki, 2018.

Korytarze powinny być projektowane z założeniem tzw. „okrężnej” lub 
dublowanej komunikacji, która zwiększa poczucie przynależności, dziecko 
przemieszczając się jest w stanie zauważyć dzieci wykonujące inne zadania 
i dołączyć do nich. Ciekawym rozwiązaniem mogą być czasami stosowne  
w szkołach pokoje cichej nauki, ale one rozwiązują problem hałasu, nie uła-
twiają nawiązywanie relacji przez jednostki. Projekty studialne przeniosły roz-
wiązanie w postaci szklanych  walców (ilustracja 5) stosowanych coraz częściej 
w otwartych przestrzeniach tzw. „open space” w  budynkach biurowych, któ-
re zwiększałyby intymność kontaktów wśród uczniów, skupienie użytkowni-
ka,  bez szkody dla kontroli bezpieczeństwa.
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Ilustracja 5. Forma izolacji przestrzennej przeznaczona do wykorzystywania w otwartych prze-
strzeniach holi, biur tzw. ”open space”.

Autorzy projektu: Musialik Z., Pańczyk B., Sądej A., Kaus M.
Źródło: archiwum autorki, 2022.

Nowoczesne prestrzenie – miejsca kreatywnych działań i relaksu

Biblioteki, sale doświadczeń sensorycznych, warsztatów manualnych, 
otwarte na percepcję młodego człowieka, strefowe, dopasowane do jego wie-
ku, nowoczesne i  skoncentrowane na wielozmysłowych doznaniach obco-
wania z książką, ebookiem, audiobookiem, tworzywem, fakturą itp. mogą 
być ciekawym miejscem do budowania integracji i przynależności grupo-
wej (ilustracja 5). Wywiady z przedstawicielami odpowiednich grup wieko-
wych,  wykonywane dla stworzenia profilu użytkownika11 wykazały, że dzieci 
chętnie przebywałyby w szkole w czasie wolnym od obowiązkowej edukacji 
objętej podstawą programową. Zajęcia dodatkowe poza placówką rozwijają 
kompetencje dziecka, ale nie budują tożsamości lokalnej. Brak przymusu  
i rygoru, który towarzyszy dzieciom podczas lekcji otwiera uczniów na rela-
cje z kolegami i nauczycielami. Dzieci wymieniały w jakiego typu zajęciach 
chciałyby uczestniczyć. Marzyły o warsztatach teatralnych, tańcu, malarstwie, 
ciemniach fotograficznych, warsztatach kulinarnych, obserwatoriach gwiazd 
i studiach nagrań. Podobne odpowiedzi padały z ust studentów, których 

11 Profile użytkowników w formie graficznej z poddziałem uczniów na klasy, dysfunkcje, kadrę 
dydaktyczną, administrację, rodziców itd., realizowane, we współpracy ze studentami Archi-
tektury stop. II, w ramach zajęć przygotowawczych do przedmiotu Projektowanie w aspekcie 
wielozmysłowej percepcji w latach 2017-2022. 



101

PRZESTRZENIE ARCHITEKTONICZNE...

zadaniem było zaprojektowanie szkoły integracyjnej, będącej spełnieniem wy-
obrażenia o szkole przyjaznej, nowoczesnej i skupionej na emocjach ucznia. 
Podstawowym uwarunkowaniem, które blokuje takie inicjatywy w szkole, 
poza możliwościami czasowymi nauczycieli, jest brak przestrzeni. Rozwią-
zaniem może być projektowanie elastycznej architektury, przystosowanej 
do zmian podziałów przestrzennych przy wykorzystaniu mobilnych, przej-
rzystych, niezdefiniowanych w pełni przegród. Warto ograniczyć myślenie  
o szkole jak o zbiorze sal oraz korytarzy i  kreować przestrzeń, która może być 
wykorzystywana na wiele sposobów, kształtowana w zależności od potrzeb 
i modyfikowana przez użytkowników za pomocą form będących wyposaże-
niem wnętrz. Takie działanie może być wstępem do budowania przynależno-
ści terytorialnej ważnej dla każdego odbiorcy, a szczególnie dla uchodźców12, 
których poczcie bezpieczeństwa zostało zachwiane lub dzieci ze spektrum au-
tyzmu, których percepcja przestrzenna jest zaburzona. To wstęp do partycy-
pacji, samodzielności i pracy w grupie osób, z których każda może mieć inne 
potrzeby. Wśród projektantów i naukowców pojawiają się głosy o odejściu od 
schematycznego podejścia do projektowania szkół. Janusz Włodarczyk propo-
nował optymalne kształtowanie przestrzeni szkolnej, dopasowane do potrzeb 
użytkowników, uwarunkowań kulturowych, społecznych, tak żeby przestrzeń 
nie była sztucznie podzielona na naukę i zabawę, tylko płynnie się przenikała 
i była „aktywnym narzędziem służącym kształceniu” (Szpytma 2016, s.129).

