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Wprowadzenie – znaczenie orientacji rynkowej 
dla zarządzania strategicznego

W świetle założeń postulowanych w teorii ekonomii i zarządzania firmy realizu-
jące działania biznesowe w wyniku przyjętej orientacji rynkowej dążą do zachowania 
ponadprzeciętnej spójności w programach marketingowych, zgodnie z wytyczo-
nymi wcześniej celami taktycznymi, oraz dążą do zachowania spójności we wszyst-
kich dzia łaniach w wymiarze strategicznym w zakresie projektowanych strategii 
marketingowych [10]. Tym samym marketing w firmach może się sprowadzać do 
nurtu ważniejszych wydarzeń i procesów biznesowych, w ramach wspólnej płaszczy-
zny oddziaływania na rynek. Oznacza to, że powinien on odgrywać kluczową rolę 
w dostarczaniu wartości dla konsumentów w postaci wysublimowanych jakościowo 
i innowacyjnych ofert produktowych [19]. Ten punkt widzenia jest zbieżny chociażby 
z myśleniem Druckera [3], który uznawał, że marketing nie powinien pozostawać 
w izolacji od pozostałych funkcji w przedsiębiorstwie. Co więcej, zdaniem Druckera 
marketing powinien obejmować całą przestrzeń działalności organizacyjnej.

W związku z powyższym orientację rynkową firmy, do której pośrednio odwołuje 
się marketing, należy postrzegać jako swoistego rodzaju wyższy stan świadomości 
organizacji, zmierzającej do integracji i koordynacji wszystkich istotnych funkcji 
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w firmie pod jednym kierunkiem funkcji marketingowej w zarządzaniu przedsię-
biorstwem i generowaniu zysków w dłuższym horyzoncie czasu [5]. McNamara [15] 
definiuje wręcz orientację rynkową jako filozofię marketingowego zarządzania przed-
siębiorstwem, realizowaną na płaszczyźnie akceptacji ze strony kadry kierowniczej 
i wykonawczej wszelkich sposobów prowadzących do sprawnie podejmowanych 
i zakończonych działań rynkowych, których ostatecznym wyrazem ma być sprawne 
zaspokajanie potrzeb i pragnień nabywczych konsumentów oraz osiąganie pożąda-
nego przez przedsiębiorstwa poziomu zysku. W orientacji rynkowej kładzie się zatem 
nacisk nie tylko na końcowy efekt – zyski i udziały w rynku przedsiębiorstw, lecz także 
istota rzeczy sprowadza się do wyrażenia większej troski o potrzeby konsumentów. 
Ponadto orientacja rynkowa ma skłaniać organizacje, w ramach zindywidualizowa-
nej kultury organizacyjnej, do podejmowania coraz bardziej kreatywnych, innowa-
cyjnych i odważnych działań rynkowych niż czyni to chociażby konkurencja [23].

Co ciekawe, filozofia zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem oparta na orien-
tacji rynkowej dowodzi, że orientacja tego typu wykracza poza standardy orientacji 
konsumenckiej [9, 21, 22, 24], choć niekiedy obie sfery orientacji wzajemnie się prze-
nikają. Orientacja na konsumentów dotyczy raczej adaptacyjnej formuły zarządzania 
przedsiębiorstwem oraz sprowadza się do przestrzeni zaspokojenia dotychczasowych 
potrzeb i oczekiwań konsumentów. Firma, korygując działania marketingowe, przyj-
muje reaktywne postawy odpowiadania na sygnały rynkowe i potrzeby konsumen-
tów. Z kolei w orientacji rynkowej dopuszcza się bardziej proaktywne formy działań 
rynkowych względem konsumentów i konkurentów. Przyjmuje się więc znacznie 
szerszy kąt widzenia na działania biznesowe i przede wszystkim zakłada się długo-
falowy charakter oddziaływań na rynek. Firma nie jest jedynie biernym uczestni-
kiem i obserwatorem wydarzeń na rynku, lecz próbuje ów rynek aktywnie zmieniać, 
kształtować, np. poprzez wprowadzanie nowych produktów czy agresywną walkę 
z konkurencją. W konsekwencji wytwarzana jest też nowa jakość i wartość dla kon-
sumentów i generowana jest wartość dla firmy oraz jej beneficjentów – pracowni-
ków, menedżerów, akcjonariuszy [18].

