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Energetyka stanowi sektor, w którym budowanie pożądanego wizerunku, ze względu na rosnące 

ceny energii, bezpieczeństwo dostaw i transformację przez jaką przechodzi, nabrało szczególnego 

znaczenia. Działania marketingowe, w których wykorzystuje się narzędzia marketingu mix stanowią 

zbiór kontrolowanych działań przedsiębiorstwa w celu wywołania pożądanej reakcji wśród 

odbiorców końcowych. Określane są także jako sygnały wysyłane przez firmę do konsumentów  

w celu osiągnięcia pozytywnego, budzącego zaufanie wizerunku. Relację działań marketingowych  

z wizerunkiem (przedmiot badań) osadzono w teorii szkoły zasobowej (perspektywa 

przedsiębiorstwa). Autor prowadzi swoje rozważania także w teorii sygnalizacji ponieważ 

uczestnikami opisywanej relacji są dwie strony, tj. przedsiębiorstwa i konsumenci (ci drudzy są 

podmiotem badań).  

W Polsce nie przeprowadzono dotychczas badań empirycznych nad określeniem relacji działań 

marketingowych i wizerunku przedsiębiorstw energetycznych (luka badawcza). Na tej podstawie 

został sformułowany problem badawczy, którym uczyniono udzielenie odpowiedzi na pytanie 

ogólne: czy podejmowane przez przedsiębiorstwo energetyczne działania marketingowe z zakresu 

marketingu mix oddziałują pozytywnie na jego wizerunek? Za cel pracy przyjęto określenie 

oddziaływania wybranych działań marketingowych na wizerunek przedsiębiorstw energetycznych. 

Na podstawie studiów piśmiennictwa, ustalonego problemu badawczego i celu założono w pracy, że 

wybrane działania marketingowe wiążą się pozytywnie z wizerunkiem przedsiębiorstwa 

energetycznego. Sformułowano hipotezy o charakterze eksplikatywnym, zmierzające do 

stwierdzenia istnienia zależności między wybranymi działaniami marketingowymi a wizerunkiem 

przedsiębiorstwa energetycznego. Weryfikacji hipotez badawczych i realizacji celu pracy posłużyło 

badanie ilościowe wykonane na podstawie źródeł pierwotnych. 

Analiza dorobku teoretycznego oraz pierwotnego materiału empirycznego prowadzi do 

konstatacji, że organizacjom będącym integratorami zasobów i konkurującym ze sobą na rynku 

energii, w dążeniu do posiadania pozytywnego wizerunku nie wystarczy opieranie się w swoich 

działaniach marketingowych wyłącznie na materialnych zasobach operacyjnych (produkt, kanały 

dystrybucji). Równie ważne jest stosowanie niematerialnych zasobów sprawczych, wykorzystując  

w pełni posiadane know-how, umiejętności i zdolności w obszarze formułowania cen i warunków 

umownych czy w podejmowaniu właściwych działań promocyjnych i public relations. Pozytywny 

wizerunek jest możliwy do osiągnięcia dzięki dobrze zaplanowanym i konsekwentnie realizowanym 

określonym działaniom marketingowym, a nie stanowi dzieła przypadku. 


