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Czas na EB, czyli zaufanie do marki przedsiêbiorstwa...

Wstêp
Jednym z najczêœciej u¿ywanych pojêæ w ostatnich latach z zakresu
zarz¹dzania marketingiem jest marka. Zainteresowanie tym pojêciem obserwujemy w kontekœcie produktu, us³ugi, przedsiêbiorstwa, producenta, sprzedawcy, miejsca itp. Zarz¹dzanie mark¹ stanowi istotny element
wielu strategii przedsiêbiorstw, produktów czy miast. W procesie tym
bardzo istotn¹ rolê pe³ni zaufanie do marki, bêd¹ce czynnikiem warunkuj¹cym wzajemne relacje miêdzy uczestnikami transakcji rynkowych.
Jest to obszar zainteresowania naukowców z wielu dziedzin, a tak¿e
praktyków gospodarczych. Jednym z obszarów zarz¹dzania mark¹, który w ostatnich latach dynamicznie siê rozwija, jest „employer branding”.
Polskim odpowiednikiem tego pojêcia spotykanym w literaturze jest termin „marka pracodawcy” lub „marka pracodawcy z wyboru”.
Employer branding (EB) jest dzia³aniem zmierzaj¹cym do budowania po¿¹danego, jednoczeœnie atrakcyjnego wizerunku organizacji jako pracodawcy. Jest to zarz¹dzanie mark¹ pracodawcy, obejmuj¹ce zarówno zarz¹dzanie mark¹ organizacji jako pracodawcy, jak i mark¹ korporacyjn¹ oraz mark¹ produktów i us³ug. W œwietle aktualnych œwiatowych
trendów preferuje siê tu podejœcie holistyczne. W zarz¹dzaniu marketingiem wspó³czesnej organizacji wiele obszarów jest wspó³zale¿nych, tak
jest równie¿ w tym przypadku. Zarz¹dzanie mark¹ pracodawcy z wyboru jest traktowane jako domena dzia³ów zasobów ludzkich, lecz jest to
sprawa ca³ej organizacji, tak¿e dzia³ów marketingu i zarz¹dów.
Employer branding ma na celu równie¿ wykreowanie jak najlepszego wizerunku pracodawcy w œwiadomoœci zarówno obecnych, jak
i potencjalnych pracowników. Celem jest przyci¹gniêcie najlepszych kandydatów do pracy, utrzymanie wartoœciowych pracowników, zwiêkszanie odczuwania satysfakcji z pracy. Podstaw¹ filozofii zarz¹dzania
w kategoriach kreowania marki pracodawcy jest stwierdzenie, ¿e pra*
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cownicy przedsiêbiorstwa s¹ jego pierwszymi klientami. Dotarcie z odpowiednim przes³aniem marki przedsiêbiorstwa do jego pracowników stanowi wiêc logiczny pocz¹tek oddzia³ywania marki na uczestników
rynku. Wartoœci¹ dodatkow¹ oddzia³ywania marki przedsiêbiorstwa na
rynek jest wp³yw na decyzje nabywcze konsumentów produktów i us³ug
danej marki. Wp³ywa to tak¿e na odbieranie przez rynek komunikacji
marki korporacyjnej.
Tak jak wiêkszoœæ procesów zachodz¹cych na wspó³czesnym rynku
wizerunek pracodawcy oddzia³uje na wiele aspektów funkcjonowania
przedsiêbiorstwa. W artykule skupiono siê na wymiarze marketingowym
zarz¹dzania mark¹ pracodawcy w kontekœcie jej oddzia³ywania na klientów. Jest to rzadko opisywany w polskiej literaturze problem, gdy¿ wiêkszoœæ publikacji dotyka jedynie obszaru zarz¹dzania zasobami ludzkimi.
W zagranicznych publikacjach mo¿na odnaleŸæ coraz wiêcej g³osów mówi¹cych o podejœciu holistycznym w tym zakresie [zob. Koz³owski, 2012].
Czynnikiem, który zosta³ tu uwypuklony, jest zaufanie do marki. Jest to
wynik zainteresowania naukowego autora i szerszych badañ prowadzonych nad zaufaniem do marki na rynku. W czêœci empirycznej artyku³u
zaprezentowano wyniki badañ prowadzonych przez autora w zakresie
kszta³towania zaufania konsumenta do marki poprzez zarz¹dzanie mark¹ pracodawcy.
Celem artyku³u jest zaprezentowanie problematyki zarz¹dzania
mark¹ pracodawcy, wskazanie najwa¿niejszych jej obszarów w kontekœcie zarz¹dzania mark¹. Okreœlono te¿ znaczenie zaufania do marki pracodawcy i marki organizacji jako czynnika warunkuj¹cego transakcje rynkowe. Rozwa¿ania teoretyczne poparto wynikami badañ empirycznych
w tym zakresie.

