


INNOWACYJNOŚĆ ZACHOWAŃ 
MIESZKAŃCÓW AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ 

NA RYNKU USŁUG TRANSPORTOWYCH

Open Access



7722www.minib.pl

MINIB, 2019, Vol. 33, Issue 3, p. 71–98

INNOWACYJNOŚĆ ZACHOWAŃ MIESZKAŃCÓW AGLOMERACJI
POZNAŃSKIEJ NA RYNKU USŁUG TRANSPORTOWYCH

INNOVATIVE BEHAVIOR OF THE POZNAN AGGLOMERATION INHABITANTS 
IN THE TRANSPORT SERVICES MARKET

prof. dr hab. Bogdan Sojkin
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
bogdan.sojkin@ue.poznan.pl
dr Szymon Michalak
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Marketingu Produktu
szymon.michalak@ue.poznan.pl
DOI: 10.2478/minib-2019-0040

Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych, w tym przede wszystkim współcześnie rozwój technolo-
gii mobilnych ma niezaprzeczalny wpływ ludzkie życie, a co za tym idzie — na zachowania rynkowe konsu-
mentów. Rosnąca popularność i możliwości urządzeń mobilnych, a także coraz powszechniejszy dostęp do
mobilnego Internetu sprawiają, że na wielu rynkach przedsiębiorstwa redefiniują swoje modele biznesowe,
w których coraz większe znaczenie odgrywają działania prowadzone przez Internet. Szczególnie widoczne
jest to na rynku indywidualnych i publicznych usług transportowych, gdzie właśnie za sprawą urządzeń mo-
bilnych, a także w spójności z trendami w zachowaniach rynkowych konsumentów i rozwijaniem miast zgod-
nie z koncepcją smart city, od kilku lat obserwować można pojawianie się innowacyjnych alternatyw, w sto-
sunku do tradycyjnych form transportu. Tempo pojawiania się na rynku innowacji produktowych, jest oczy-
wiście uzależnione w dużej mierze od poziomu akceptacji innowacyjności przez konsumentów. Celem arty-
kułu jest określenie stopnia innowacyjności mieszkańców aglomeracji poznańskiej w zakresie korzystania
z rozwiązań transportowych dostępnych w Poznaniu. W części badawczej zaprezentowano wyniki badań
własnych, przeprowadzonych w 2019 roku na próbie 795 respondentów. Pokazały one, że mieszkańcy aglo-
meracji poznańskiej nie obawiają się korzystać z innowacji produktowych na rynku usług transportowych
i korzystają z nich w większym stopniu niż ma to miejsce w przypadku ogółu populacji.

Streszczenie

Słowa kluczowe: kluczowe: innowacyjność konsumentów, smart city, ekonomia współdzielenia,
prosumpcja, trendy w zachowaniach konsumentów, smart mobility
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The development of information and communication technologies, including in particular the modern
development of mobile technologies, has an undeniable impact on people's lives and, consequently, on
consumers' market behaviour. The growing popularity and capabilities of mobile devices, as well as the
increasing availability of mobile Internet access, mean that in many markets companies are redefining their
business models, in which the activities conducted via the Internet play an increasingly important role. This
is particularly visible on the market of individual and public transport services, where thanks to mobile
devices, as well as in consistency with trends in consumer market behaviours and the development of cities
in accordance with the smart city concept, for several years now we can observe the emergence of
innovative alternatives to traditional forms of transport. The pace of appearance of product innovations on
the market depends, of course, to a large extent on the level of acceptance of innovation by consumers.
The aim of the article is to determine the degree of innovativeness of the inhabitants of the Poznań
agglomeration in the use of transport solutions available in Poznań. The research part presents the results
of own research conducted in 2019 on a sample of 795 respondents. They showed that the inhabitants of
the Poznań agglomeration are not afraid to use product innovations on the market of transport services
and use them to a greater extent than in the case of the general population.

Summary

Keywords: consumer innovativeness, smart city, sharing economy, prosumption, trends in
consumer behaviour, smart mobility



Wstęp

W artykule przedstawione zostały zachowania mieszkańców aglome-
racji poznańskiej w zakresie korzystania z dostępnych usług oferowa-
nych przez Miasto Poznań oraz instytucje i podmioty działające w sferze
transportu. Rozwój zrównoważonych systemów transportowych w mia-
stach, charakteryzujących się w znacznym stopniu innowacyjnymi roz-
wiązaniami determinuje ocenę poziomu jakości życia w mieście [Wyszo-
mirski 2017]. Pojawiające się nowe propozycje ułatwień w codziennym
„miejskim bytowaniu” dla mieszkańców są świadectwem, z jednej strony
otwarcia się miasta na nowości technologiczne i dążenia do poprawy po-
ziomu świadczenia usług publicznych, z drugiej zaś budowania wizerun-
ku „smart city” i rozwoju oferty usług publicznych. Dynamiczny rozwój
technologii informacyjno-komunikacyjnych i ich powszechna dostępność
indukuje nowe rozwiązania biznesowe w zakresie procesu świadczenia
usług indywidualnych jak i publicznych. Konsekwencją są korzyści zwią-
zane z poprawą jakości życia przejawiające się w łatwości, dogodności
i swobodzie dostępu do różnych usług transportowych. Coraz większe
możliwości urządzeń mobilnych wspólnie z rosnącym dostępem do Inter-
netu (przede wszystkim do Internetu mobilnego) i coraz niższymi kosz-
tami korzystania z niego, nie tylko wpływają na rozwój e-commerce 
(i m-commerce), ale także skutkują postępującą wirtualizacją korzysta-
nia z różnego rodzaju usług, pojawieniem się nowych kategorii produk-
tów, czy wzrostem znaczenia nowych trendów w zachowaniach konsu-
mentów. Dwa z nich — prosumpcja i ekonomia współdzielenia — szcze-
gólnie dynamicznie rozwijają się w odniesieniu do zachowań rynkowych
mieszkańców polskich miast. Celem głównym artykułu jest pokazanie
stopnia innowacyjności zachowań mieszkańców aglomeracji poznańskiej
w zakresie korzystania z nowych rozwiązań oferowanych na rynku usług
transportowych w Poznaniu. W pierwszej części artykułu omówiono ob-
serwowany na przestrzeni ostatnich kilku lat dynamiczny rozwój techno-
logii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w Polsce, trendy w zachowa-
niach rynkowych konsumentów, stopień i zakres wykorzystywania przez
Polaków technologii mobilnych, jak również zmiany zachodzące na ryn-
ku e-commerce i m-commerce. Dalej uwagę skupiono na ekonomii współ-
dzielenia jej istocie i omówieniu wyników badań dotyczących uczestnic-
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twa Polaków w tej formie konsumpcji. W części badawczej przedstawio-
ne zostały wybrane wyniki badań dotyczących innowacyjności mieszkań-
ców aglomeracji poznańskiej z zakresie korzystania z nowych rozwiązań
transportowych dostępnych w mieście zrealizowanych w Katedrze Mar-
ketingu Produktu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, a będące
odzwierciedleniem praktycznych rozwiązań ekonomii współdzielenia
i prosumpcji wdrażanych w mieście1. 

