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ZACHĘTY SKŁANIAJĄCE KONSUMENTÓW 
DO DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ Z ORGANIZACJAMI 
BIZNESOWYMI I PUBLICZNYMI

Ewa Ziemba
Monika Eisenbardt

Wprowadzenie

W spółcześni konsumenci coraz częściej nie są już tylko 
pasywnymi użytkownikami produktów, lecz anga-

żują się w ich tworzenie, projektowanie, ulepszanie, a także 
promowanie i dystrybuowanie (Aghamirian, Dorri, Agha-
mirian, 2013). Podejmując się tego typu aktywności, dzielą 
się wiedzą z organizacjami biznesowymi i publicznymi, jak 
również z  innymi konsumentami. Z tego powodu wiedza 
konsumentów stała się ich ważnym niematerialnym zaso-
bem (Tseng, 2016; Grudzewski i in., 2010).

W  rezultacie coraz więcej organizacji ukierunkowuje 
swoje działania na pozyskiwanie wiedzy konsumentów, 
a  następnie jej wykorzystanie w  celu doskonalenia pro-
duktów i  usług czy też procesów (Ziemba, Eisenbardt, 
2015). Biorąc pod uwagę stale zmieniające się potrzeby 
i oczekiwania konsumentów oraz ich postawy w stosunku 
do dzielenia się wiedzą (Ziemba, Eisenbardt, 2014), a po-
nadto różnorodność kanałów komunikacji online (Ziemba, 
Eisenbardt, 2016b), organizacje stoją przed wyzwaniem 
wyboru właściwych zachęt, które skłonią konsumentów do 
dzielenia się wiedzą. Dogłębny przegląd literatury wska-
zuje, że liczba opracowań, które podejmują problematykę 
stosowania zachęt jako motywatorów dla konsumentów do 
dzielenia się wiedzą, jest niewielka. Stąd celem artykułu jest 

analiza zachęt, które proponują konsumentom przedsię-
biorstwa i organizacje publiczne, aby pozyskać ich wiedzę, 
w odniesieniu do zachęt oczekiwanych przez konsumentów. 

Niniejszy artykuł składa się z czterech części. W części 
pierwszej opisano metodologię badań. W  części drugiej 
dokonano przeglądu literatury przedmiotu, który stanowił 
podstawę do postawienia pytań badawczych. Część trzecia 
prezentuje wyniki badań dotyczące z jednej strony zachęt 
oczekiwanych przez konsumentów, a  z  drugiej strony za-
chęt, które proponują konsumentom przedsiębiorstwa i or-
ganizacje publiczne, aby pozyskać ich wiedzę. Część czwar-
ta stanowi podsumowanie oraz wnioski płynące z badań.

Procedura badawcza

P rocedurę badawczą podzielono na dwa etapy, a  te 
z kolei na zadania, co przedstawiono poniżej.

Etap I procedury badawczej (XII 2014 – XII 2016)
Zadanie 1. Przegląd polskiej i zagranicznej literatury 

przedmiotu.
Zadanie 2. Przeprowadzenie badania kwestiona-

riuszowego w  celu określenia, które zachęty skłoniłyby 
konsumentów do dzielenia się wiedzą z  organizacjami 

Przegląd Organizacji, Nr 8 (931), 2017, ss. 16-22 
www.przegladorganizacji.pl 

©Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa (TNOiK) 

 

https://doi.org/10.33141/po.2017.08.03 



ZARZĄDZANIE ORGANIZACJAMI | 17

biznesowymi i publicznymi. W badaniu udział wzięło 783 
konsumentów. Metodykę badania, jego zakres czasowy, 
analizę rzetelności oraz charakterystykę grupy badawczej 
scharakteryzowano w  sposób szczegółowy w  opracowa-
niu E. Ziemby i M. Eisenbardt (2016b).

Zadanie 3. Analiza statystyczna zgromadzonych 
danych.