1. Employer branding, czyli marka pracodawcy
1.1. Istota marki w marketingu
Marka jest wspó³czeœnie jednym z najczêœciej opisywanych pojêæ
z zakresu marketingu, o czym œwiadczy liczba publikacji z tego zakresu,
obejmuj¹cych niemal wszystkie obszary tego zagadnienia. Markê posiadaj¹ obecnie dobra, us³ugi, instytucje, miasta, regiony, stowarzyszenia,
wydarzenia, idee. Wed³ug podejœcia reprezentowanego przez guru
wspó³czesnego marketingu Ph. Kotlera markê posiada praktycznie to
wszystko, co mo¿na nazwaæ w marketingu produktem.
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Wspó³czesny konsument kupuje marki produktów i us³ug czêœciej
ni¿ produkty i us³ugi same w sobie, nawet w kontekœcie potrzeb przez nie
zaspokajanych. Poziom zaspokojenia potrzeb konsumenta przez produkty z tej samej kategorii ró¿nicowany jest przez markê, która oddzia³uje na
motywy emocjonalne. Doszliœmy na wspó³czesnym rynku do sytuacji,
gdy motywy emocjonalne zachowañ konsumenckich przewa¿aj¹ nad
motywami racjonalnymi. To w³aœnie marka jest czêsto tym czynnikiem,
który decyduje o zakupie danego dobra. W literaturze istnieje wiele opinii
potwierdzaj¹cych te s³owa. Warto przytoczyæ klasyczny artyku³ T. Levitta, w którym autor stwierdzi³, ¿e produkty konkuruj¹ miêdzy sob¹ g³ównie markami, ze wskazaniem na ich wartoœci emocjonalne. Wed³ug
T. Levitta [1960, s. 45–56] rywalizacja miêdzy firmami „nie odbywa siê
pomiêdzy typowymi produktami wytworzonymi w fabrykach, ale odbywa siê miêdzy tym, co firmy dodaj¹ do swoich wyrobów w postaci opakowania, reklamy, obs³ugi klienta, serwisu i innych rzeczy, cenionych
przez klientów”.
Definicja marki stworzona przez L. de Chernatony’ego, M. McDonalda oraz E. Wallace’a [2001, s. 31] okreœla markê jako wi¹zkê wartoœci funkcjonalnych i emocjonalnych, poprzez które organizacje sk³adaj¹ konsumentom obietnicê wyj¹tkowych i pozytywnych doœwiadczeñ.
Marka stanowi wartoœæ nie tylko sam¹ w sobie, ale tak¿e kreuje
okreœlon¹ wartoœæ dla konsumenta, obietnicê, dostarcza korzyœci zaspokajaj¹ce zarówno emocjonalne, jak i racjonalne potrzeby konsumentów.
Obietnicê wyj¹tkowoœci i pozytywnych doœwiadczeñ zwi¹zanych z produktem organizacje realizuj¹ w³aœnie poprzez funkcjonalne i emocjonalne
elementy marki. W konsekwencji konsument, dokonuj¹c oceny stopnia
swojego zadowolenia z marki, opiera siê nie tylko na porównywaniu produktu do innych marek, ocenie opakowania, funkcjonalnoœci, ceny itd.,
ale tak¿e na stopniu zaspokojenia jego potrzeb emocjonalnych, takich jak
presti¿, pewnoœæ, zaufanie czy mo¿liwoœæ wyró¿nienia siê.
Analizuj¹c koncepcje poziomów marki oraz wartoœci dodanej marki,
mo¿na stwierdziæ, ¿e dba³oœæ o sk³adniki produktu poszerzonego i potencjalnego, a wiêc dostarczanie marce nowych wartoœci, jest najskuteczniejsz¹ strategi¹ konkurowania na rynku [Kall, 2001, s. 14].
Marka produktu jest okreœlana jako suma wszystkich doœwiadczeñ
klienta zwi¹zanych z dan¹ firm¹ lub produktem [LePla, Parker, 1999,
s. 14].
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J. Kapferer [2004, s. 10] stwierdzi³, ¿e marka jest to ogó³ skojarzeñ,