Rozwój ICT w Polsce i ich wpływ na życie 
i zachowania rynkowe Polaków

Zachodzące od wielu lat w Polsce zmiany w zachowaniach rynkowych
konsumentów, pojawianie się nowych kategorii produktów, czy generalna
wirtualizacja życia, są konsekwencją dynamicznego rozwoju ICT. W 2008
roku jedynie 58,9% gospodarstw domowych w Polsce było wyposażonych
w komputery, gdzie w 2018 roku odsetek ten wzrósł do 82,7%. Wielkość
omawianego wskaźnika w dalszym ciągu (choć w coraz mniejszym stop-
niu) jest zależna od miejsca zamieszkania — komputer w domu posiadało
w 2018 roku 86,6% mieszkańców dużych miast i 80,5% mniejszych miast
i 81% obszarów wiejskich, a dekadę temu było to odpowiednio: 64%, 59,6%
i 52,8%. W ostatnim dziesięcioleciu miał miejsce wręcz skokowy rozwój
Internetu w Polsce. W 2008 roku dostęp do niego posiadało 47,6% gospo-
darstw domowych, a w 2018 roku było to już 84,2%. Należy jednak zazna-
czyć, że w 2017 roku wskaźnik gospodarstw domowych z dostępem do In-
ternetu był o 5 p.p. niższy od średniej dla Unii Europejskiej i o 16 p.p. niż-
szy od Holandii będącej liderem w tym zakresie w UE [GUS 2012, 2018].
Z roku na rok zwiększa się także odsetek gospodarstw domowych posiada-
jących dostęp do szerokopasmowego Internetu — w 2018 roku wyniósł on
79,3%. W 2017 roku wskaźnik ten w Polsce był o 7 p.p. niższy niż średnia
UE-28. Rośnie również częstotliwość „bycia on-line” — codziennie lub
prawie codziennie w 2018 roku z Internetu korzystało aż 63,9% Polaków,
czyli o 6,7 p.p. więcej niż w 2016 roku [GUS 2018]. 

Zmiany zachowań rynkowych Polaków związane z rozwojem Inter-
netu w pewnym stopniu obrazuje wykres 1, na którym przedstawiono

7755

MINIB, 2019, Vol. 33, Issue 3,  p. 71–98

www.minib.pl



cele korzystania z sieci w latach 2013 i 2017 [GUS 2017]. Zmiany są
bardzo widoczne, czego odzwierciedleniem jest dynamiczny wzrost od-
setka osób czytających lub pobierających czasopisma on-line, co stano-
wi oczywistą przyczynę spadku popularności prasy drukowanej. Inter-
net w coraz większym stopniu staje się miejscem poszukiwania infor-
macji o towarach i usługach m.in. za pomocą dedykowanych porówny-
warek cenowych. 

Wykres 1. Cele korzystania z Internetu przez Polaków w 2013 i 2017 roku (w %) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: GUS, 2017, Społeczeństwo informacyjne w Polsce. 
Wyniki badań statystycznych z lat 2013–2017, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa. 
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Od wielu lat obserwować można tzw. efekt ROPO (ang. Research On-
line, Purchase Offline) polegający na zbieraniu przez klientów informacji
o produktach (w tym usługach) w Internecie przed dokonaniem zakupu
w placówce stacjonarnej. Wraz z dynamicznym rozwojem e-commerce
w Polsce2 w procesie zakupowym klientów obserwowany jest także od-
wrócony efekt ROPO (ang. Research Offline, Purchase Online) polegający
na zbieraniu informacji przez klientów o produktach w placówce stacjo-
narnej (np. oglądając, przymierzając produkt, czy rozmawiając ze sprze-
dawcą), a dokonaniu zakupu w Internecie (przede wszystkim ze względu
na niższą cenę). 

Prostota i szybkość uzyskiwania informacji o produktach sprzyja roz-
wojowi trendu jakim jest smart shopping, który związany jest z poświę-
caniem przez konsumentów swojego czasu i wysiłku na poszukiwanie in-
formacji o produktach (w tym usługach) w celu znalezienia najbardziej
atrakcyjnej cenowo oferty i uzyskania z tego tytułu oszczędności (Konior-
czyk 2014). Jest to obecnie szczególnie proste przy wykorzystaniu inter-
netowych porównywarek cenowych, czy też aplikacji z gazetkami handlo-
wymi (promocyjnymi) na smartfony. Wyraźnie rośnie również częstość
korzystania z bankowości internetowej, co jest wynikiem rosnącego do-
stępu do Internetu mobilnego i poprawiającym swoją funkcjonalność de-
dykowanym aplikacjom na urządzenia mobilne. Dla części klientów
znacznie ograniczają lub wręcz eliminują one konieczność wizyty w sta-
cjonarnych placówkach bankowych, gdyż prawie wszystko lub nawet
wszystko co chcą wykonać w kontekście bankowości, mogą zrobić w do-
godnym dla siebie momencie z poziomu smartfonu. 

Według raportu Digital 2019 Polacy korzystając z jakiekolwiek urzą-
dzenia spędzają dziennie w Internecie średnio 6 godzin i 2 minuty. Wir-
tualizacja życia widoczna jest również szczególnie w odniesieniu do popu-
larności portali społecznościowych, w których Polacy spędzają dziennie
średnio 1 godzinę i 45 minut. W Polsce w 2019 roku z social mediów ko-
rzystało 18 mln (o 1 mln więcej niż rok wcześniej) aktywnych użytkow-
ników, z czego 16 mln za pośrednictwem urządzeń mobilnych (o 2 mln
więcej niż w 2018 roku) [DataReportal 2018 i 2019]. Z rosnącą popular-
nością portali społecznościowych powiązane jest tworzenie się tzw.
wspólnot sieciowych — czyli grupy ludzi tworzących społeczną interakcję,
uznające podobne normy zachowania lub praktyki w przestrzeni wirtual-
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nej [Grzega, Kieżel 2017]. Postępująca wirtualizacja życia społeczeństw
na całym świecie, nie odnosi się oczywiście jedynie do zachowań rynko-
wych — wspomniane wspólnoty wirtualne stają się wprawdzie źródłem
informacji na temat produktów, ale należy podkreślić generalną zmianę
w sposobie pracy, życia czy spędzaniu czasu wolnego, w tym przede
wszystkim komunikowania się pomiędzy sobą — ze swoją rodziną lub
znajomymi. Coraz częściej komunikacja ta przyjmuje charakter wirtual-
ny — „tradycyjne” telefonowanie zastępowane jest wykonywaniem połą-
czeń wideo za pomocą aplikacji mobilnych, wysyłanie SMS zastępowane
jest „rozmową” na czatach w portalach społecznościowych, które mogą
być tworzone dla całych grup znajomych. Co ważne, w kontekście zmian
w zwyczajach zakupowych i zacierania się granicy pomiędzy konsumen-
tem a sprzedawcą, w 2017 roku aż 20,4% Polaków wykorzystywało Inter-
net do sprzedawania towarów (wykres 1). 