Etap II procedury badawczej (I 2017 – V 2017)
Zadanie 4. Opracowanie narzędzia badawczego. Wy-

korzystując MS Excel, opracowano narzędzie badawcze 
na potrzeby ewidencji studiów przypadków. Narzędzie 
to składało się z  pięciu arkuszy. W  pierwszym arkuszu 
scharakteryzowano cele badania oraz przedstawiono ob-
jaśnienia użytych pojęć. Kolejne cztery arkusze były prze-
znaczone do opisania danych empirycznych dotyczących: 
procesów biznesowych, w  których jest wykorzystywana 
wiedza konsumentów, form dzielenia się wiedzą przez 
konsumentów, zachęt skłaniających konsumentów do 
dzielenia się wiedzą oraz kanałów komunikacji online 
wykorzystywanych do dzielenia się wiedzą.

Zadanie 5. Obserwacja online i  ewidencja studiów 
przypadków dzielenia się wiedzą konsumentów. Po-
między 2 stycznia a 18 lutego 2017 roku przeprowadzono 
niewchodzącą w reakcję (Bíró i in., 2014) obserwację on-
line projektów przedsiębiorstw i organizacji publicznych, 
mających na celu pozyskanie wiedzy od konsumentów. 
Obserwowano i analizowano przypadki dzielenia się wie-
dzą konsumentów, wyszukane w Internecie, trwające bez 
interwencji badawczy i  niezwiązane z  ich osobistym za-
angażowaniem. Finalnie zgromadzono ponad 100 takich 
studiów przypadków.

Zadanie 6. Weryfikacja i  analiza zgromadzonych da-
nych empirycznych. Studia przypadków zostały poddane 
szczegółowej weryfikacji. W  rezultacie do dalszej analizy 
zaakceptowano 90 poprawnie i kompletnie opisanych stu-
diów przypadków, w których konsumenci dzielili się wiedzą. 
Obejmowały one 67 organizacji biznesowych (z sektorów: 
finansowego i  bankowego, odzieżowego, rozrywkowego, 
nowych technologii, artykułów dziecięcych i zabawek, pra-
sowego, spożywczego, meblowego oraz wyrobów jubiler-
skich) i 23 organizacje publiczne (urzędy miast, szkoły oraz 
publiczne centra kultury). Te przypadki poddano szczegó-
łowej analizie w zakresie stosowanych zachęt, skłaniających 
konsumentów do dzielenia się wiedzą. 

Zadanie 7. Sformułowanie wniosków i rekomendacji. 

Przegląd literatury i pytania badawcze
Wiedza konsumentów w zarządzaniu 
organizacją

W e współczesnych koncepcjach zarządzania nie-
jednokrotnie zwraca się uwagę na wartość wie-

dzy, która stała się strategicznym zasobem, mającym 
niebagatelny wpływ na produkcję, konsumpcję oraz 
funkcjonowanie przedsiębiorstw (Omotayo, 2015). Na 
osobną uwagę zasługuje koncepcja zarządzania wiedzą. 
W  koncepcji tej wiedza jest postrzegana jako czynnik 
sukcesu organizacji, niezwykle ważny w celu skuteczne-
go zarządzania wszystkimi zachodzącymi w organizacji 

procesami (Liebowitz, 2016). Umożliwia ona lepsze 
i  trafniejsze zrozumienie potrzeb i  oczekiwań pracow-
ników, konsumentów, jak również organizacji jako ca-
łości. W koncepcji zarządzania wiedzą podkreśla się, że 
wiedza może być tworzona wewnątrz organizacji przez 
pracowników i  menedżerów (Nonaka, Takeuchi, 2000). 
Może być też pozyskiwana z zewnątrz organizacji – od 
konsumentów oraz innych współpracujących podmio-
tów (Tseng, 2016). 