Ilustracja 6. Projekt studencki Biblioteki sensorycznej w Bydgoszczy.

Autor projektu: Szerszeń A., Cichacka P., Bujnowska K., pod. kier. Kaus M.
Źródło: archiwum uczelni, 2017.

12 Architektura może wspierać działanie  terapeutyczne jak np. przy rewitalizacji szkoły Hayar-
den dla uchodźców w Tel Awiwie wykorzystano kolory do podniesienia nastoju, poszukiwania 
tożsamości kulturowej i integracji społecznej. 
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Ilustracja 7. Ławki modułowe, które zapewniają możliwość różnej komunikacji A- w sali,  
B - na schemacie - projekt studencki Szkoły integracyjnej w Bydgoszczy. 

Autor projektu: Chrostowska P. Afelt A.. pod. kier. Kaus M.
Źródło: archiwum uczelni, 2017.

INTEGRACJA SPOŁECZNA  
Z LOKALNĄ SPOŁECZNOŚCIĄ 

Sytuacja szkół w całej Polsce nie jest jednolita.  Inne problemy mają 
szkoły w dużych miastach a inne w mniejszych. Od lokalizacji i poziomu 
nauczania zależy, czy szkoła ma problem niskiej frekwencji, czy trudności  
z zapewnieniem odpowiedniej ilości miejsc dla ubiegających się o  przyjęcie. 
Część szkół musi zabiegać o uczniów i stąd konieczność promocji i wyjścia  
z działaniami poza obszar placówki. Godne naśladowania są przykłady współ-
pracy pomiędzy placówkami szkolnymi a lokalnymi organizacjami wspólno-
towymi czy prywatnym sektorem gospodarczym, będące popularną formą 
partnerstwa, które niesie korzyści dla wszystkich zaangażowanych stron13.  
Do szkół podstawowych, mimo możliwości wyboru szkoły przez rodziców,  
w większości uczęszczają dzieci mieszkające w regionie rozpatrywanej placów-
ki. Uczniowie jednocześnie tworzą społeczność szkolną i są ważnym elemen-
tem lokalnej społeczności.  To potencjał na bazie, którego można wzmocnić 
relacje społeczne, tożsamość lokalną, przynależność terytorialną  oraz poczucie 
bezpieczeństwa całej lokalnej społeczności. Włączenie mieszkańców i prospe-
rujących w dzielnicy firm w działania szkoły, może przynieść korzyści dla obu 
stron. Analiza dobrych praktyk takich jak na przykład działania organizacji 

13 Szkoły przyjmują role łączników społecznościowych. Zyskują na tym rozpoznawalność w re-
gionie, wykazują inicjatywę społecznej aktywności, wzmacniają obiór szkoły  i uczniów w lokal-
nej społeczności, poprawia się przez to bezpieczeństwo, powiązania społeczne mogą przynieść 
korzyści na polu rekrutacji i finansowania. Praktyka ta została opisana przez autorów wielu 
projektów społecznych. Chrzanowski D., Rans S. Thompson R. w publikacji pt: Building Mu-
tually-Beneficial Relationships Between Schools and Communities: The Role of a Connector.
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VertCité 14 w Kanadzie lub ABCD w Illinois w USA15 wykazuje, że szko-
ła może być „łącznikiem społecznościowym”’16 pomiędzy organami władzy 
lokalnej lub organizacjami pozarządowymi a mieszkańcami. Wyniki badań  
i rozważań wielu dziedzin nauki są spójne i potwierdzają, że partnerstwo lo-
kalne może być czynnikiem stymulującym lokalny rozwój oraz odpowiedzią 
na lokalne problemy. W Polsce nadal w większości przypadków jest to pasyw-
na integracja społeczna, nastawiona na konkretną jednorazową pomoc, wyda-
rzenie promocyjne, a nie poprawę jakości życia i relacji społecznych. Nasuwa 
się pytanie „co utrudnia podejmowanie przez szkoły działań na rzecz spo-
łeczności lokalnej?”17 i czy architektoniczne działania mogą przyczynić się do 
integracji szkoły z lokalną społecznością?