W 2017 roku 64% Polaków posiadało smartfon [Mobee Dick 2018],
a według raportu Digital 2019 aż 80% polskich internautów ogląda filmy
na swoich smartfonach, 48% gra na nich gry, 51% wykorzystuje je do
bankowości internetowej i 36% kupuje za ich pośrednictwem produkty
[DataReportal 2019]. Dane Gemius natomiast pokazują, że smartfony są
drugim najpopularniejszym urządzeniem wykorzystywanym do e-zak-
upów. Laptop wykorzystywany jest w tym celu przez 74% kupujących,
smartfon przez 61%, komputer stacjonarny przez 54%, a tablet przez
27% [Gemius 2019]. Rozwój mobilnego Internetu i wzrost popularności
smartfonów sprawia, że konsumenci są coraz częściej określani jako mo-
bilni konsumenci, czy konsumenci 24/7, do których można dotrzeć
w każdym miejscu z dostępem do Internetu o każdej porze dnia i nocy
[Grzega, Kieżel 2017]. Tempo zachodzących w ostatnich latach zmian
technologicznych, rozwój sieci 5G, czy widoczne zmiany we wzorcach za-
chowań nabywczych i konsumpcyjnych mieszkańców, każą przypuszczać,
iż wirtualizacja życia Polaków będzie postępować, a wykorzystując urzą-
dzenia mobilne wykonywać będziemy coraz więcej czynności — związa-
nych z różnymi sferami życia — począwszy od już teraz popularnych za-
kupów, czy korzystania z bankowości elektronicznej, przez opiekę zdro-
wotną, załatwianie spraw związanych z administracją publiczną, rozryw-
kę, czy zarządzanie inteligentnymi domami czy mieszkaniami. Należy
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jednocześnie mieć na uwadze, że rozwój technologii i sposób jej wykorzy-
stania będzie prawdopodobnie silnie zdeterminowany przez postępy prac
nad sztuczną inteligencją. 

Uczestnictwo w ekonomii współdzielenia 
i prosumpcji jako przejawy innowacyjności polskich konsumentów

Korzystanie przez Polaków z mediów społecznościowych, pojawienie
się tzw. konsumentów 24/7, czy smart shopping to trendy w zachowa-
niach świadczące o ich innowacyjności. Oprócz nich innowacyjne zacho-
wania konsumentów związane są z wieloma innymi trendami, w tym
między innymi z prosumpcją i ekonomią współdzielenia (sharing econo-
my) [Baruk 2017, Zalega 2016]. Dogłębna analiza literatury przedmiotu
dokonana przez S. K. Curtisa i M. Lehnera wskazuje, że rozwój sharing
economy związany był/jest przede wszystkim z tzw. kryzysem gospodar-
czym zapoczątkowanym w 2007 roku, wzrostem nierówności społecz-
nych, zwiększeniem świadomości ekologicznej, rozwojem technologii in-
formacyjno-komunikacyjnych i po prostu wygodą. Stąd motywy uczest-
nictwa w tej ekonomii współdzielenia to w pierwszej kolejności motywy
ekonomiczne, środowiskowe i socjalne [Curtis i Lehner 2019]. Samo po-
jęcie sharing economy funkcjonuje w literaturze przedmiotu od wielu lat,
lecz w dalszym ciągu dostrzec można różnice w jego definiowaniu, czy je-
go związków z innymi pojęciami. Niektórzy wskazują, że ekonomia
współdzielona określana jest także jako peer-to-peer economy, mesh eco-
nomy, collaborative economy, czy collaborative consumption [Zgiep 2014].
Inni badacze zaznaczają, że używanie wymienionych wyżej pojęć a także
innych (np. access economy, circular economy, gift economy, gig econo-
my, rental economy, on-demand economy, collaborative economy, mesh
economy, alternative finance) zamiennie z sharing economy jest nie do
końca uprawnione. Z jednej strony bowiem te pojęcia w niektórych przy-
padkach ze sobą silnie powiązane i się przenikają, ale z drugiej strony
niekiedy zakres poszczególnych pojęć wyraźnie się od siebie różni i np.
jedno pojęcie wychodzi poza ramy drugiego [Sobiecki G. 2016]. Według J.
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W. Pietrewicza i R. Sobieckiego (2016) sharing economy to forma organi-
zacji prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem platform
internetowych, opartej na odpłatnym lub nieodpłatnym korzystaniu
z dostępnych i niezagospodarowanych zasobów stanowiących własność
innych podmiotów. Zdaniem A. Sundararajana sharing economy składa
się z platformy internetowej (pobierającej prowizję) za pośrednictwem
której dokonuje się opłat za dobra i usługi, przedsiębiorców i konsumen-
tów. G. Petropoulos zwraca uwagę, że sharing economy polega na łącze-
niu ze sobą użytkowników w sieci, którzy chcą dzielić się ze sobą swoimi
dobrami i usługami [Banaszek 2018]. 