Coraz częściej podkreśla się, że obecnie to wiedza 
konsumentów staje się jednym z najistotniejszych niema-
terialnych zasobów organizacji (Ziemba, Mullins, 2016), 
umożliwiającym nadążanie za potrzebami konsumentów 
(Aghamirian i in., 2013; Tseng, 2016), przyczyniającym się 
do powstania nowych, innowacyjnych produktów zgod-
nych z pomysłami i oczekiwaniami konsumentów, a tym 
samym do wzrostu wartości i innowacyjności organizacji 
(Croteau, Li, 2003). Ponadto wiedza konsumentów jest 
tym czynnikiem, który wzmaga konkurencję pomiędzy 
organizacjami (Song, Kang, 2016; Wiechoczek, 2016), 
szczególnie poprzez trafniejsze i  lepsze dopasowanie 
produktów do oczekiwań konsumentów. Konsumentów 
dzielących się wiedzą, a  równocześnie tworzących war-
tość dodaną organizacji, w literaturze przedmiotu określa 
się mianem ‘prosumentów’. Natomiast proces, w którym 
dzielą się oni wiedzą z  organizacjami i  uczestniczą tym 
samym we współtworzeniu oraz doskonaleniu produktów, 
nazywany jest ‘prosumpcją’ (Toffler, 1980; Xie i in., 2008). 
W  rezultacie przyjmuje się, że prosumenci to aktywnie 
dzielący się wiedzą konsumenci (Rayna, Striukova, 2016; 
Ziemba, Eisenbardt, 2014; Ziemba, 2013). Dzielą się oni 
wiedzą nie tylko z organizacjami, lecz również z  innymi 
konsumentami, tworząc dodatkową wartość zarówno dla 
organizacji, jak i dla siebie samych. 

Postawy konsumentów względem 
dzielenia się wiedzą 

K onsumenci mogą dzielić się wiedzą dobrowolnie, nie 
oczekując w zamian żadnych korzyści (Yuan i in., 2016). 

Często jednak dzielą się wiedzą pod warunkiem otrzyma-
nia z tego tytułu określonych korzyści – materialnych lub 
niematerialnych (Ziemba, Eisenbardt, 2016a). Analiza 
literatury wskazuje, że postawę konsumentów, odzwiercie-
dlającą ich chęć do dzielenia się wiedzą, rozważać można 
dwojako, a mianowicie jako: willingness to share oraz eager-
ness to share (Van den Hooff i in., 2012). Pierwsze podejście 

– willingness to share – można określić jako warunkową chęć 
konsumentów do dzielenia się wiedzą. W tym przypadku 
konsumenci są skłonni dzielić się wiedzą, jednak wyłącznie 
pod warunkiem uzyskania w zamian określonych korzyści. 
Skutecznym motywatorem mogą w tym przypadku okazać 
się różnorodne zachęty. Przeciwnością jest drugie podejście 

–  eagerness to share –  wyrażające pozytywne nastawienie 
konsumentów do aktywnego dzielenia się wiedzą. Konsu-
menci tacy dzielą się wiedzą, ponieważ postrzegają ją jako 
wartościową i  oczekują, że zostanie ona doceniona przez 
innych (De Vries i in., 2006). Nagrodą dla nich jest poczu-
cie satysfakcji, wynikającej z dzielenia się wiedzą, a wiedzą 
dzielą się najczęściej z własnej inicjatywy. 
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Przeprowadzona analiza literatury oraz badania własne 
autorek (Ziemba, Eisenbardt, 2016a; 2014) prowadzą do 
wniosku, iż możliwości wykorzystania wiedzy konsumen-
tów w organizacjach w dużej mierze zależą od ich posta-
wy względem dzielenia się wiedzą i korzyści, jakie mogą 
z tego tytułu uzyskać. Ważne jest zatem stosowanie przez 
organizacje w  projektach skierowanych do konsumen-
tów zachęt, mogących skłaniać ich do takiej aktywności, 
szczególnie tę grupę konsumentów, która przejawia posta-
wę willigness to share. 

Zachęty i bodźce skłaniające 
konsumentów do dzielenia się wiedzą 

W   literaturze znaleźć można badania analizujące za-
chęty do dzielenia się wiedzą dedykowane pracowni-