Szkoła odpowiedzią na likwidacje osiedlowych  domów kultury

Jednym z aktualnych problemów społecznych, który dodatkowo nasi-
lił się po pandemii Covid -19  jest samotność i brak aktywności starszych 
mieszkańców oraz niepełnosprawnych. Osiedlowe domy kultury zapewniają 
społeczności zajęcia artystyczne, muzyczne, edukacyjne, ruchowe itp. Nieste-
ty budynki tego typu podlegają sukcesywnej redukcji, ich ilość i dostępność 
zmniejsza się. Działają głównie ośrodki o charakterze miejskim, co często wią-
że się z dojazdami i brakiem odpowiedniej dostępności. W części szkół pro-
ces dydaktyczny odbywa się do wczesnych godzin popołudniowych, jednak  
z uwagi na wymogi bezpieczeństwa, konieczność zamykania budynku  
i aspekty sanitarne, sale nie są użytkowane po godzinach lekcyjnych. Bada-
nia w obszarze projektowym wykazały, że możliwe jest takie kształtowanie 
zagospodarowania terenu wokół szkoły i w budynku, które umożliwi ela-
styczne zagospodarowanie przestrzenią. Nowe budynki powinny powstawać 
w formie segmentowej rozproszonej być i połączone w sposób, który pozwoli 

14 Organizacja pozarządowa VertCité zrealizowała projekt społeczny - sieć ogrodów edukacyj-
nych na terenie placówek oświaty (Saint-Laurent, Kanada) cel: wspieraniu aktywności społecz-
nej, promocji postaw proekologicznych i zdrowego odżywiania, integracja, utrzymuje wartości 
regionalnej agrokultury.
15 ABCD Instytut Rozwoju Społeczności Opartego na Aktywach (ABCD) na Northwestern 
University John McKnight i Jody Kretz przygotowali strategię ponownego odkrywania i mobi-
lizowania warstw zasobów społeczności lokalnych, wyniki swoich badań opublikowali w książ-
ce Building Communities from the Inside Out (1995).
16 określenie wykorzystywane w strategii ABCD
17 Na trudność podejmowania współpracy z społecznością wpływ ma charakter strukturalny 
szkoły,  z braku przeświadczenia o powodzeniu przedsięwzięcia,  z braku czasu i braku motywa-
cji u nauczycieli, braku zainteresowania i zaangażowania rodziców i innych członków społecz-
ności lokalnej. Blog Krzysztofa Durnaś Dyrektora Szkoła Podstawowa nr 35 w Łodzi.
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bezkolizyjnie włączać poszczególne obszary lub je oddzielać od szkoły (ilu-
stracja 8 i 9). Koniecznym warunkiem jest projektowanie segmentów wraz 
z zapleczem socjalnym i sanitarnym. Projekty studenckie przewidywały sze-
reg funkcji, które mogłyby być atrakcyjne dla szkoły i dla mieszkańców np.: 
sektor sportowy, nie tylko w postaci sal gimnastycznych, ale również mniej-
szych pomieszczeń do aktywności takich jak: fitness, samoobrona itp., sale 
wielofunkcyjne (teatralne, konferencyjne), sale sensoryczne, zajęciowe (arty-
styczne), obserwatoria astronomiczne itd. Społeczność miałaby szanse lokal-
nej integracji, a uczestnicy nie traciliby czasu na dojazdy. Nowe możliwości 
lokalowe mogłyby ułatwić takie inicjatywy jak pomoc koleżeńska w nauce 
oraz wzmocnić aktywną integrację18 uczniów i mieszkańców. Część działań 
mogłaby odbywać się w godzinach dydaktycznych, ponieważ nie wymaga-
łoby to konieczności ingerencji w strefę mieszczącą sale lekcyjne. Działania 
architektoniczne możliwe są także w istniejących budynkach, które można 
przestrzennie i funkcjonalnie zmodyfikować, częściowo przebudować, zapro-
jektować kilka wejść do szkoły czy też podzielić przestrzeń na strefy zarówno 
wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. 