które zwiêkszaj¹ postrzegan¹ wartoœæ produktu lub us³ugi. Jest to odczuwanie przez konsumenta wielu skojarzeñ z produktem wynikaj¹cych
z przekazu reklamowego, kreacji lub innych dzia³añ marketingowych
prowadzonych przez organizacjê.
Z punktu widzenia celu niniejszego artyku³u warto zaakcentowaæ
ogromne znaczenie wiarygodnoœci firmy, gdy¿ wprost przek³ada siê ona
na zaufanie do marki. Szczególnie widoczne jest to w aspekcie marek
us³ugowych dokonuj¹cych ekspansji na rynki miêdzynarodowe, przyk³adami mog¹ byæ wypo¿yczalnie samochodów, sieci hoteli czy restauracje. Organizacja ukierunkowana jest na przekazywanie wiarygodnoœci
poprzez swoje produkty i us³ugi [Alden i inni, 1999, s. 75–87]. Konsumenci danej marki uznaj¹, ¿e jej funkcjonowanie na wielu rynkach jednoczeœnie jest potwierdzeniem zdobycia przez firmê wysokich umiejêtnoœci organizacyjnych oraz znajomoœci potrzeb odbiorców produktów
lub us³ug [Keller, 2010, s. 615]. Natomiast istnienie danej marki na rynku
globalnym i jej dostêpnoœæ komunikuje nabywcom, ¿e jest to produkt
o wysokiej jakoœci, przyjazny dla u¿ytkownika [Batra i inni, 2000, s. 83–95].
Równowa¿nie traktuje materialne i niematerialne aspekty marki
równie¿ D. Aaaker, wed³ug którego do podstawowych elementów marki
nale¿y postrzegana jakoœæ produktu (postrzegana z perspektywy konkretnej marki) oraz wizerunek marki. Autor dostrzega znaczenie jakoœci
produktu, nie zapomina jednak podkreœliæ, i¿ sposób postrzegania tej jakoœci jest jednak wynikiem oddzia³ywania na konsumenta okreœlonego
wizerunku marki towarzysz¹cej danemu produktowi [Aaker, 1991, s. 19].
Z podobnego za³o¿enia wychodz¹ L. Garbarski, I. Rutkowski oraz
W. Wrzosek. Wed³ug tych¿e autorów marka odzwierciedla przede wszystkim symboliczne, nie zaœ rzeczywiste w³aœciwoœci produktu. Nabywcom
komunikuje zarówno funkcjonalne, jak i emocjonalne jego korzyœci [Garbarski i inni, 2000, s. 337]. Ten sposób rozumienia marki, opieraj¹cy siê na
przewadze wartoœci dodanej nad fizycznymi cechami produktu, charakterystyczny jest dla teoretyków i praktyków amerykañskich.
Zarz¹dzanie mark¹ w wielu wspó³czesnych przedsiêbiorstwach stanowi trudne zadanie, polegaj¹ce g³ównie na niwelowaniu ró¿nicy pomiêdzy faktyczn¹ kondycj¹ marki a wizj¹ marki przyjêt¹ przez zarz¹d
organizacji [Barrow, Mosley, 2005, s. 65]. Wymaga to czêsto od brand
managerów znalezienia kompromisu pomiêdzy realizacj¹ odmiennych
celów. Z jednej strony wymaga siê od nich utrzymania jasnoœci, spójnoœci
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i ci¹g³oœci marki. Z drugiej strony musz¹ oni wprowadziæ zmiany, które
pomog¹ przyczyniæ siê do rozwoju i odœwie¿enia marki. Zachowanie odpowiednich proporcji jest prawdziwym wyzwaniem wspó³czesnego marketingu. Zadanie to jest szczególnie z³o¿one w przypadku zarz¹dzania
mark¹ w kontekœcie pracodawcy z wyboru, marki korporacyjnej oraz
marki produktów i us³ug.
1.2. Istota employer brandingu
Z pojêciem marki zwi¹zane jest nierozerwalnie zagadnienie employer brand, le¿¹ce w obszarze zainteresowania specjalistów z zakresu
zarz¹- dzania zasobami ludzkimi (zzl). Polskim odpowiednikiem pojêcia
employer brand jest marka pracodawcy (z wyboru). Jednak w literaturze