1.  Model relacji przyczynowych w ujęciu 
rozpatrywanych konstruktów teoretycznych

1.1.  Od orientacji rynkowej do specyfiki skuteczności 
badań marketingowych

Aby można było dokładniej zrozumieć specyfikę związku orientacji rynkowej 
ze skutecznością badań marketingowych, w tym miejscu należałoby się w pierwszej 
kolejności odnieść do przyczyn, które ową orientację wywołują, oraz do konsekwencji, 
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które jej towarzyszą. Dla przypomnienia, pierwsze próby pomiaru i operacjonaliza-
cji orientacji rynkowej podjęte zostały w pracy Kohliego, Jaworskiego i Kumar [12]. 
Autorzy ci wyróżnili trzy obszary w ramach złożonego systemu relacji przyczyn 
i skutków (zob. rysunek 1, na którym przyczyny i efekty oznaczono odcieniem sza-
rym, konstrukt zaś opisujący „orientację rynkową” oznaczono kolorem czarnym)1. 
W tym wypadku przyczyny orientacji rynkowej uwidaczniają się po stronie: 1) postaw 
kadry kierowniczej, a ściślej rzecz ujmując, wpływów kadry kierowniczej na kadrę 
wykonawczą w zakresie kształtowania proaktywnych rynkowo działań; 2) procesów 
komunikacji związanych z rozwiązywaniem problemów w sferze działań marketin-
gowych; 3) projektowania systemów organizacyjnych opartych w znacznej mierze 
na decentralizacji zadań i właściwych (dla danej kultury organizacyjnej) systemów 
wynagradzania. Innymi słowy, inicjowanie wewnętrznych warunków kształtujących 
orientację rynkową następuje głównie za sprawą potencjału i zaangażowania kadry 
kierowniczej. Już sama obserwacja przyczyn braku orientacji rynkowej pozwala 
nam stwierdzić, że kształtują ją: słaba dynamika procesów komunikacji wewnątrz 
organizacji, częste konflikty i swoistego rodzaju brak emocjonalnego zaangażowania 
poszczególnych jednostek z różnych komórek organizacyjnych.

Warto jednocześnie nadmienić, iż w literaturze przedmiotu, w ramach przeciw-
działania powyższego rodzaju negatywnym konsekwencjom w firmach, zapropono-
wano liczne rozwiązania oparte m.in. na: wdrażaniu szkoleń dla kadry wykonawczej, 
łączeniu sfery funkcjonalnej wykonywanych zadań przez osoby z różnych departa-
mentów i uruchamianiu systemu wynagrodzeń w zależności od wyrażanych postaw 
kadry i stopnia zaangażowania w prace. Ponadto zakłada się, że kadra wykonawcza 
powinna podlegać większej autonomii w ramach wykonywanych zadań i podej-
mowanych decyzji, struktura organizacyjna zaś powinna być na tyle zdecentrali-
zowana, aby ważne dla firmy decyzje zapadały nie tylko na najwyższym szczeblu 
w organizacji, lecz także mogły być wspomagane decyzjami na szczeblach niższego 
rzędu. W tym wypadku centralizację postrzega się jako swoistego rodzaju balast, 
który hamuje rozwój orientacji rynkowej, co de facto potwierdzili już w swoich pra-
cach Deshpande [2] oraz Zaltman i Deshpande [25], twierdząc, że im większy jest 
stopień centralizacji w strukturach organizacyjnych firm, tym niższa jest ich zdol-
ność do reakcji na sygnały napływające z otoczenia zewnętrznego i wykorzystania 

1 W sumie możemy tutaj wprowadzić rozróżnienie trzech klas rzeczy, które mierzą uczeni. Pierwsza 
klasa to przedmioty bezpośrednio i łatwo obserwowalne. Druga klasa obejmuje przedmioty obserwowalne 
pośrednio, wymagające stosunkowo bardziej wyrafinowanych, złożonych i pośrednich obserwacji. Trzecią 
klasę przedmiotów obserwowalnych stanowią konstrukty – twory teoretyczne, oparte na obserwacji, lecz nie 
nieobserwowalne.