kom. V. Dermol (2011) analizował wpływ zachęt na proces 
zarządzania wiedzą. Wnioskował, że jeśli przedsiębiorstwo 
oferowało pracownikom zachęty skłaniające ich do dziele-
nia się wiedzą, jak na przykład publiczne uznanie dla pra-
cownika dzielącego się wiedzą, miały one wpływ na chęć 
dzielenia się wiedzą pracowników, a tym samym znacząco 
oddziaływały na proces zarządzania wiedzą w  tym przed-
siębiorstwie. Inne badania wskazują, że pracownicy, aby 
dzielić się wiedzą, preferowali takie zachęty, jak publiczne 
uznanie i  możliwość rozwoju zawodowego, a  mniejszą 
uwagę zwracali na wzrost wynagrodzenia (Gammelgaard, 
2007). Zdaniem J. Liebowitza (2003), część organizacji 
promuje dzielenie się wiedzą, oferując zachęty i  nagrody, 
dopóki proces ten stanie się w nich normą. Wyniki badań 
wskazują, że przedsiębiorstwa, które zachęcały konsumen-
tów do dzielenia się wiedzą, w rezultacie wykazały lepsze 
wyniki biznesowe (Jelonek, 2015; Chen, Huang, 2014).

Zachęcenie konsumentów do dzielenia się wiedzą sta-
nowi dziś niemałe wyzwanie dla organizacji biznesowych 
i  publicznych. W  zamian za dzielenie się wiedzą organi-
zacje proponują konsumentom nagrody finansowe i  rze-
czowe, testowanie prototypów produktów, otrzymanie 
darmowych próbek produktów, zdobycie punktów lojal-
nościowych (Sulleyman, 2017; Isibor 2014). Innymi profi-
tami, które mogą uzyskać konsumenci, dzieląc się wiedzą 
z organizacjami, są profity o charakterze niematerialnym, 
przede wszystkim uczestniczenie w ciekawych projektach, 
dostosowanie produktów do własnych potrzeb, współpra-
ca z przedsiębiorstwem liczącym się w branży, współpraca 
w grupie podzielającej pasje, wyróżnienie spośród innych 
konsumentów, budowanie osobistej reputacji (Amayah, 
2013; Anderson, 2010).

Cel badania i pytania badawcze 

G runtowna analiza literatury wskazuje, że badacze 
zgadzają się co do faktu, że związek pomiędzy moty-

wacją jednostki a jej chęcią dzielenia się wiedzą pozostaje 
w  zdecydowanej mierze niezbadany, a  dodatkowo słabo 
wyjaśniony (Gafni i  in., 2014; Lam, Lambermont-Ford, 
2010). Ponadto brak jest opracowań dotyczących bodźców 
i zachęt skłaniających konsumentów do dzielenia się wie-
dzą z organizacjami. Z tego względu dostrzeżono potrzebę 
przeprowadzenia badań dotyczących zachęt skłaniających 
konsumentów do dzielenia się wiedzą. 

Niniejsze opracowanie podejmuje próbę odpowiedzi 
na następujące pytania badawcze:

Jakich zachęt oczekują konsumenci, aby dzielić się wie-
dzą z przedsiębiorstwami i organizacjami publicznymi?

Jakie zachęty oferują konsumentom przedsiębiorstwa 
i  organizacje publiczne, aby skłonić ich do dzielenia się 
wiedzą?

Czy występują różnice pomiędzy zachętami oferowa-
nymi konsumentom przez przedsiębiorstwa a organizacje 
publiczne? 

Odpowiedź na postawione pytania badawcze może 
wspomóc przedsiębiorstwa i organizacje publiczne w za-
kresie lepszego dopasowania systemu zachęt do oczeki-
wań konsumentów.

Wyniki badań
Zachęty oczekiwane przez konsumentów, aby 
dzielić się wiedzą z przedsiębiorstwami 
i organizacjami publicznymi

W   celu odpowiedzi na pierwsze pytanie badaw-
cze P1: Jakich zachęt oczekują konsumenci, aby 

dzielić się wiedzą z przedsiębiorstwami i organizacjami 
publicznymi? przeprowadzono analizę danych pierwot-
nych pochodzących z  badania kwestionariuszowego 

–  etap I  procedury badawczej. Analizie poddano nastę-
pujące zachęty materialne: nagroda finansowa, nagroda 
rzeczowa, testowanie prototypu produktu, otrzymanie 
darmowych próbek produktu, zdobycie punktów lojal-
nościowych. Natomiast wśród korzyści niematerialnych 
konsumenci oceniali: uczestniczenie w  ciekawym pro-
jekcie, dostosowanie produktu do własnych potrzeb, 
współpracę z  firmą liczącą się w  branży, współpracę 
w  grupie podzielającej pasje, wyróżnienie spośród  
innych konsumentów. Wyniki zamieszczono w tabeli 1. 