oraz jêzyku codziennym praktyków z obszaru zzl czêœciej wykorzystuje
siê termin anglojêzyczny. Employer branding koncentruje siê na zarz¹dzaniu mark¹ pracodawcy, z uwzglêdnieniem wszystkich wymiarów
marki, a w literaturze opisywane jest w kontekœcie zarz¹dzania wizerunkiem pracodawcy [np. Koz³owski, 2012, s. 13], lecz wydaje siê ¿e jest to
znacznie szersze zagadnienie [zob. Hatch, Schultz, 2008]. Jednoczeœnie
w polskiej i œwiatowej literaturze mo¿na zaobserwowaæ podejœcie interdyscyplinarne do employer brandingu, gdy¿ marka pracodawcy jest zbyt
strategicznym i cennym dobrem. Nie mo¿na jej rozpatrywaæ w oderwaniu od dzia³añ marketingowych, sprzeda¿owych i finansowych organizacji. Wszystkie te dzia³ania wspó³zale¿¹ od siebie i maj¹ wiele wspólnego z osi¹ganiem celów biznesowych organizacji. Employer branding
jest s³usznie uwa¿any w literaturze za jeden z „niewielu dzia³añ w organizacji, które dotycz¹ najwra¿liwszych jej obszarów: finansów, brandu
oraz zasobów ludzkich, finansów – poniewa¿ trudno je traktowaæ roz³¹cznie z polityk¹ wynagrodzeñ czy marketingu firmy” [Koz³owski, 2012,
s. 16].
Employer branding jest stosunkowo nowym obszarem zarz¹dzania.
Pierwsze publikacje i badania w tym zakresie datuje siê na lata 90. XX w.
Jednym z prekursorów employer brandingu jest S. Barrow.
Employer branding jest kompleksem uporz¹dkowanych dzia³añ organizacji jako ca³oœci, polegaj¹cych na wykreowaniu i zarz¹dzaniu mark¹
po¿¹danego pracodawcy, przy jednoczesnym ukierunkowaniu na skuteczne osi¹ganie celów strategicznych. Dzia³ania EB zmierzaj¹ do budowania pozytywnego wizerunku organizacji jako pracodawcy, co w po³¹czeniu z innymi dzia³aniami marketingowymi ma zapewniæ pozyskanie
najlepszych pracowników. Powinno siê to przek³adaæ na skuteczne
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osi¹ganie celów biznesowych organizacji, jednoczeœnie oddzia³uj¹c na
zarz¹dzanie mark¹ korporacyjn¹ oraz mark¹ produktów i us³ug firmy.
Tylko umiejêtne prowadzenie dzia³añ marketingowych w po³¹czeniu
z dzia³aniami z obszaru zarz¹dzania zasobami ludzkimi umo¿liwi organizacjom skuteczny employer branding.
Podstaw¹ filozofii zarz¹dzania mark¹ pracodawcy jest stwierdzenie,
¿e pracownicy przedsiêbiorstwa s¹ jego pierwszymi klientami. Dotarcie
z odpowiednim przes³aniem marki przedsiêbiorstwa do jego pracowników stanowi wiêc logiczny pocz¹tek oddzia³ywania marki na uczestników rynku.
Marka pracodawcy jest koncepcj¹ ukierunkowan¹ na klientów, pracowników, akcjonariuszy oraz pozosta³ych interesariuszy [Gillis, 2006,
s. 278]. Z punktu widzenia organizacji wa¿ne jest znalezienie odpowiedzi
na pytanie: w jaki sposób silna marka pracodawcy mo¿e pomóc organizacji osi¹gn¹æ jej cele? Aby stworzyæ skuteczn¹ strategiê dzia³ania, organizacja powinna dopasowaæ do siebie trzy elementy ca³oœci: odpowiednio
zdefiniowan¹ markê korporacyjn¹, marki produktów i us³ug, a tak¿e
markê pracodawcy.
Wydaje siê zasadne pokazanie, czym ró¿ni siê marka korporacyjna
od marki produktu/us³ugi oferowanej przez organizacjê. Ró¿nice te pokazano w tablicy 1.
Tablica 1. Ró¿nice miêdzy mark¹ pracodawcy a mark¹ produktów/us³ug
Marka produktu