W tym miejscu powstają dwa zasadnicze pytania. Pierwsze dotyczy te-
go, czy dzielenie się niezagospodarowanymi zasobami musi odbywać się
z wykorzystaniem / za pośrednictwem platformy internetowej? Drugie
z pytań jest być może bardziej kontrowersyjne, gdyż związane jest z isto-
tą omawianego pojęcia — czy oferowane na rynku produkty, które mają
w nazwie „sharing” i stają się coraz bardziej popularne w polskich mia-
stach, a więc np. car-sharing, czy bike-sharing, nie wypaczają poniekąd
idei ekonomii współdzielenia? Podawane jako sztandarowe przykłady
ekonomii współdzielenia są przecież jedynie formami wynajmu oferowa-
nego przez przedsiębiorstwa zainteresowanym klientom. Ideą sharing
economy jest w końcu umożliwienie innym korzystania z niezagospodaro-
wanych zasobów czyli z takich, z których dany podmiot w danym momen-
cie nie korzysta. Czy można jednak mówić o niezagospodarowanych zaso-
bach w przypadku modelu biznesowego opierającego się na dostarczeniu
na rynek produktu w postaci krótkoterminowego wynajmu samochodów,
w którym liczba udostępnianych w danym mieście samochodów na minu-
ty jest dostosowywana po prostu do popytu na tę usługę? Idea sharing
economy zakładała przede wszystkim „dzielenie się” nadwyżkami zaso-
bów / niewykorzystywanymi zasobami (zwłaszcza osób prywatnych),
a nie dostosowywaniem ilości zasobów (podaży samochodów, rowerów,
skuterów, hulajnóg…) do zgłaszanego na nie zapotrzebowania. Odwołu-
jąc się do bardzo ciekawego zestawienia definicji pojęć dokonanego przez
G. Sobieckiego (2016) który przyjmuje, że sharing economy to: systemy,
które ułatwiają dzielenie się nie w pełni wykorzystanymi zasobami lub
usługami — odpłatnie lub bezpłatnie — bezpośrednio między podmiotami
indywidualnymi lub organizacjami — czy wynajem samochodów / rowe-
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rów / hulajnóg / skuterów na minuty nie jest po prostu formą „gospodar-
ki wynajmu” (wg. G. Sobieckiego — Systemy, które umożliwiają odpłatny
wynajem zasobów, aby nie trzeba było ich kupować)? lub „gospodarki do-
stępności” (wg. G. Sobieckiego — Systemy, które umożliwiają płatność za
dostęp do dóbr zamiast otrzymywania dóbr na własność). W przeciwnym
razie wynajem kortu tenisowego na godzinę gry ze znajomym również
należy traktować jako uczestnictwo w sharing economy. W literaturze
przedmiotu można odnaleźć także opinie, że sharing economy odnosi się
do konsumentów, którzy udzielają sobie czasowego dostępu do niewyko-
rzystywanych zasobów, w tym również za pieniądze (np. poprzez wyna-
jem, zamianę, czy wypożyczanie) [Vaskelainen i Piscicelli 2018]. Curtis
i Lehner [2019] starając się zdefiniować pojęcie sharing economy w kon-
tekście zrównoważonego rozwoju, postulują by z zakresu omawianego
pojęcia wyłączyć modele wymiany B2C, w tym właśnie carsharing, czy bi-
ke sharing. Jak wspomniano wcześniej takie podejście do rozumienia
czym jest sharing economy z wykluczeniem z tego pojęcia wspomnianych
form „sharingu” z jednej strony może być odbierane jako kontrowersyj-
ne, między innymi z uwagi na ilość prac naukowych, raportów komercyj-
nych, czy nawet badań GUS, w których zaliczane są one do ekonomii
współdzielenia, ale z drugiej strony pozwala uwypuklić ideę tej koncepcji
i jej systematyczny rozwój przedmiotowy jaki podmiotowy. Niezależnie
od zajętego w tym zakresie stanowiska, korzystanie z samochodów, rowe-
rów, skuterów, czy hulajnóg na minuty, wykorzystując w do tego aplika-
cje mobilne jest bez wątpienia przejawem innowacyjności (przynajmniej
obecnie) w zachowaniach rynkowych konsumentów. 

Zgodnie z przyjętymi przez GUS założeniami metodycznymi, z prze-
prowadzonych przez tę instytucję badań wynika, że Polacy coraz częściej
są uczestnikami ekonomii współdzielenia (tabela 1). W coraz większym
zakresie korzystają bowiem ze stron internetowych lub aplikacji służą-
cych do łączenia z sobą osób prywatnych oferujących usługi zakwatero-
wania lub transportu z prywatnymi odbiorcami tych usług. W 2017 roku
ze stron lub aplikacji związanych z organizacją zakwaterowania korzy-
stało 15% Polaków, gdzie rok później było to 17,1%. Analogiczne odsetki
w odniesieniu do korzystania ze stron internetowych i aplikacji związa-
nych z organizacją transportu wyniosły 6,2% i 7,2%. Dane GUS pokazu-
ją, że kobiety i mężczyźni w bardzo zbliżonym stopniu są uczestnikami
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ekonomii współdzielenia w kategoriach produktowych wchodzących
w skład zakresu przedmiotowego badania. Wyraźnie różnice w tym za-
kresie obserwowalne są ze względu na miejsce zamieszkania, czy wiek; co
nie powinno stanowić zaskoczenia. 

Tabela 1. Uczestnictwo Polaków w wybranych formach ekonomii współdzielenia w 2018 roku

Organizacja zakwaterowania Organizacja transportu

Ogółem 17,1 7,2
Płeć

Kobiety 16,9 6,5
Mężczyźni 17,3 7,9

Wiek
16–24 lata 16,3 12,5
25–34 lata 26,2 11,9
35–44 lata 25,3 8,8
45–54 lata 16,5 5,6
55–64 lata 8,4 2,8
65–74 lata 3,9 —

Miejsce zamieszkania
Duże miasta 27,6 12,7
Mniejsze miasta 17,3 6,5
Obszary wiejskie 9,3 3,8

Źródło: opracowanie własne na podstawie: GUS, 2018, Społeczeństwo informacyjne w Polsce. 
Wyniki badań statystycznych z lat 2014–2018, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa. 