Konstrukty powstają z procesu wzajemnego uzgadniania obrazów (mentalnych) koncepcji, które stano-
wią podsumowanie nagromadzonych obserwacji i doświadczeń. Zastępcze określenie konstruktów opiera 
się na definicji tzw. zmiennych ukrytych, które wykorzystuje się m.in. w badaniach społecznych i pomiarze 
zjawisk bezpośrednio nieobserwowalnych.
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we właściwy sposób informacji marketingowej. Zatem mimo że mocno scentralizo-
wane struktury sprzyjają instrumentalnym (formalnym) podejściom w wykorzysta-
niu informacji (gdzie procedury odwołują się do wyraźnie zdefiniowanych sposobów 
„ujęcia” informacji w ramach podejmowanych decyzji względem działań marketin-
gowych), centralizacja opóźnia przepływ informacji. W efekcie orientacja rynkowa 
ulega znacznemu osłabieniu [16].

Rysunek 1.  Model teoretyczny związków pomiędzy orientacją rynkową firm, 
skutecznością badań marketingowych i koncepcją organizacji uczącej się

Skuteczność 
badań 

marketingowych

Zaangażowanie kadry
wykonawczej

w sferze realizacji działań 
marketingowych

Czynniki otoczenia
* Turbulencja rynkowa
* Turbulencja technologiczna
* Intensywność konkurencji

Wydajność marketingowa
* Zyski, udziały w rynku 
* Wielkość i wartość sprzedaży
* Postrzeganie sukcesu rynkowego

produktu 

Postawy kadry kierowniczej
* Proaktywne podejmowanie 

działań

Interdepartamentalne procesy 
komunikacji
* Eliminacja konfliktów personalnych
* Tworzenie więzi emocjonalnych 

System organizacyjny pracy 
* Decentralizacja
* System nagradzania 

Orientacja rynkowa:
* Kumulacja informacji i wiedzy
* Wykorzystanie informacji i wiedzy 

do działań marketingowych

Organizacja 
ucząca się

Przyczyny orientacji rynkowej
* Proaktywne podejmowanie działań

Konsekwencje orientacji rynkowej
* Proaktywne podejmowanie działań

Legenda: ↔ oddziaływanie dwukierunkowe, → oddziaływanie jednokierunkowe.
Źródło: opracowanie własne.

W kontekście rozpatrywanej skuteczności badań marketingowych ewentualne 
zalety centralizacji (w ramach przyjętej koncepcji orientacji rynkowej) można jedynie 
upatrywać w tym, że wysyła ona czytelny sygnał do wszystkich członków organiza-
cji, że wykorzystywane informacje z badań marketingowych mają stanowić warunek 
trafności procesów działań marketingowych i decyzyjnych, które zachodzą w fir-
mie. Formalizacja działań badawczych ma też powodować osobiste i bezwzględne 
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zaangażowanie się w proces planowania, organizacji i kontroli badań marketin-
gowych [1, 13]. Problem polega jednak na tym, że w dynamicznym i niepewnym 
otoczeniu reakcja firmy na te warunki jest możliwa w zasadzie tylko w zdecentrali-
zowanym układzie funkcjonalnym komórek organizacyjnych w firmie [8]. Ponadto 
zwróćmy uwagę na fakt, że Kohli i Jaworski [11], operacjonalizując konstrukt opi-
sujący orientację rynkową, zdefiniowali go w kontekście: 1) gromadzenia w firmie 
zasobów informacyjnych i wypracowywania na ich podstawie wiedzy, a tym samym 
ustalenia priorytetów badawczych w ramach procesów gromadzenia danych z oto-
czenia zewnętrznego i zrozumienia rynku; 2) zdolności kadry (zarówno wyższego, 
jak i niższego szczebla) do dzielenia się informacjami w obrębie poszczególnych 
departamentów w strukturze organizacyjnej firmy; 3) zdolności wykorzystania tych 
zasobów w ramach projektowania i wdrażania marketingowych planów w wymia-
rze taktyczno-strategicznym. Zatem orientacja rynkowa wymaga ciągłego monito-
rowania otoczenia zewnętrznego oraz stałego zaangażowania personelu i wspierania 
przez kadrę kierowniczą prac badawczych. W tym właśnie kontekście uwidacz-
niają się relacje, jakie zachodzą pomiędzy orientacją rynkową firm a skutecznością 
badań marketingowych.