Marka korporacyjna

Zakres i skala

jeden produkt lub us³uga,
lub grupa podobnych
produktów

ca³a organizacja,
zawieraj¹ca korporacjê
i wszystkich interesariuszy

Pochodzenie
to¿samoœci marki

wyobraŸnia reklamodawcy dziedzictwo firmy,
wspierana badaniami
wartoœci i przekonania,
rynku
wyra¿ane przez cz³onków
organizacji

Grupa docelowa

klienci

wielu interesariuszy
(w tym pracownicy
i mened¿erowie oraz
klienci, inwestorzy,
organizacje pozarz¹dowe,
partnerzy biznesowi
i politycy)
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Marka korporacyjna

Odpowiedzialnoœæ

mened¿er marki (product
brand manager), personel
dzia³ów marketingu,
sprzeda¿y

prezes zarz¹du lub
cz³onkowie zarz¹du
odpowiedzialni za
marketing, komunikacjê
korporacyjn¹, zasoby
ludzkie, strategiê, czasem
tak¿e dzia³y designu lub
rozwoju

Horyzont
planowania

¿ycie produktu

¿ycie organizacji

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie [Hatch, Schultz, 2008, s. 8–9].

Jednym z istotnych elementów zarz¹dzania mark¹ pracodawcy jest
spojrzenie od strony oferowanych przez niego unikalnych wartoœci.
Oferta wartoœci pracodawcy stanowi podstawowe narzêdzie i p³aszczyznê komunikacji pomiêdzy organizacj¹ a jej interesariuszami. W literaturze
naukowej oraz publikacjach praktyków spotykamy siê z pojêciem Employer Value Proposition (EVP), czyli unikaln¹ wartoœci¹ dla pracownika.
Jest to wartoœæ dla pracownika zwi¹zana z mark¹ pracodawcy. Obydwa
te spojrzenia powinny byæ zbie¿ne, wartoœci powinny byæ zbli¿one, nawet
takie same.
EVP tworzy siê w celu przekazania informacji na temat tego, co firma
oferuje, jakimi wartoœciami siê kieruje i czego mog¹ spodziewaæ siê cz³onkowie organizacji. Koncepcja EVP mo¿e kojarzyæ siê z koncepcj¹ USP
(Unique Selling Proposition), co wydaje siê w pewnym sensie uzasadnione.
B. Minchington, uwa¿any za twórcê pojêcia EVP, stwierdzi³, ¿e obejmuje
ono korzyœci, jakie otrzymuje pracownik od pracodawcy za swoj¹ pracê
w organizacji [Minchington, 2010].
EVP jest to wyj¹tkowy, niepowtarzalny zbiór skojarzeñ i wartoœci,
które pozytywnie oddzia³uj¹ na grupê docelow¹. Jest to grupa kandydatów do pracy w danej organizacji. Efektem dzia³ania wartoœci na
kandydatów powinien byæ wybór danego pracodawcy. W koncepcji EVP
istotne s¹ cechy wizerunku, jak i wartoœci, które powinny siê pozytywnie
kojarzyæ najlepszym kandydatom. Mo¿e to byæ szczególnie przyjazna atmosfera w miejscu pracy, atrakcyjny system wynagrodzeñ, system opieki
medycznej.
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Koncepcja EVP powinna byæ sednem wartoœci reprezentowanych
przez przedsiêbiorstwo. Wartoœci owe nale¿y odpowiednio komunikowaæ, kieruj¹c przekazy do wskazanych grup odbiorców.
EVP powinna charakteryzowaæ siê:
–
–
–

niepowtarzalnoœci¹ wartoœci,
sta³oœci¹ wartoœci,
si³¹ przekazu wartoœci.

Aby skutecznie zarz¹dzaæ mark¹ pracodawcy, nale¿y posiadaæ d³ugofalow¹ strategiê dzia³ania. Nie jest to jednorazowe dzia³anie, lecz uporz¹dkowany i zaplanowany proces. Dzia³ania employer brandingu powinny byæ poprzedzone odpowiednim okresem planowania, sta³ego
monitorowania i zarz¹dzanie na takim samym poziomie jak zarz¹dza siê
mark¹ produktu i mark¹ korporacyjn¹ [Koz³owski, 2012, s. 32].
Pocz¹tkowym dzia³aniem jest audyt marki. Mo¿e to byæ czêœæ
audytu marketingowego organizacji, czyli wszechstronnego badania
œrodowiska marketingowego, celów, strategii i dzia³añ przedsiêbiorstwa
[Kotler, 2013, s. 697]. Szczególnie wa¿ne mo¿e byæ uzyskanie informacji
z audytu organizacji marketingu oraz œrodowiska marketingu, gdy¿ obejmuj¹ one wiele wspólnych obszarów z employer brandingiem. Audyt organizacji marketingu obejmuje m.in. [Dryl, 2010, s. 161]:
–

–
–

koordynacjê dzia³añ marketingu z innymi pionami funkcjonalnymi
przedsiêbiorstwa (produkcja, finanse, zaopatrzenie, zarz¹dzanie zasobami ludzkimi itp.),
stymulowanie twórczych, innowacyjnych postaw i zachowañ personelu,
tworzenie warunków dla w³aœciwej specjalizacji osób zatrudnionych
w s³u¿bach marketingowych.