Przedstawione w  tabeli 1  wyniki badania wskazują, 
że w największym stopniu konsumenci oczekują nagród 
finansowych (średnia=4,27; mediana=5; dominan-
ta=5), a  nieco rzadziej darmowych próbek produktów 
(średnia=4,21; mediana=4; dominanta=5) oraz nagród 
rzeczowych (średnia=4,06; mediana=4; dominanta=5). 
W  najmniejszym zakresie konsumenci oczekują możli-
wości zdobycia punktów lojalnościowych (średnia=3,14, 
mediana=3; dominanta=4). Wysunąć można wniosek, 
że przedsiębiorstwa powinny uwzględniać i  stosować 
zachęty, aby skłonić konsumentów do dzielenia się wie-
dzą, szczególnie zaś nagrody finansowe darmowe próbki 
produktów oraz nagrody rzeczowe.

Zachęty stosowane przez przedsiębiorstwa 
i organizacje publiczne, aby skłonić 
konsumentów do dzielenia się wiedzą 

W   celu odpowiedzi na drugie pytanie badawcze P2: 
Jakie zachęty oferują konsumentom przedsiębior-

stwa i organizacje publiczne, aby skłonić ich do dzielenia 
się wiedzą? przeprowadzono analizę danych pochodzących 
z opracowanych studiów przypadków – etap II procedury 
badawczej. Analizie poddano te same zachęty jak w I etapie 
procedury badawczej. Wyniki przedstawiono na rysunku 1. 
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Wyniki analizy zaprezentowane na rysunku 1 pokazują, 
iż najczęściej przedsiębiorstwa i  organizacje publiczne 
proponują konsumentom korzyści niematerialne, aby 
skłonić ich do dzielenia się wiedzą. Ten rodzaj zachęty 
wystąpił w 33,3% przypadków. Inne zachęty proponowa-
ne konsumentom to: nagrody finansowe – proponowane 
w 25,6% przypadkach oraz nagrody rzeczowe – propono-
wane w 20% przypadków. Jeżeli chodzi o pozostałe rodzaje 
zachęt, ich wartości procentowe wahały się w graniach od 
1,1% do 5,6% – co wskazuje, że tylko sporadycznie są one 
oferowane konsumentom, aby zachęcić ich do dzielenia 
się wiedzą.

Podkreślić należy, że dane przedstawione na rysun-
ku 1 obejmują zarówno przedsiębiorstwa, jak i organizacje 
publiczne łącznie. Rodzi się w związku z tym następujące 
pytanie: P3: Czy występują różnice pomiędzy zachętami 
oferowanymi konsumentom przez przedsiębiorstwa a or-
ganizacje publiczne? W celu odpowiedzi na nie ponownie 
przeprowadzono analizę danych pochodzących z  opra-
cowanych studiów przypadków, jednak tym razem roz-
łącznie dla przedsiębiorstw i dla organizacji publicznych. 
Wyniki przedstawiono na rysunku 2. 

Wyniki zaprezentowane na rysnuku 2  wskazują na 
występowanie różnic pomiędzy przedsiębiorstwami 
a  organizacjami publicznymi dotyczących zachęt dla 
konsumentów. Interesujące poznawczo jest to, iż orga-
nizacje publiczne częściej oferują konsumentom zachęty. 
Szczególnie są to korzyści niematerialne i nagrody finan-
sowe oferowane przez 39,1% organizacji publicznych. Dla 

porównania 31,3% przedsiębiorstw oferowało konsumen-
tom korzyści niematerialne, zaś nagrody finansowe tylko 
20,9% przedsiębiorstw.