Otóż pierwszy warunek relacji zakłada wpływ złożonego mechanizmu skutecz-
ności badań marketingowych na rozwój wiedzy przedsiębiorstw w świetle dobrych 
jakościowo treści wiadomości ujętych w informacjach dostarczanych poszczególnym 
jednostkom w organizacji do podejmowania decyzji. Skuteczne badania marketin-
gowe umożliwiają precyzyjne przygotowanie się organizacji do przeprowadzenia 
zadań marketingowych. Pozwalają wykorzystać nadarzające się okazje rynkowe 
poprzez dotarcie do informacji, z których może np. wynikać, że potrzeby konsu-
mentów nie są w wystarczający sposób zaspokajane przez konkurentów na rynku. 
Pod wpływem skutecznych badań marketingowych rodzą się użyteczne informacje, 
za pośrednictwem których firma dowiaduje się, czego tak naprawdę oczekuje od 
niej rynek. Dzięki badaniom marketingowym formułuje się pewność i przekonanie 
o słuszności realizowanych zadań i staranność przemyślanych działań marketingo-
wych. W efekcie skuteczne badania marketingowe przyczyniają się do sukcesu lub 
porażki orientacji rynkowej w firmie. Z kolei drugi warunek relacji (zob. rysunek 1) 
zakłada, że wymagany przez firmę docelowy poziom rozpoczętej już orientacji ryn-
kowej przekłada się na dalsze konsekwencje w sferze jej utrzymania. Dlatego też raz 
przyjęta przez firmę orientacja wymusza na firmie systematyczną kontynuację prac 
badawczych na wysokim poziomie sprawności, tak aby poziom orientacji rynkowej 
mógł być podtrzymany. Podtrzymywanie orientacji rynkowej ze względu na wymogi 
skoordynowanych działań marketingowych ukierunkowanych na rynek i zaspokoje-
nie oraz antycypację potrzeb konsumentów wymusza na firmie podjęcie stosownego 
wysiłku badawczego (tj. dążenia do skuteczności w badaniach) w kwestii zachowania 
odpowiedniego tempa realizacji badań i generowania informacji na odpowiednim 
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poziomie użyteczności. Zatem kontynuacja orientacji rynkowej powoduje swoistego 
rodzaju konieczność realizacji badań marketingowych na wysokim poziomie sku-
teczności. Ten rodzaj relacji zakłada, że orientacja staje się jedną z przyczyn warun-
kujących skuteczność badań marketingowych. Innymi słowy, bez orientacji rynkowej 
trudno byłoby mówić o skuteczności badań marketingowych i odwrotnie – bez sku-
tecznych badań – trudno byłoby mówić o dobrej orientacji rynkowej.

1.2.  Organizacja ucząca się wobec założeń orientacji rynkowej 
i skuteczności badań marketingowych

Orientacja rynkowa, a pośrednio także i związana z nią skuteczność badań mar-
ketingowych, jest również wypadkową innej niezmiernie ważnej dla firmy koncepcji 
tzw. organizacji uczącej się [6, 7, 14, 17]. Koncepcja ta odnosi się do organizacji bizne-
sowej zdolnej do uczenia się, nastawionej na ciągły rozwój i przekształceń w ramach 
adaptacji do zmiennego otoczenia, co jest możliwe dzięki doskonaleniu się jej pra-
cowników oraz otwartości firmy na nowe idee. Innymi słowy, organizacja ucząca się 
to przede wszystkim koncepcja zarządzania oparta na pewnej sumie wiedzy, którą 
dysponują poszczególni współpracownicy, wiedzy, która jest ciągle wzbogacana i roz-
wijana, a następnie udostępniana całemu przedsiębiorstwu. Dodajmy też, że koncep-
cję organizacji uczącej się rozwijano w odniesieniu do pięciu podstawowych filarów, 
którymi są: 1) mistrzostwo osobiste; 2) modele zarządzania oparte na myśli; 3) syste-
mowe myślenie organizacji, 4) wspólna wizja w ramach działań rynkowych opartych 
na wzajemnym zrozumieniu odrębności funkcjonalnej oraz 5) zespołowe uczenie 
się. Kluczowym elementem powodzenia tej koncepcji była więc akumulacja odpo-
wiednich umiejętności, doświadczeń i wiedzy przez kadrę oraz systemowe myślenie 
wszystkich członków w organizacji i wypracowywanie poprzez interakcję wspólnego 
podejścia względem określonych problemów rynkowych, w tym zapewnienie moż-
liwości ciągłego i równego, bez dyskryminacji, uczenia się dla wszystkich członków 
organizacji poprzez nieograniczony dostęp do informacji i wiedzy w organizacji. Tym 
samym w organizacjach uczących się praca zespołowa pozostaje w centrum uwagi, 
ponieważ generuje efekt synergii. Jeśli zespół nie potrafi się uczyć, to nie będzie też 
mogła się uczyć cała organizacja. Zespołowe uczenie się odzwierciedla proces ciągłego 
ukierunkowania zespołu i rozwoju jego możliwości. Stąd właśnie wypływa koniecz-
ność połączenia potencjału wielu umysłów, tak aby był on większy niż możliwości 
pojedynczego umysłu. Oczywiście, w organizacjach uczących się wspólna wizja jest 
obligatoryjna. Twórcze uczenie występuje tylko wtedy, kiedy członkowie organiza-
cji walczą o dokonanie czegoś, co ich głęboko dotyczy. Jeżeli tak nie jest, koncepcja 
twórczego myślenia jest czystą abstrakcją.