Audyt œrodowiska marketingu obejmuje m.in. system informacji
marketingowej oraz planowanie marketingowe, które powinno byæ skoordynowane z okreœlaniem celów organizacji. Wyniki dobrze zaprojektowanego i przeprowadzonego audytu pos³u¿¹ do stworzenia raportu audytu wizerunku pracodawcy wœród potencjalnych pracowników, na tle
konkurencji i rynku.
Jednym z obszarów zarz¹dzania mark¹ pracodawcy z wyboru jest
zaufanie do przedsiêbiorstwa jako pracodawcy. Zaufanie do organizacji
mo¿e stanowiæ siln¹, niepowtarzaln¹ i sta³¹ wartoœæ, któr¹ mo¿na skutecznie komunikowaæ grupie docelowej przekazu employer brandingu.
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2. Zaufanie do marki w zarz¹dzaniu przedsiêbiorstwem
Zaufanie odgrywa coraz wa¿niejsz¹ rolê we wspó³czesnym marketingu. Zarz¹dzanie zaufaniem znajduje siê w krêgu zainteresowania
w³aœcicieli organizacji oraz zarz¹dów firm, konsumentów oraz innych
uczestników rynku. Jest to coraz czêœciej wymiar strategiczny zarz¹dzania, tak¿e w obszarze pozyskiwania kandydatów do pracy, utrzymywania lojalnych pracowników i zwiêkszania efektywnoœci ich pracy.
Zaufanie jest elementem ka¿dej transakcji rynkowej [Grudzewski
i inni, 2007, s. 31]. Stanowi o sukcesie strategii organizacji, produktów
i us³ug, a jego brak mo¿e staæ siê powodem rynkowej pora¿ki.
Zaufanie najczêœciej mo¿emy badaæ na dwóch poziomach. Jeden pomiar skupia siê na jednostkach (konsumentach, ludziach), które s¹ podmiotami zaufania, drugie podejœcie dotyczy organizacji [Rudzewicz,
2009, s. 421].
Pojêcie zaufania jest przedmiotem wielu rozwa¿añ w literaturze z zakresu zarz¹dzania, marketingu, socjologii, psychologii oraz innych obszarów nauki. Z pewnoœci¹ pojêcie to nale¿y rozpatrywaæ w ujêciu interdyscyplinarnym.
Zaufanie jest to gotowoœæ uwra¿liwiania siê na dzia³ania drugiej strony, oparta na ocenie jej wiarygodnoœci, w sytuacji wspó³zale¿noœci oraz
ryzyka [Sankowska, 2011, s. 34]. Jest ono traktowane jako uczucie bezpieczeñstwa doœwiadczane przez drug¹ stronê (np. pracownika organizacji)
w jego interakcji z mark¹ korporacyjn¹ lub mark¹ pracodawcy, które
opiera siê na przeœwiadczeniu, i¿ marka ta jest niezawodna i odpowiedzialna za dobro interesariusza [Delgado-Ballester i inni, 2003, s. 36
i nast.]. Zaufanie jest dodatkowo wzmocnione i wspierane przez socjopsychologiczne wiêzi norm, sentymentów i przyjaŸni, jak równie¿ przez
wiarê w moralnoœæ i dobr¹ wolê innych podmiotów [Ring, Van de Ven,
1994, s. 93], tak¿e organizacji jako pracodawców.
Poziom zaufania istniej¹cego miêdzy pracownikami czy te¿ innymi
interesariuszami a przedsiêbiorstwem w du¿ej mierze wynika z doœwiadczeñ, uczenia siê oraz si³y poprzednich interakcji. To silne i pozytywne
doœwiadczenia pracownika wp³ywaj¹ na zaufanie do marki pracodawcy.
Zaufanie ma swoje korzenie nie tylko w przesz³oœci, ale tak¿e w przysz³oœci.
Interesariusze organizacji oraz kandydaci do pracy wyra¿aj¹ swoje
zachowania rynkowe w kontekœcie oczekiwañ odnoœnie do przysz³oœci
firmy. Kupno produktu od firmy, która w najbli¿szym czasie przestanie
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istnieæ (np. pog³oski o upad³oœci), zawsze obarczone jest pewnym ryzykiem. Wys³anie podania o pracê do organizacji o w¹tpliwej reputacji tak¿e
jest dzia³aniem ryzykownym. Praca dla organizacji oskar¿anej publicznie
o dzia³ania niezgodne z prawem mo¿e bowiem stanowiæ problem dla
pracownika. Przyk³adem mo¿e byæ sytuacja pracowników upad³ej firmy
Amber Gold z Gdañska, którzy maj¹ powa¿ne trudnoœci w znalezieniu
zatrudnienia. Potencjalni pracodawcy maj¹ obawy przed zatrudnianiem
by³ych pracowników tej firmy.