Z jednej strony osoby w najmłodszej grupie wiekowej mogą po prostu nie
posiadać odpowiednich środków finansowych do korzystania z różnego ro-
dzaju produktów (w tym usług) związanych z zakwaterowaniem lub trans-
portem, z drugiej strony natomiast grupa osób 55+ charakteryzuje się ge-
neralnie relatywnie niskim stopniem wykorzystywania technologii infor-
macyjno-komunikacyjnych, stąd również korzystanie z ze stron interneto-
wych i aplikacji w ramach ekonomii współdzielenia także jest na relatywnie
niskim poziomie. Uczestnictwo w ekonomii współdzielenia zdeterminowa-
ne jest wielkością miejsca zamieszkania — może to wynikać z samej dostęp-
ności produktów zaliczanych do sharing economy, które są do dyspozycji
przede wszystkim w dużych miastach (z powodzeniem przyjmują się w co-
raz większym stopniu również w mniejszych miejscach zamieszkania). 
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Mówiąc o gospodarce współdzielenia nie można zapominać również
o wspomnianej na początku tego punktu — prosumpcji, której korzenie
za sprawą A. Tofflera sięgają zdecydowanie bardziej wstecz w latach niż
gospodarka współdzielenia. Ale też przez ponad pięćdziesiąt lat pojęcie
prosumpcji (prosumenta) zmieniło swoją istotę i zakres przedmiotowy za
sprawą rozwoju społeczno-gospodarczego, a przede wszystkim rewolucji
w ICT [Baruk, Iwanicka 2015, s. 40]. Współczesny wymiar funkcjonowa-
nia każdego z rynków to głównie rezultat dynamicznych zmian w rela-
cjach i ich zakresach między jego uczestnikami. A współczesne podejście
do relacji i jej wielowymiarowości pomiędzy producentem/dostawcą
a konsumentem zmieniło istotę prosumpcji, która stała się z jednym
z istotnych elementów poprawy warunków życia, a w zasadzie podniesie-
nia jego jakości w wymiarze indywidualnym i publicznym. Prosumpcja
stała się również źródłem dla kreowania nowych rozwiązań czy doskona-
lenia dotychczasowych, a więc narzędzia ICT i ich dostępność sprawiły,
że zmieniła się natura i możliwości komunikowania się w ramach związ-
ków i relacji pomiędzy uczestnikami rynku. Zatem nie tylko ważne stało
się oferowanie konkretnych rozwiązań zaspokajających potrzeby konsu-
mentów, ale także aktywność konsumentów w zakresie korzystania, kre-
owania pomysłów na doskonalenie i pojawienie się nowych dóbr i usług
zaspokających nowe potrzeby lub stare w inny sposób. To co jest istotne
w relacji między oferentem/dostawcą a konsumentem to wspólne dążenie
do podnoszenia wartości dostarczanych/otrzymanych dóbr i usług [Szul
2018, s. 64]. Podnoszenie wartości to nic innego jak kreowanie wartości
dodanej/dodatkowej, której tworzenie nie jest możliwe bez poznania opi-
nii uczestników relacji na temat uzyskanych efektów oraz zbadania po-
ziomu satysfakcji jej uczestników z wartości dostarczonej na poziomie
podstawowym jak i zaspokojenia dodatkowych oczekiwań i pragnień.
W kreowaniu wartości dodanej nieocenione znaczenie ma wzajemna ko-
munikacja tej wartości przez strony relacji, gdyż praktyka gospodarcza
bogata jest w przypadki, w których brak działań komunikacyjnych, czy
dbałości o stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń, bądź też wy-
miany poglądów przekłada się na brak satysfakcji stron z relacji (najbar-
dziej znany to Segway/Ginger — transporter miejski). Z kolei dobrym
przykładem może być Uber, który w miarę rzetelnie podchodzi do kształ-
towania relacji z konsumentem poprzez jest systematyczną ocenę pozio-
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mu satysfakcji z usług. Ponadto dąży do rozszerzania oferty świadczo-
nych usług począwszy od standardu Uber Pop, dalej Uber Black (samo-
chodu o wyższym standardzie), Uber Eats, Uber Health, Uber Bike czy
Uber Freight. 

Innowacyjność zachowań mieszkańców aglomeracji poznańskiej 
w świetle badań korzystania ze środków transportu w mieście

W artykule przyjęto za K. Gutkowską (2011) że innowacyjność konsu-
mentów jest to stosunek konsumentów do innowacji rynkowych, a więc
również ich gotowość do zakupu innowacyjnych produktów (w tym usług).
Innowacyjność jest cechą osobowości człowieka, a co za tym idzie może
stanowić podstawę do różnicowania konsumentów, ze względu na ich sto-
sunek do innowacji i prezentowane postawy wobec innowacji, które
przede wszystkim przejawiają się tempem akceptacji innowacji produkto-
wych. W klasycznym modelu dyfuzji innowacji E.M. Rogers (1983) wy-
szczególnił 5 grup konsumentów — innowatorów, wczesnych naśladow-
ców, wczesną większość, późną większość i maruderów. Innowacyjność
w zachowaniach mieszkańców aglomeracji poznańskiej przejawiać się
więc będzie w akceptacji innowacji produktowych w zakresie przemiesz-
czania się po mieście, a więc przede wszystkim w stopniu korzystania
z platform łączących kierowców i pasażerów (np. Uber), czy usług wynaj-
mu krótkoterminowego za pośrednictwem aplikacji mobilnych (np. sa-
mochodów, rowerów, skuterów, hulajnóg). 

Z badania przeprowadzonego przez Instytut ARC Rynek i Opinia (na
zlecenie firmy Straal i Digital Poland) wśród mieszkańców miast o popu-
lacji powyżej 100 tys. osób wynika, że w 2018 roku w grupie osób dekla-
rującej korzystanie z usług typu „Mobility-as-a-Service” (MaaS) wyraź-
nie najpopularniejszą było wynajmowanie rowerów miejskich na minuty
(61% wskazań). Kolejne miejsca pod względem odsetka wskazań zajęły:
zamawianie licencjonowanej taksówki za pomocą aplikacji mobilnej
(47%), zamawianie przejazdu samochodem wykorzystując do tego aplika-
cję mobilną kojarzącą kierowców z osobami potrzebującymi transportu
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(35%), przejazd okazjonalny jednym pojazdem z podziałem kosztów przez
jego uczestników (24%), wynajem samochodu na minuty/godziny (18%)
i wynajem skutera na minuty/godziny (5%) [Straal i Digital Poland
2018]. 

Dla osób niekorzystających z MaaS najczęściej wskazywanym czynni-
kiem powstrzymującym przed tego typu usługami były przede wszystkim
— preferowanie własnego pojazdu (48% wskazań), preferowanie korzy-
stania z tradycyjnej komunikacji miejskiej (39%), brak odpowiedniej wie-
dzy/niejasne zasady korzystania (22%), lokalizacja pojazdów/stacji wypo-
życzeni (15%), mała dostępność/zbyt uboga oferta usługodawców (15%),
czy obawy związane z błędnym naliczaniem opłat za usługę (14%). 

Z przeprowadzonych badań wynika, że pomimo niezwykle dynamicz-
nego rozwoju segmentu produktów transportowych związanych z wynaj-
mem krótkookresowym pojazdów, wśród mieszkańców aglomeracji po-
znańskiej poruszanie się komunikacją miejską (tramwaj, autobus) i jaz-
da własnym samochodem to zdecydowanie najpopularniejsze środki ko-
munikacji w Poznaniu. 

Wykres 2. Korzystanie komunikacji miejskiej (MPK) jako środka transportu

Źródło: Badania własne. 
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Z komunikacji miejskiej korzysta aż 85% mieszkańców aglomeracji po-
znańskiej, z czego 42,4% deklaruje, że robi to bardzo często lub wyłącznie.
Pewne różnice w popularności omawianej formy transportu widoczne są ze
względu na płeć badanych. Wcale z komunikacji nie korzysta 19,3% męż-
czyzn i 11,5% kobiet, a zawsze/wyłącznie przemieszcza się nią po Poznaniu
17,6% kobiet i 11,1% mężczyzn. W tym miejscu należy zaznaczyć, że flota
miejskiego przewoźnika została powiększona w 2019 roku o autobusy elek-
tryczne i należy się spodziewać, że w wyniku każdego kolejnego zakupu ta-
boru autobusowego zamawiane będą wyłącznie niskoemisyjne pojazdy. Po-
siadanie przez miasta innowacyjnego, zrównoważonego i bezpiecznego sys-
temu transportu, to bardzo ważny aspekt smart mobility, czyli obszaru bę-
dącego jednym z filarów rozwijania miasta zgodnie z ideą smart city. Jednak
problemy z punktualnością i czasem przejazdu na wielu trasach zarówno
tramwajów i autobusów stają się przyczyną wyboru innych ofert przejazdu. 