Ilustracja 8. Idea tworzenia autonomicznych segmentów na przykładzie prostych form prosto-
padłościennych, na przykładzie projektu studenckiego.  

Autorzy projektu: Musialik Z., Pańczyk B., Sądej A., pod kier.: Kaus M.
Źródło: opracowanie autorki, 2022.

18 Aktywna integracja - działania zmierzające do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin 
oraz ich integracji ze środowiskiem
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Ilustracja 9. Idea tworzenia autonomicznych segmentów na przykładzie kompozycji złożonej 
z walców.

Autorzy projektu: Bojar O., Wójcik J., Urbanowski A., pod kier.: Kaus M., 2018.
Źródło: opracowanie schematu autorki, 2022.

Wielofunkcyjność założeń lokalnych szkół 

Poszukiwanie wspólnych potrzeb społeczności szkolnej i społeczności 
lokalnej w ramach badań i projektowych działań studialnych doprowadziło 
do powstania dwóch idei. Pierwszej powyżej opisanej polegającej na dążeniu  
do wytworzenia autonomicznego segmentu z własną infrastrukturą, możli-
wego do płynnego włączenia lub oddzielania od reszty założenia szkolnego. 
Drugiej opartej na wykorzystaniu zasobów szkoły w postaci zaplecza i obsługi 
dla konkretnej funkcji wykorzystywanej przez uczniów i odbiorców zewnętrz-
nych (ilustracja 9). Powstały projekty, które przewidywały dostęp do części 
bibliotek i czytelni dla lokalnej społeczności, będące remedium na likwidacje 
bibliotek osiedlowych. Funkcją idealnie wpisującą się w taką ideę łączenia 
funkcji, jest kawiarnia lub bar mleczny, które mogłyby mieć wspólne zaplecze 



106

MAŁGORZATA KAUS

sanitarne i część kuchenną ze stołówką szkolną. Wiele usług może być do-
stępna wewnątrz obiektu i jednocześnie na zewnątrz założenia.  Mały sklep 
może mieć ladę od strony szkoły i być „sklepikiem szkolnym” i od strony 
ulicy i być sklepkiem osiedlowym. Galeria artystyczna może być dostępna od 
wewnątrz i od zewnątrz dla mieszkańców, w której można by było wystawiać 
prace uczniów i lokalnych artystów oraz organizować spotkania z artystami.  
Łączenie funkcji w jednym obiekcie wydaje się być bardziej ekonomiczne, 
może zapewnić placówce dochody a przede wszystkim osadza szkołę w życiu 
dzielnicy. Nie jest to nowy pomysł19 ponieważ powstały już takie projekty 
jak na przykład szkoła Druk Padma Karpo School  w Shey-Leh w Indach20  
i  szkoła podstawowa w Gando w Burkinie Faso21.  

Ilustracja 10. Schemat kształtowania szkoły z dodatkowa funkcją dedykowaną uczniom i lo-
kalnej społeczności. Wspólne zaplecze i oddzielne przestrzenie kontaktu z odbiorcą zapewniają 
możliwość jednoczesnego świadczenia usług do wewnątrz i na zewnątrz założenia, przy pełnej 
izolacji społeczności szkolnej. 

Źródło: opracowanie autorki, 2022.