3. Wyniki badania zaufania do przedsiêbiorstwa w aspekcie
employer brandingu
Badania przeprowadzono w 2013 roku na próbie 365 respondentów,
metod¹ kwestionariuszow¹. Respondenci byli doros³ymi mieszkañcami
Polski. Odpowiedzi na pytania ankiety udzielono poprzez kwestionariusz umieszczony na specjalistycznym portalu internetowym przeznaczonym do badañ marketingowych. Do ka¿dego pytania umieszczono
informacjê uzupe³niaj¹c¹, tak aby zapewniæ prawid³owy przebieg badania.
Respondentów zapytano o kwestie zaufania na poziomach przedsiêbiorstwa, produktu oraz konsumentów. Kwestionariusz zawiera³ 13 pytañ
o zró¿nicowanej formie, odnosz¹cych siê do wielu zagadnieñ dotycz¹cych zaufania. Jednym z celów badania by³o okreœlenie relacji konsument
produktu/us³ugi–producent dobra w aspekcie budowania zaufania do
marki organizacji (marki korporacyjnej) oraz marki pracodawcy (employer
brand). Z uwagi na ograniczon¹ objêtoœæ artyku³u przedstawiono tu tylko
kwestie zaufania do marki pracodawcy w aspekcie zaufania do przedsiêbiorstwa oraz si³y wp³ywu wizerunku przedsiêbiorstwa na chêæ aplikowania o pracê.
Strukturê badanych respondentów przedstawiono w tablicy 2.
Tablica 2. Charakterystyka respondentów

Odsetek

Czêstoœæ
wystêpowania
(liczba
respondentów)

kobieta

30,96%

113

mê¿czyzna

69,04%

252

Zmienne
P³eæ
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Odsetek

Czêstoœæ
wystêpowania
(liczba
respondentów)

0,54%

2

œrednie

66,58%

243

wy¿sze licencjat

23,29%

85

9,59%

35

do 1500 z³

39,18%

143

1501–3000 z³

39,73%

145

3001–6000 z³

13,15%

48

3,29%

12

Zmienne
Wykszta³cenie

podstawowe

wy¿sze
magisterskie
Poziom
dochodów
miesiêcznych
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powy¿ej 6000 z³

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie wyników badañ.

Struktura badanej populacji wskazuje jednoznacznie na odchylenia
od struktury polskiego spo³eczeñstwa. Taki sk³ad próby wynika³ z dostêpnoœci respondentów.
Jedno z pytañ zawartych w kwestionariuszu badania odnosi³o siê do
oceny znaczenia zaufania do organizacji jako pracodawcy w kontekœcie
nabywania marek produktów i us³ug danej firmy. Wyniki odpowiedzi respondentów pokazano w tablicy 3.
Tablica 3. Czy zaufanie do organizacji jako pracodawcy ma znaczenie przy
nabywaniu marki produktów i us³ug danej firmy
OdpowiedŸ

Odsetek

Liczebnoœæ

1

tak, jest najistotniejsza spoœród
czynników branych pod uwagê
przy zakupie

14%

53

2

tak, jest istotna, ale biorê pod
uwagê równie¿ inne czynniki

81%

294

3

nie ma dla mnie ¿adnego
znaczenia

5%

18

100%

365

Suma
ród³o: Opracowanie w³asne.

Zaledwie 5% respondentów uzna³o, ¿e zaufanie do organizacji jako
pracodawcy nie ma wp³ywu na decyzjê o zakupie produktu lub us³ugi.
Dla 14% stanowi ono najwa¿niejszy czynnik. Okazuje siê, ¿e wspó³czesny
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konsument jest bardzo œwiadomy swoich wyborów. Podejmuj¹c decyzjê
o zakupie konkretnej marki produktu, uwzglêdnia wizerunek przedsiêbiorstwa jako pracodawcy. Zaufanie do firmy jako pracodawcy stanowi istotny czynnik dla 81% respondentów. Mimo ¿e wskazuj¹ oni tak¿e
inne czynniki, podejmuj¹c decyzjê o zakupie, niezaprzeczalnie mo¿na
stwierdziæ, ¿e dba³oœæ o pracownika, jeœli w odpowiedni sposób jest komunikowana otoczeniu, mo¿e przynieœæ firmie wymierne korzyœci w postaci grona wiernych klientów.
Kolejne pytania w kwestionariuszu odnosi³y siê do oceny istotnoœci
wybranych czynników w sytuacji podejmowania decyzji o zakupie produktu danej marki. Zapytano respondentów, w jaki sposób pozytywna
ocena organizacji jako pracodawcy wp³ywa na decyzje o zakupie produktów i us³ug danej marki. Skalê istotnoœci czynnika zawarto pomiêdzy
1 – nieistotny czynnik a 5 – bardzo istotny czynnik. Wyniki pokazano
w tablicy 4.
Tablica 4. Ocena istotnoœci czynników w sytuacji podejmowania decyzji
o zakupie produktu danej marki (1 – nieistotny, 5 – bardzo istotny)
Czynnik
Organizacja jako po¿¹dany
i atrakcyjny pracodawca