Wykres 3. Korzystanie z prywatnego samochodu jako środka transportu 

Źródło: Badania własne. 

Z prywatnego samochodu jako środka transportu nie korzysta w Po-
znaniu jedynie 18,3% badanych, natomiast bardzo często lub wyłącznie
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tym środkiem transportu porusza się aż 50,8% respondentów. Podobnie
jak to ma miejsce w odniesieniu do komunikacji miejskiej, także w przy-
padku jazdy prywatnym samochodem, widoczne są różnice ze względu na
płeć. Jest on wyłączną formą przemieszcza się po Poznaniu dla aż 29%
mężczyzn i 18,8% kobiet. I nie stanowi to zaskoczenia, albowiem jest on
wygodnym i dostępnym w każdym momencie środkiem transportu, mimo
coraz poważniejszych trudności z parkowaniem. 

Wykres 4. Korzystanie z prywatnego roweru lub hulajnogi jako środka transportu 

Źródło: Badania własne. 

Prywatnym rowerem lub hulajnogą porusza się po Poznaniu aż 55,7%
mieszkańców aglomeracji, ale należy zaznaczyć, że większość z nich robi
to bardzo rzadko lub rzadko. Bardzo często lub wyłącznie z tych dwóch
form przemieszczania korzysta 13,6% badanych. Oczywiście trzeba pa-
miętać, że częstotliwość korzystania z (zarówno prywatnych, jak wynaj-
mowanych) rowerów i hulajnóg jest silnie uwarunkowana przez pogodę,
czy po prostu porę roku. Należy mieć na uwadze również fakt, iż w ostat-
nich latach w Poznaniu rozbudowywana jest infrastruktura rowerowa.
W 2017 roku dostępnych było ok. 140 kilometrów dróg dla rowerów, dróg
dla pieszych i rowerów oraz pasów ruchu dla rowerów. Przyjęty Program
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Rowerowy M. Poznania 2017–2022 z perspektywą do roku 2025, którego
główne cele zakładają wykonania spójnej sieci tras rowerowych, zapew-
niających możliwość bezpiecznego i wygodnego poruszania się rowerem,
jak również osiągnięcie 12% udziału przemieszczeń rowerowych w po-
dziale zadań przewodu do roku 2025 (10% do roku 2022), zakłada po-
wstanie do 2022 roku sieci dróg rowerowych łączących centrum Pozna-
nia z jego przedmieściami [Rada Miasta Poznania 2017]. Realizacja tego
przedsięwzięcia poprawiająca warunki i możliwości poruszania się po Po-
znaniu rowerem, powinna oczywiście pozytywnie wpłynąć na wzrost po-
pularności tej formy transportu. 

Wykres 5. Korzystanie z taksówki jako środka transportu

Źródło: Badania własne. 

W przypadku usług firm taksówkarskich korzysta 57,1% badanych
(59,6% kobiet i 53,9% mężczyzn), ale robią to oni przeważnie bardzo
rzadko (23,7%) lub rzadko (15,9%). Należy przypuszczać, że udział ten
formy transportu w sposobie przemieszczania się po Poznaniu (jak i in-
nych miastach) będzie się zmniejszał. W związku z pojawieniem się kon-
kurencji w postaci aplikacji łączących kierowców i pasażerów (np. Uber),
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„tradycyjne” korporacje taksówkarskie zmuszone będą do zredefiniowa-
nia swojego modelu biznesowego, wprowadzania rozwiązań mobilnych
i przede wszystkim podniesienia jakości świadczonych usług. 

Wykres 6. Korzystanie z Uber’a jako środka transportu

Źródło: Badania własne. 

Uber obecny jest na polskim rynku od 2014 roku, od 2015 roku moż-
na korzystać z tej usługi w Poznaniu. W 2019 roku z przejazdów Uberem
korzystała ok. połowa mieszkańców aglomeracji poznańskiej, a więcej
w dalszym ciągu mniej niż ma to miejsce w przypadku taksówek. Warto
jednak zwrócić uwagę, że często, bardzo często lub wyłącznie z Uberem
jeździ 22,7% badanych, gdy w przypadku usług świadczonych przez tak-
sówkarzy odsetek ten wynosi 17,5%. Trzeba przypomnieć, że w bada-
niach ARC Rynek i Opinia dla Straal i Digital Poland (2018), „jedynie”
35% osób korzystających z MaaS zamawiało przejazd samochodem przez
aplikację mobilną kojarzącą kierowców z osobami potrzebującymi prze-
jazdu (do których zalicza się właśnie Ubera), a z badań GUS wynikało, że
jedynie 7,2% mieszkańców Polski w wieku 16+ korzystało w 2018 roku
ze stron internetowych lub aplikacji związanych z organizacją transpor-
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tu. Zrealizowane badania własne pokazały więc, że mieszkańcy aglome-
racji poznańskiej charakteryzują się relatywnie większym stopniem inno-
wacyjności w zachowaniach rynkowych, w zakresie korzystania z aplika-
cji mobilnych takich jak Uber, niż ogół Polaków. Dalszy rozwój Ubera
i podobnych aplikacji uwarunkowany będzie przede wszystkim kwestia-
mi prawnymi, zmianami funkcjonowania firm taksówkarskich i innowa-
cyjnością polskich konsumentów, a także (co równie ważne) opłacalności
pracy dla kierowców współpracujących z Uberem (i jemu podobnymi fir-
mami). 

Wykres 7. Korzystanie z samochodów na minuty (car-sharing) jako środka transportu 

Źródło: Badania własne. 

Przeprowadzone badania pokazują, że z usługi carsharingu korzy-
sta 19,2% mieszkańców aglomeracji. Podkreślić należy, że częstość jaz-
dy samochodem na minuty jest relatywnie niska — jedynie 2,8% użyt-
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kowników przemieszcza się w ten sposób po Poznaniu co najmniej bar-
dzo często. Trzeba pamiętać także, że usługi te są obecne na poznań-
skim rynku dopiero od połowy 2017 roku, stąd w najbliższych latach
należy spodziewać się wzrostu popularności tej formy transportu. Tym
bardziej, że również władze Miasta Poznania są przychylne idei car-
sharingu, jako alternatywy dla samochodów prywatnych i podejmują
działania mogące wpłynąć na rozwój tej usługi np. wydzielają w mie-
ście dedykowane miejsca postojowe dla samochodów na minuty. Warto
również ponownie przywołać ogólnopolskie badania ARC Rynek i Opi-
nia dla Straal i Digital Poland (2018), w których wynajem samochodu
na minuty/godziny deklarowało 18% osób korzystających z MaaS, więc
podobnie jak ma to miejsce w przypadku Ubera, również w odniesieniu
do carsharingu, w zachowaniach mieszkańców aglomeracji poznań-
skiej widoczny jest wyższy poziom innowacyjności niż ogółu mieszkań-
ców polskich miast (o populacji powyżej 100 tys. osób). Jednocześnie
trzeba pamiętać, że dostępność floty samochodów na minuty (a także
skuterów na minuty) różni się znacznie w zależności od miasta, a usłu-
gi tego typu zostały uruchomione jedynie w największych miastach
w Polsce. 