19 W Polsce w latach 50-90 XX w. szkoły, szczególnie na wsiach miały wydzielone miejsca na 
mieszkania dla nauczycieli
20 Druk Padma Karpo School to przykład wielofunkcyjnego założenia łączącego w sobie szko-
łę, kampus i funkcje uzupełniające takie jak ogrody edukacyjne i produkcyjne. Projekt jest 
odpowiedzią na potrzeby edukacyjne dzieci w środowisku ciągłych zmian, przy jednoczesnym 
zachowaniu dziedzictwo kulturowe Ladakhu. https://www.dwls.org/
21 Diébédo Francis Kéré zaprojektował szkołę będącą prototypem idei architektonicznej i roz-
wiązań technologicznych przy wykorzystaniu rodzimych materiałów i lokalnej społeczności. 
System został już kilkukrotnie powtórzony, a założenie zostało poszerzone o dodatkowe bu-
dynki również mieszkalne dla nauczycieli. To przykład nowoczesnej architektury osadzonej  
w tradycji i rodzimej kulturze. 
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PODSUMOWANIE

Myślenie o szkole jako o części społeczności przynosi nowe rozwiązania 
architektoniczne, które mogą ułatwić zmiany wprowadzane w edukacji i wy-
kreować przestrzenie sprzyjające powstawaniu relacji społecznych wewnątrz 
placówki i w obszarze jej odziaływania. Edukacja potrzebuje otwartości na 
nowe formy nauczania, różną percepcję uczniów i różnorodność kulturo-
wą. I taka powinna być jej architektura: otwarta na nowe idee i „elastyczna  
w funkcjonowaniu”. Przyjazne miejsca wpływają na poprawę samopoczucie 
użytkowników. Odpowiednie wyposażenie, podział przestrzenny, kolorystka, 
materiały i technologia  zapewniają komfort jednostce, co ma przełożenie na 
całą grupę szkolną. Zmiany w edukacji są konieczne, ponieważ szkoła powin-
na nadążać za rozwojem nauki i uczyć nie tylko w sposób werbalny. Kieru-
jąc się poglądami  Johna Deweya efektywne nauczanie powinno odbywać się 
poprzez doświadczanie i rozwój, przy współdziałaniu i współpracy uczniów 
(Szpytma 2016 s. 131). Efektywność percepcji i możliwość rozwoju wzra-
sta wraz z akceptacją społeczną, poczuciem przynależności do grupy, poczu-
ciem bezpieczeństwa. Społeczność szkolna to fragment społeczności lokalnej, 
wspólne działanie może by narzędziem wzmacniającym integrację społeczną  
i wpływać korzystnie na wszystkich jej członków. Każda wspólnota ma inne 
zasoby i potencjał, który można wykorzystać dla dobra ogółu i jednostki. Dla-
tego architekci powinni poszukiwać indywidulnych rozwiązań korzystnych 
dla konkretnej społeczności i kierować się potrzebami i problemami społecz-
nymi występującymi w konkretnej szkole. Wprowadzanie użytkowników 
w proces projektowy wpływa na świadomość społeczną w zakresie kreacji  
i użytkowania środowiska, umożliwia poznawanie współużytkowników i uczy 
odpowiedzialności za miejsca i ludzi.
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ARCHITECTURAL SPACES SUPPORTING SOCIAL 
INTEGRATION IN SCHOOL FACILITIES

Abstract: The aim of the article is to present the research and results  
of educational projects in the context of considerations on the needs  
of the evolution of architectural assumptions resulting from social changes.  
The topic is topical, changes in the area of   architecture are clearly visible in 
many countries, and in Poland they still seem to be insufficient. The research 
was carried out for six years with second-degree students of Architecture at the 
Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental Engineering of 
the Bydgoszcz University of Technology, in primary schools implementing 
the idea of   school integration in Gdańsk, Inowrocław and Bydgoszcz.  
The collected materials on good practices and conclusions from the research 
constitute the foundations for the proposal of changes in the creation  
of architectural ideas and design assumptions of primary schools. The aim 
of the article is to draw attention to other than education, equally important 
goals that are pursued by educational institutions such as integration and social 
education. Conclusions from the analyzes of alternative solutions in shaping 
architecture as well as design and didactic research will allow to demonstrate 
the usefulness of architecture in enhancing integration and acquiring social 
competences. Designing an educational space is especially important because 
the child has specific goals to achieve there, spends many hours in them 
during the day and, to a large extent, this is where the future adult is shaped.  
The designed architecture should be adapted to its users, therefore  
it is important for a designer to know about the recipient's perception and 
school curriculum assumptions.

Keywords: social integration, social relations, educational space, primary 
school architecture, perception,