W tym miejscu należy poczynić stosowne uwagi na temat relacji zachodzą-
cych między trzema konstruktami, tj.: organizacją uczącą się, orientacją rynkową 
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i skutecznością badań marketingowych (zob. model relacji na rysunku 1). Otóż kon-
cepcja organizacji uczącej się wprawdzie odwołuje się do koncepcji orientacji ryn-
kowej, jednakże ramy pierwszej z wymienionych wykraczają znacznie poza ramy 
założeń orientacji rynkowej (np. w sferze wykorzystania i przepływu informacji oraz 
akumulacji i wykorzystania wiedzy w organizacji). W odróżnieniu od orientacji ryn-
kowej koncepcja organizacji uczącej się jest przede wszystkim strategią zorientowaną 
na „wnętrze organizacji”. Łącznikiem orientacji rynkowej z koncepcją organizacji uczą-
cej jest awersja do centralizacji i hierarchicznej struktury organizacyjnej. Zdaniem 
Senge [20] struktura organizacyjna w firmie uczącej się nie może być zbyt sztywna 
i charakteryzować się wysokim stopniem centralizacji, formalizacji i rozbudowaną 
hierarchią organizacyjną, ponieważ taka struktura przeszkadzałaby w uczeniu się 
i utrudniałaby rozwój wspólnej wizji i wspólnego rozumienia problemów organiza-
cyjnych czy zespołowości pracy. Istotne jest więc to, że struktura organizacji uczą-
cej się powinna charakteryzować się wysoką elastycznością i powinna cechować się 
słabo zaznaczoną hierarchią, szerokimi uprawnieniami szczebla wykonawczego oraz 
niewielką specjalizacją. Zimniewicz [26] wskazuje wręcz, że na elastyczność takich 
organizacji wpływają rozwiązania o charakterze strukturalnym, które charakteryzują 
się mało wyraźnymi liniami podziału między przełożonymi a podwładnymi, odbior-
cami a dostawcami, organizacją a otoczeniem oraz sprawnym systemem informacyj-
nym, dostarczającym pożądanych informacji na odpowiednich szczeblach hierarchii 
– tam, gdzie są potrzebne. Zakłada się bowiem, że to właśnie szczególnego rodzaju 
okoliczności i zasoby wewnętrzne (takie jak wiedza: jawna i niejawna, doświadczenia, 
a nie tylko informacje z badań) i modele systemowego myślenia formułują główny 
rdzeń rozwoju koncepcji organizacji uczącej się.