Według raportu Mobility-as-a-Service [Straal i Digital Poland 2018]
aglomeracja poznańska jest jednym z najbardziej rozwiniętych regio-
nów (po Warszawie, Lublinie, Kaliszu, Zielonej Górze i Łodzi) jeśli cho-
dzi o liczbę rowerów publicznych. Liczba mieszkańców przypadająca na
jeden rower publiczny wynosiła 439 osób, gdzie w Zabrzu wskaźnik ten
wynosił 3487, w Tychach 2137, a Rzeszowie 1897. W zeszłorocznym se-
zonie (2018) Poznańskiego Roweru Miejskiego mieszkańcy aglomeracji
jeździli na rowerach ponad 1,65 miliona razy, a liczba użytkowników
zbliżyła się do 150 tysięcy [Poznański Rower Miejski 2018]. Z przepro-
wadzonych badań własnych wynika, że w 2019 roku rowerem na minu-
ty poruszało się po Poznaniu 30,7% mieszkańców aglomeracji poznań-
skiej (27,5% kobiet i 34,7% mężczyzn), czyli w zasadzie tyle samo ile
średnio w innych miastach powyżej 100 tys. mieszkańców. Ten środek
transportu wykorzystywany był jednak przeważnie bardzo rzadko lub
rzadko. 
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Wykres 8. Korzystanie z rowerów na minuty (bike-sharing) jako środka transportu

Źródło: Badania własne. 

Kolejną nowością w ofercie, którą stanowią skutery elektryczne na
minuty poruszało się 14,5% badanych z czego 11,3% bardzo rzadko lub
rzadko. Jest to następny przykład niskoemisyjnej formy transportu i po-
dobnie jak to ma miejsce w przypadku rowerów, należy mieć na uwadze,
że korzystanie ze skuterów na minuty silnie uzależnione jest od warun-
ków pogodowych. Co więcej na rynku (w tym poznańskim) od czasu
wprowadzenia elektrycznych skuterów, w coraz większej ilości dostępne
są również hulajnogi elektryczne na minuty. Ponownie jednak należy
podkreślić, iż mieszkańcy aglomeracji poznańskiej w większym stopniu
niż ma to miejsce w przypadku ogółu mieszkańców miast powyżej 100 tys.
osób korzystają z tego środka transportu. 

Pod koniec 2018 roku w Poznaniu wprowadzona została możliwość wy-
pożyczania elektrycznych hulajnóg na minuty, a ich liczba systematycznie
się zwiększa. Wyniki badań potwierdzają, że z hulajnóg elektrycznych na mi-
nuty korzystało w 2019 roku 18% mieszkańców aglomeracji. W tym miejscu
należy zaznaczyć, że konsumenci mogą mieć uzasadnione  obawy  związane
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Wykres 9. Korzystanie ze skuterów elektrycznych na minuty w Poznaniu

Źródło: Badania własne. 

z użytkowaniem tego środka transportu, przede wszystkim wynikają-
ce z braku odpowiednich (jednoznacznych) przepisów prawnych regu-
lujących to, do jakiej kategorii pojazdów powinny być zaklasyfikowa-
ne hulajnogi elektryczne, kto może być ich użytkownikiem, w jaki
sposób/gdzie należy się nimi poruszać, czy z jaką prędkością można
nimi jeździć, itp. (obecnie trwają prace legislacyjne w tym zakresie).
Z jednej strony hulajnogi elektryczne są kolejnym przykładem nisko-
emisyjnych środków transportu dostępnych dla mieszkańców polskich
miast, ale z drugiej strony ich pojawienie się niesie za sobą pewne za-
grożenia związane z bezpieczeństwem nie tylko użytkowników, ale
także osób postronnych. Poruszanie się z relatywnie dużą prędkością
po chodnikach stwarza bowiem bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia
pieszych, a zostawianie hulajnóg po skończeniu ich użytkowania na
chodnikach, stwarza bezpośrednie zagrożenie dla innych użytkowni-
ków np. dla osób niewidomych czy o innych rodzajach fizycznej nie-
pełnosprawności. 
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Wykres 10. Korzystanie z hulajnóg elektrycznych na minuty w Poznaniu

Źródło: Badania własne. 