Dyskusja nad wynikami badań i wnioski

A nalizując przedstawione w  opracowaniu wyniki ba-
dań, należy podkreślić, że zachęty są ważnym bodź-

cem do dzielenia się wiedzą dla konsumentów, szczególnie 
zaś nagrody finansowe, darmowe próbki produktów oraz 
nagrody rzeczowe. Strategie organizacji, zarówno bizne-
sowych, jak i publicznych, powinny więc uwzględniać te 
zachęty w  celu skłonienia jak największej liczby konsu-
mentów do dzielenia się wiedzą – co stanowi jednocześnie 
pierwszy wniosek z przeprowadzonych badań.

Wyniki badań zaprezentowane w  opracowaniu 
wskazują ponadto, których zachęt oczekują konsumen-
ci, aby dzielić się wiedzą z  organizacjami, jak również, 
jakie zachęty proponują w  praktyce przedsiębiorstwa 
i  organizacje publiczne, aby skłonić ich do dzielenia 
się wiedzą. Analizując wyniki badań, zauważyć można 
pewien dysonans. Konsumenci, aby dzielić się wiedzą, 
w zdecydowanej większości oczekują takich zachęt, jak 
możliwość otrzymania darmowych próbek produktu, 
nagród finansowych i  rzeczowych. Studia przypadków 
wskazują, że nagrody finansowe i nagrody rzeczowe pro-
ponowano w  20–25% przypadków. Wiodącymi zachę-
tami były korzyści niematerialne, które proponowano 
w  33,3% przypadków. Wynika stąd drugi wniosek, że 

Tab. 1. Statystyki opisowe dla zachęt oczekiwanych przez konsumentów, aby dzielić się wiedzą z przedsiębiorstwami i organizacjami 
publicznymi

Zachęty oferowane konsumentom Średnia Mediana Dominanta Odchylenie 
standardowe

nagroda rzeczowa 4,06 4 5 1,06

nagroda finansowa 4,27 5 5 0,98

testowanie prototypu produktu 3,94 4 4 1,08

otrzymanie darmowych próbek produktu 4,21 4 5 0,90

zdobycie punktów lojalnościowych 3,14 3 4 1,20

korzyści niematerialne 3,49 4 4 0,94

Źródło: opracowanie własne

Rys. 1. Zachęty proponowane konsumentom przez przedsiębiorstwa i organizacje publiczne
Źródło: opracowanie własne
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przedsiębiorstwa i organizacje publiczne, chcąc skłonić 
konsumentów do dzielenia się wiedzą, powinny skory-
gować stosowane systemy motywacyjne kierowane do 
konsumentów i  częściej oferować im możliwość otrzy-
mania nagród finansowych i rzeczowych.

Po trzecie, co jest bardzo interesujące, organizacje pu-
bliczne prawie dwa razy częściej oferują konsumentom 
zachęty aniżeli przedsiębiorstwa, wychodząc tym samym 
naprzeciw oczekiwaniom konsumentów. Tym samym wy-
niki badania wskazują, że organizacje publiczne posiadają, 
w zakresie proponowanych konsumentom zachęt, systemy 
motywacyjne lepiej dopasowane do oczekiwań konsu-
mentów aniżeli przedsiębiorstwa. Nasuwa się więc kolejny 
wniosek, iż przedsiębiorstwa powinny częściej uwzględniać 
w  swoich systemach motywacyjnych zachęty oczekiwane 
przez konsumentów, aby skłonić ich do dzielenia się wie-
dzą, a  tym samym zwiększyć powodzenie zgromadzenia 
użytecznej i wartościowej biznesowo wiedzy konsumentów. 

Podsumowanie

Z aprezentowane w  niniejszym opracowaniu analizy 
i  wyniki badań mogą okazać się przydatne dla bada-

czy, którzy wykorzystując i  doskonaląc zaproponowaną 
metodologię, mogą przeprowadzić własne badania wśród 
różnych organizacji, w różnych krajach. Przeprowadzenie 
badań w  krajach o  różnej kulturze i  poziomie rozwoju 
doprowadzić może do kolejnych, interesujących wniosków, 
powiązań, podobieństw, a nawet sprzeczności. 