W orientacji rynkowej, w przeciwieństwie do założeń koncepcji organizacji uczą-
cej się, akcent pada wyraźnie na użyteczność zasobów informacyjnych i zręczność 
kadry w zakresie ich prawidłowego wykorzystania do realizacji określonych działań 
rynkowych. W związku z tym problematyka skuteczności badań marketingowych 
pozostaje w bliższej relacji do koncepcji orientacji rynkowej niż do koncepcji orga-
nizacji uczącej się, co wcale nie oznacza, że idea organizacji uczącej się jest odległa 
od założeń modelu skuteczności badań marketingowych. Koncepcja strategii opar-
tej na uczeniu się stanowi tło poprawnego odbioru treści wiadomości i przekłada się 
na właściwy stosunek jednostek (ludzi) w organizacji do pozyskiwanych informacji 
z badań oraz do badań marketingowych jako całości, które w sprzężeniu zwrotnym 
formułują pozytywny stosunek kadry do celowości zdobywania wiedzy. Stąd obszar 
organizacji uczącej się i obszar realizacji skutecznych badań wzajemnie się uzupeł-
niają. Bez założeń organizacji uczącej się nie może być mowy o sprawnych badaniach 
marketingowych. Z drugiej strony skuteczne badania marketingowe prowadzą do roz-
woju zasobów wiedzy i kapitału intelektualnego, przez co poszerzają horyzont myśle-
nia kadry kierowniczej i wykonawczej (i to nie tylko na temat otoczenia rynkowego). 
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Oczywiście, skuteczne badania marketingowe stanowią tylko jeden z elementów 
warunkujących koncepcję organizacji uczącej się. W świetle założeń organizacji 
uczącej się nie chodzi bowiem już tylko o klasyczne metody „pobierania” informa-
cji z otoczenia, gdyż informacje tego typu okazują się niewystarczające. Na przykład 
firma, oprócz informacji z badań marketingowych, może inwestować w swoją przy-
szłość poprzez edukację swoich członków; tworzyć możliwości i zachęty do rozwoju 
potencjału dla wszystkich członków na wszystkich stanowiskach; mobilizować talenty 
przez położenie nacisku na uczenie się oraz planowanie edukacji i szkoleń; dostar-
czać wszystkim członkom możliwość rozwoju horyzontów, w harmonii z własnymi 
preferowanymi stylami uczenia się; stosować nowoczesne technologie w edukacji czy 
uczyć się nieprzerwanie w celu pozostania innowacyjną, twórczą, ożywczą i na topie.

Wszystkie powyższe czynniki, bez wątpienia, oddziałują również na podejście 
organizacji do badań marketingowych, stopień postrzegania przydatności badań 
i wyników badawczych dla firmy, a także wpływają na „odbiór” skuteczności badań 
marketingowych i sposoby dążenia przez wszystkich członków organizacji do osiągania 
tej skuteczności. Rzecz w tym, że w organizacji samouczącej się zachodzi konieczność 
„wplecenia” wiedzy i informacji w struktury wewnętrzne mechanizmów samoczyn-
nej selekcji, kodowania i przetwarzania doświadczeń, komunikatów czy wartości. Nie 
chodzi więc już tylko o zasoby informacyjne, jakie generują badania marketingowe, 
lecz o wspólne doświadczenia, wartości kształtujące się u kadry. Z drugiej strony 
o skuteczności badań marketingowych nie może być mowy, jeśli firma nie wykazuje 
tendencji do stałego uczenia się, czyli nie jest zorientowana na rozwój koncepcji 
organizacji uczącej się [4]. W firmie, w której kadra nie wyraża potrzeb doskonale-
nia własnych kompetencji i wiedzy, nie sposób też przyjąć wariantu działania zmie-
rzającego do osiągnięcia skuteczności w badaniach marketingowych, ponieważ samo 
zrozumienie znaczenia badań marketingowych, ich organizacja czy interpretacja 
wyników badawczych wymaga ciągłego podnoszenia poziomu kwalifikacji i wiedzy. 
Koncepcja organizacji uczącej się jest w tym wypadku swoistego rodzaju niezbęd-
nym warunkiem do podjęcia określonych działań badawczych.

Podsumowanie

Powyższe rozważania, jakie przeprowadzono w artykule na podstawie założeń 
teoretycznych, pozwalają nam ostatecznie stwierdzić, że koncepcja orientacji ryn-
kowej pozostaje w bliskiej (w znacznej mierze o charakterze mediacyjnym) relacji 
do założeń konceptualnych: organizacji uczącej się i skuteczności badań marke-
tingowych. Podstawowym warunkiem sprawnie wykonywanych prac badawczych 
w firmie jest wysoki poziom integracji poszczególnych elementów w obrębie orien-
tacji rynkowej, która z kolei powinna pozostawać pod mocnym wpływem koncepcji 
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organizacji uczącej się. Zaznaczmy jednocześnie, że wiedza marketingowa w organi-
zacji kształtuje się nie tylko w wyniku pozyskiwanych dobrych jakościowo informacji 
z badań marketingowych, lecz także w wyniku oddziaływania określonych postaw 
kadry i wykazywanych przez nią (dobrych bądź złych) inklinacji w kierunku adop-
towanych ścieżek i sposobów rozwoju własnej wiedzy. W tym wypadku nie chodzi 
już tylko o pozyskiwanie obiektywnie transparentnej wiedzy rynkowej na podsta-
wie badań i jej poprawny odbiór, ale o zdolności, czy raczej chęci jednostek w fir-
mie, do podtrzymania ciągłości w procesie uczenia się, w tym poszerzania własnych 
horyzontów myślenia i „przełamywania” standardów w kreatywności. Niewątpliwie 
wspólnym mianownikiem skuteczności badań marketingowych, orientacji rynko-
wej i koncepcji organizacji uczącej się, jest dobrze ugruntowana w firmie ciekawość 
poznawcza u kadry. Bez wyraźnej woli jednostek w zakresie poznawania otoczenia 
zewnętrznego oraz zdolności do rozwoju własnych potrzeb i zdobywania nowej wie-
dzy wszystkie te koncepcje skazane są na niepowodzenie zarówno w fazie implemen-
tacji, jak i w fazie dalszego doskonalenia czy weryfikacji.
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ORIENTACJA RYNKOWA I KONCEPCJA ORGANIZACJI UCZĄCEJ 
SIĘ A SKUTECZNOŚĆ BADAŃ MARKETINGOWYCH – PRÓBA 
ZDEFINIOWANIA ZALEŻNOŚCI