Zaufanie do marki organizacji
(marki korporacyjnej)

Ocena

Odsetek

Liczebnoœæ

1

1%

2

2

8%

28

3

16%

63

4

61%

219

5

13%

54

1

1%

3

2

4%

18

3

22%

79

4

41%

151

5

31%

114

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie przeprowadzonych badañ.

Ocena organizacji jako po¿¹danego i atrakcyjnego pracodawcy ma
istotny wp³yw na podejmowanie decyzji o zakupie danej marki produktu
i us³ugi – 3/4 respondentów uznaje ten czynnik za bardzo istotny i istotny.
W przypadku 1% respondentów pozytywny wizerunek organizacji jako
po¿¹danego i atrakcyjnego pracodawcy nie wp³ywa na decyzjê o wyborze marki produktu.

Czas na EB, czyli zaufanie do marki przedsiêbiorstwa...

67

Kolejn¹ kwesti¹ jest zaufanie do marki organizacji (marki korporacyjnej). W tym przypadku niemal 3/4 wskazañ respondentów okreœla
zaufanie do marki korporacyjnej jako przynajmniej istotny czynnik, brany
pod uwagê przy podejmowaniu decyzji o zakupie produktu i us³ugi danej
marki.
Wyniki przedstawionych powy¿ej badañ, stanowi¹ce wybran¹ czêœæ
szerszych studiów empirycznych, pokazuj¹ na du¿e znaczenie zaufania
do marki w kontekœcie employer brandingu, szczególnie je¿eli spojrzymy
na to zagadnienie szerzej, nie tylko z poziomu dzia³u zasobów ludzkich.
Marketing oferuje w tym zakresie wiele skutecznych rozwi¹zañ mened¿erom organizacji, które zamierzaj¹ skutecznie zarz¹dzaæ mark¹ pracodawcy z wyboru.

Zakoñczenie
Employer branding jest dzia³aniem o charakterze strategicznym dla
ka¿dej organizacji, która jest zainteresowana pozyskiwaniem dobrych
pracowników, a w konsekwencji zdobyciem zaufania konsumentów.
Atrakcyjnoœæ pracodawcy w ocenie potencjalnych pracowników warunkowana jest przez wiele czynników. Mo¿e to byæ wynagrodzenie, atmosfera w miejscu pracy, a tak¿e zaufanie do marki organizacji. Analiza literatury oraz wyniki badañ empirycznych wskazuj¹ na znacz¹cy wp³yw
zaufania do marki pracodawcy na decyzje konsumentów o zakupie
produktu konkretnej marki.
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Streszczenie
Marka stanowi jeden z najczêœciej opisywanych obszarów wspó³czesnego
marketingu. Ma ona wp³yw na wiele ró¿nych obszarów zarz¹dzania przedsiêbiorstwem. Jednym z tych obszarów jest zarz¹dzanie zasobami ludzkimi,
gdzie wykorzystuje siê koncepcjê employer brandingu. W ostatnich latach koncepcja ta jest umiejêtnie wykorzystywana przez wielu pracodawców. Jednym z czynników branych pod uwagê przez potencjalnych pracowników jest zaufanie do
marki pracodawcy. Okazuje siê jednak, ¿e ten aspekt stanowi równie¿ istotny
czynnik determinuj¹cy decyzje konsumentów o wyborze produktów konkretnej
marki. Artyku³ przedstawia analizê literatury z zakresu zarz¹dzania, marketingu
oraz wyniki badañ empirycznych realizowanych przez autora.

S³owa kluczowe
employer branding, zarz¹dzanie mark¹, zaufanie do marki

The importance of trust in the company’s brand in the context of the
employer brand management (Summary)
Brand is one of the most commonly reported areas of modern marketing. It
affects many different areas of business management. One of these areas is the
management of human resources, which uses the concept of employer branding.
In recent years, the concept is skillfully used by many employers. One of the factors taken into consideration by potential employees is trust in employer brand. It
turns out, however, that this aspect is also an important determinant of consumers’ decisions about choosing a particular brand of product. This article presents
an analysis of the literature in the field of management, marketing and the results
of empirical research conducted by the author.
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