Wyniki badań zdecydowanie mogą być przydatne dla 
przedsiębiorstw i  organizacji publicznych. Wskazują bo-
wiem, które zachęty są  oczekiwane przez konsumentów, 
a które są im proponowane. Analiza wyników badań w po-
dziale na przedsiębiorstwa i  organizacje publiczne może 
pomóc zarówno jednym, jak i  drugim trafniej dobierać 
zachęty, aby skłonić konsumentów do dzielenia się wiedzą.

Podobnie jak większość opracowań, również to posiada 
określone ograniczenia, wśród których najistotniejsze to:
1. Jako pierwsze ograniczenie można wskazać wybór 

studiów przypadków, które dotyczyły polskich przed-
siębiorstw i organizacji publicznych. Wskazane byłoby 
przeprowadzenie badań obejmujących organizacje za-
graniczne.

2. Drugie ograniczenie dotyczy metodyki badawczej. Ba-
daniem objęto te studia przypadków, które w  danym 
okresie czasu miały miejsce w Internecie oraz zostały 
ocenione jako warte uwagi. Starano się przy tym usil-
nie zachować obiektywność i  rzetelność badawczą. 
Wskazane jest przeprowadzenie kolejnego badania, 
w innym czasie, aby uzyskane wyniki poddać analizie 
porównawczej.

3. Trzecie ograniczenie dotyczy form przekazywania wie-
dzy przez konsumentów. W badaniu połączono wszyst-
kie formy przekazywania wiedzy przez konsumentów 
(oceny punktowe, komentarze, propozycje ulepszeń 
produktów i usług, pomysły na nowe produkty i usłu-
gi) w jedną kategorię. Dalsze dociekania naukowe po-
winny uwzględnić analizę zachęt skłaniających konsu-
mentów do aktywności, zależnie od formy dzielenia się 
wiedzą. 
Wszystkie wyszczególnione powyżej ograniczenia 

prowadzonych badań będą uwzględnione w  przyszłych 
badaniach oraz poddane gruntownej i starannej analizie 
w dociekaniach naukowych autorek.

Finalnie podkreślić należy, że dzielenie się wiedzą kon-
sumentów oraz utylitarne wykorzystanie tej wiedzy przez 
organizacje (biznesowe i publiczne) są nowymi zjawiska-
mi, które nieustannie się rozwijają i  ewoluują. Rodzi to 
bogate możliwości przeprowadzenia przeszłych, interesu-
jących badań, jak również stanowi nieustanne wyzwanie 
badawcze dla autorek. Tym samym zauważają one i pod-
kreślają potrzebę prowadzania ciągłych badań nad wiedzą 
konsumentów, obejmujących dość długie ramy czasowe, 
w celu uzyskania jak najbardziej rzetelnych wyników.
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e-mail: ewa.ziemba@ue.katowice.pl
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Rys. 2. Różnice w zachętach proponowanych konsumentom przez przedsiębiorstwa i organizacje 
publiczne
Źródło: opracowanie własne
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Incentives Encouraging Consumers 
to Share Knowledge with Business 
and Public Organizations

Summary

Consumer knowledge is increasingly becoming an integral 
and important element of business strategy. A major chal-
lenge for enterprises involves motivating and encouraging 
consumers to share their knowledge. This problem is ad-
dressed by incentives linked to knowledge sharing activities 
of consumers. The purpose of this paper is, on the one hand, 
to investigate which incentives can encourage consumers 
to knowledge sharing as well as, on the other hand, to 
investigate which incentives enterprises and public organi-
zations offer to consumers. The outcomes of two stages of 
the research have been combined in the paper. The results 

indicate that consumers expect a wider range of incentives 
than enterprises and public organizations can offer to them. 
Nonetheless, public organizations are closer to satisfying 
the expectations of consumers as to the offered incentives. 
The results also indicate that consumers expect material 
rewards (e.g. free gifts, souvenirs), monetary compensation 
as well as free samples of products whilst enterprises and 
public organizations offer them especially personal benefits, 
such as enhancing their expertise, status or recognition, be-
ing a part of the community, pride of excellence, as well as 
a possibility to learn more.

Keywords

consumer, knowledge, knowledge sharing, attitudes 
towards knowledge sharing, incentives, enterprises, public 
organizations
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