Streszczenie

W niniejszym artykule autor przedstawia model teoretyczny związków w zakresie konstruk-
tów wyznaczających w firmach: orientację rynkową, koncepcje organizacji uczącej się oraz 
skuteczności badań marketingowych. Ten obszar badań naukowych jest ważny nie tylko ze 
względu na prawidłowe zrozumienie w firmach „polityki” informacyjnej (w świetle której 
są one zobowiązane do gromadzenia, przy użyciu sprawnych metod i technik badawczych, 
odpowiednich zasobów informacyjnych), lecz także z uwagi na właściwe uchwycenie roli 
informacji i wiedzy generowanej w świetle dwóch koncepcji: organizacji uczącej się i orienta-
cji rynkowej. Warto nadmienić, że w literaturze przedmiotu związki przyczynowo-skutkowe 
pomiędzy zakładanymi konstruktami nie były jak dotąd przedmiotem dyskusji naukowej. 
W sposób szczególny brakuje informacji ugruntowanej teoretycznie w odniesieniu do pro-
blematyki skuteczności badań marketingowych, powiązanej bezpośrednio z orientacją ryn-
kową i koncepcją organizacji uczącej się.
Mając na uwadze powyższe przesłanki, autor na podstawie przeprowadzonych studiów lite-
raturowych, dokonuje diagnozy teoretycznej relacji pomiędzy wyróżnionymi konstruktami. 
W pierwszej części artykułu omawiane są kluczowe założenia dotyczące wpływu orientacji 
rynkowej na podejście do zarządzania strategicznego w firmach, dopiero w kolejnych punk-
tach pracy prezentowany jest model związków z uwzględnieniem obszaru: skuteczności 
badań marketingowych, orientacji rynkowej oraz koncepcji organizacji uczącej się w firmach.

Słowa kluczowe: orientacja rynkowa, koncepcja organizacji uczącej 
się, skuteczność badań marketingowych, organizacje biznesowe
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THEORETICAL MODEL OF THE RELATIONSHIPS BETWEEN 
CONSTRUCTS FORMING IN THE COMPANIES: MARKET 
ORIENTATION, ORGANIZATIONAL LEARNING AND 
MARKETING RESEARCH EFFECTIVENESS

Abstract

In this article, the author examines theoretical model of the relationships in the range of con-
structs indicating the companies: market orientation, the concepts of organizational learn-
ing as well as marketing research effectiveness. This area of research is important not only 
due to correct understanding of the firms’ informational policy (in the light of which they 
are obliged to collect data by using efficient methods and techniques), but also due to cor-
rect capturing the role of knowledge generated from perspective of organizational learning 
and market orientation. It is also worth mentioning that in the literature, causal relationships 
between the assumed constructs have not yet been the subject of scientific discussion. In par-
ticular, there is no information regarding the issue of marketing research effectiveness related 
directly with the market orientation and the concept of organizational learning.
Considering the above reasons, the author on the basis of extensive literature studies, diag-
noses the relationships between above constructs. In the first part of the article, key assump-
tions concerning the impact of market orientation on the approach to strategic management 
in companies are discussed. In subsequent operating points, the theoretical model of rela-
tionships is presented in regarding the area of marketing research effectiveness, market ori-
entation and the concept of organizational learning in companies.

Key words: market orientation, strategic concept of 
organizational learning, marketing research effectiveness