Zakończenie

Rozwój MaaS w Poznaniu traktować należy jako element polityki
transportowej w mieście i powinien być rozpatrywany w kontekście
zrównoważonego rozwoju całej aglomeracji poznańskiej oraz miasta
przyjaznego mieszkańcom. Przy tendencji do systematycznego zmniej-
szania się liczby mieszkańców w Poznaniu i przenoszenia się do okolicz-
nych gmin rośnie znaczenie mobilności w ich życiu codziennym. Przy sto-
sunkowo niskiej ocenie przez mieszkańców Poznania poziomu świadcze-
nia usług publicznego transportu miejskiego konieczne są działania w za-
kresie rozszerzenia oferty typu MaaS [Styś, Tubis, Zaborowski 2016, 
s. 59]. Obok korzyści w postaci zwiększenia mobilności mieszkańców
aglomeracji niewątpliwie niesie ona za sobą wiele korzyści głównie natu-
ry ekologicznej, jak również udostępniania nowych rozwiązań komunika-
cyjnych w przestrzeni publicznej. Zarówno wzrost popularności wypoży-
czania rowerów miejskich, jak i samochodów, skuterów, czy hulajnóg na
minuty prowadzi do zwiększania znaczenia niskoemisyjnego transportu,
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co wpisuje się w rozwijanie miasta zgodnie z ideą smart city. W najbliż-
szych latach w zależności od uwarunkowań prawnych i rozwiązań infra-
strukturalnych powinniśmy spodziewać się dalszego wzrostu popularno-
ści alternatywnych dla „tradycyjnych” środków przemieszczania się po
mieście. Część z wchodzących dopiero na rynek rozwiązań lub będących
na nim relatywnie krótko, jest użytkowana bowiem obecnie (odwołując
się do modelu dyfuzji innowacji Rogersa) przede wszystkim przez inno-
watorów, wczesnych naśladowców i w coraz większym stopniu wczesną
większość. Dynamiczny rozwój ICT, dostępności urządzeń mobilnych
i coraz powszechniejsze ich wykorzystywanie powinny dodatkowo stymu-
lować konsumentów do próbowania i korzystania z innowacji produkto-
wych w zakresie transportu, a przedsiębiorstwa działające na tym rynku
zmusić do zredefiniowania swojego modelu biznesowego dopasowanego
do zmieniającego się dynamicznie otoczenia społeczno — gospodarczego,
technologicznego oraz demograficznego. Zrealizowane badania pokazały,
że w dalszym ciągu podstawowymi formami przemieszczania się po Po-
znaniu były komunikacja miejska i prywatny samochód, ale z drugiej
strony mieszkańcy aglomeracji poznańskiej nie obawiają się korzystać
z nowych, innowacyjnych produktów, co wskazuje na innowacyjność ich
zachowań. Jest to szczególnie widoczne w przypadku korzystania z apli-
kacji mobilnej do łączenia kierowców i pasażerów, jaką jest Uber. Pomi-
mo jego relatywnie krótkiego okresu obecności na poznańskim rynku, już
prawie połowa badanych zadeklarowała, że korzystała z niego. Co więcej,
odsetek osób podróżujących Uber często, bardzo często lub wyłącznie jest
wyższy niż analogiczny odsetek wśród osób korzystających z jego trady-
cyjnej alternatywy jakim są taksówki. Mając na uwadze, że obecnie firmy
wynajmujące samochody i skutery na minuty prowadzą swoją działalność
jedynie w największych miastach w Polsce, można stwierdzić, że miesz-
kańcy aglomeracji poznańskiej także w przypadku carsharingu i skuter-
sharingu wykazują się postawami świadczącymi o wysokim stopniu inno-
wacyjności w swoich zachowaniach komunikacyjnych. Poza tym korzy-
stanie z własnego roweru lub jego wypożyczanie na minuty w celu prze-
mieszczania się stało się elementem krajobrazu komunikacyjnego Pozna-
nia i zaakceptowanym przez wielu mieszkańców, szczególnie widocznym
w okresie sprzyjającej pogody. A rozszerzenie oferty o rowery ze wspoma-
ganiem elektrycznym niewątpliwie może zachęcić kolejnych mieszkań-
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ców do korzystania z tej formy transportu. Natomiast skutery i hulajno-
gi na minuty jako środki transportu miejskiego należy traktować obecnie
jako testowanie nowej propozycji komunikacyjnej w mieście, której zna-
czenie jest niewielkie. Niemniej w dobie przemian stylów życia i zacho-
wań mieszkańców dużych miast, wzroście ofert udogodnień jak i znacze-
nia ekologii mogą one zyskać akceptację niektórych segmentów miesz-
kańców (szczególnie młodych otwartych na nowe możliwości komunika-
cyjne). Jednocześnie pamiętać, że zmiana dotychczasowych przyzwycza-
jeń (zachowań) komunikacyjnych mieszkańców wymaga systematyczno-
ści, solidności i zwiększania ich atrakcyjności (wartość dodana) w ich ofe-
rowaniu oraz łatwości i niezawodności w korzystaniu z nich. Wówczas
proces akceptacji nowych rozwiązań będzie zdecydowanie szybszy i nie-
wątpliwie będzie wpływał na wzmocnienie wizerunku miasta przyjazne-
go mieszkańcom. 

Przypisy
1 Badanie zostało przeprowadzone w maju 2019 roku techniką wywiadu bezpośredniego z wykorzystaniem kwestio-
nariusza ankietowego i kwotowym doborem próby badawczej, która liczyła 795 mieszkańców aglomeracji poznań-
skiej (Poznań — 525 mieszkańców, podpoznańskie gminy — 270 mieszkańców). Kryterium doboru jednostki ba-
dawczej stanowiły: płeć, wiek i miejsce zamieszkania (dzielnica, gmina). 
2 Według raportów Gemius dla e-Commerce Polska [2016 i 2019] — w 2016 roku 48% polskich internautów doko-
nało kiedyś zakupów online, gdzie w 2019 roku było to już 62%. Z danych GUS (2018) z kolei wynika, że w 2018 ro-
ku zakupów przez Internet dokonało 47,8% w wieku 16–74 lata (prawie 14 mln osób), co stanowi wzrost o prawie
11 p p. w stosunku do 2015 roku. 
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pprrooff..  zzww..  ddrr  hhaabb..  BBooggddaann  SSoojjkkiinn,,  UUnniiwweerrssyytteett  EEkkoonnoommiicczznnyy  ww  PPoozznnaanniiuu,,  PPoollsskkaa  —— profesor nauk
ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, kierownik Katedry Marketingu Produktu
na Wydziale Towaroznawstwa UEP, członek Komisji Nauk Towaroznawczych PAN oddział w Pozna-
niu, Członek Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Przewodniczący Komisji Progra-
mowej Europejskiego Forum Marketingu Instytucji Naukowych i Badawczych (Instytut Lotnictwa
w Warszawie). Zainteresowania i działalność naukowo-badawcza koncentruje się na problemach:
zarządzania produktem, badań rynkowych i marketingowych, badań produktu, systemu informacji
marketingowej i marketingu sportowego (m.in. w ramach grantów naukowych: 2007–2009 Mini-
sterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2009–2012 Narodowe Centrum Nauki, 2012–2013
NCBiR), specjalizuje się komercjalizacji produktów (wyników badań instytucji naukowo — badaw-
czych) i marketingu sportowym. Autor lub współautor licznych publikacji, w tym m.in.: Handel
w gospodarce narodowej, PWE, Warszawa 1989; Rynek żywnościowy, PWE, Determinanty kon-
sumpcji żywności. Analiza hierarchiczna, AE, Poznań, 1994; Podstawy marketingu, AE, Poznań,
1996 i 1999; Zarządzanie produktem, PWE, Warszawa, 2003; Badania marketingowe. Teoria
i praktyka. PWN, Warszawa 2005; Informacyjne podstawy decyzji marketingowych, PWE, Warsza-
wa 2009; Konsument wobec innowacji produktowych na rynku żywności, UEP, Poznań, 2009; Ko-
mercjalizacja produktów żywnościowych i jej uwarunkowania, PWE, Warszawa 2012; Zachowania
zakupowe i konsumpcyjne mieszkańców Poznania i Wielkopolski, IBRKiK, 2013. 

ddrr  SSzzyymmoonn  MMiicchhaallaakk,,  UUnniiwweerrssyytteett  EEkkoonnoommiicczznnyy  ww  PPoozznnaanniiuu  —— doktor nauk ekonomicznych,
adiunkt w Katedrze Marketingu Produktu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Głównym
przedmiotem jego badań są postawy konsumentów wobec innowacji produktowych. Członek
zespołów w projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej, jak również w projektach
realizowanych dla przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego i Ministerstwa Rolnictwa i
Rozwoju Wsi. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z takich przedmiotów jak Zarządzanie Innowacjami,
Zarządzanie Produktem, Badania Marketingowe, czy Zarządzanie Przedsiębiorstwem.
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