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1. Imię i nazwisko TOMASZ OLEJNICZAK 

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania 

oraz tytulu rozprawy doktorskiej 

Posiadanv stopień naukowy: doktor nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa, 

Wydział Towaroznawstwa, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2010 

Tytuł rozprawy doktorskiej : Innowacja produktowa jako determinanta zachowań konsumentów 

na przykładzie żywności wygodnej 

Promotor w przewodzie doktorskim: 

prof. zw. dr hab. BOGDAN SOJKIN, Uniwersytet Ekonomiczny W Poznaniu, Wydział 

Towaroznawstwa, Katedra Marketingu Produktu 

Recenzenci rozprawy doktorskiej: 

Prof. zw. dr hab. ALICJA KUSINSKA, Wyższa Szkoła Ekologii w Warszawie, Instytut Badań 
Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie 

Dr hab. JACEK KALL, prof. UE Poznań, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział 

Towaroznawstwa, Katedra Marketingu Produktu (obecnie Wyższa Szkoła Bankowa W 

Poznaniu) 

Posiadanv tvtuł zawodowy: magister, dyplom ukończenia studiów wyższych 4,5-letnich na 

kierunku Zarządzanie i Marketing, specjalność Handel i Marketing, Wydział Zarządzania, 

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2001 

Tytuł pracy magisterskiej: Kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa na pin/kładzie firmy 

AUGUST O 

Promotor: prof. zw. dr hab. BOGDAN SOJKIN, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

Wydział Zarządzania, Katedra Handlu i Marketingu 

Posiadane dyplomy: 

Dyplom ukończenia Studium Pedagogicznego i Uzyskania kwalifikacji pedagogicznych do 

pracy nauczycielskiej; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu rok 2001, Międzywydziałowe 

Studium Pedagogiczne, Zaświadczenie nr 740/2001 
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3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych 

15 września 2002 - 19 luty 2010: Asystent — Katedra Marketingu Produktu, Akademia 

Ekonomiczna w Poznaniu 

19 luty 2010 — obecnie: Adiunkt — Katedra Marketingu Produktu, Uniwersytet Ekonomiczny W 

Poznaniu 

W pierwszych latach działalności naukowo-dydaktycznej związany byłem również umową 

cywilną z Wyższą Szkoła Handlu i Rachunkowości W Poznaniu (W latach 2005 — 2011) oraz 

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu (W latach 2009 — 2014). 

4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o 

stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 882, 1311, z 2017 r. poz. 859, 1530). 

Jako osiągnięcie naukowe, zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach 

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule W zakresie sztuki, które stanowi 

znaczny wkład w rozwój nauk ekonomicznych W dyscyplinie nauk o ekonomii, wskazuje 

następującą monografię — dzieło opublikowane w całości: 

Tomasz Olejniczak (2019), KONSUMENCI SENIORZY WOBEC INNOWACJI 

PRODUKTOWYCH, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 

[ISBN: 978-83-66199—14-9], s. 1-269. 
Recenzentami wydawniczymi monografii są: prof. dr hab. GRAŻYNA ŚWIATOWY 

(Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) i prof. dr hab. TERESA SŁABY (Wyższa Szkoła 

Menedżerska W Warszawie). 



5. Charakterystyka głównego osiągnięcia naukowego 

5.1 Uzasadnienie wyboru tematu 

Starzenie się ludności uważa się za najistotniejszą zmianę demograficzną wpływającą 

na wszystkie sfery życia społeczno — ekonomicznego, determinującą często nieuświadomione 

konsekwencje społeczne, ekonomiczne, kulturowe oraz medyczne. W wielu krajach, głównie 

europejskich, wtym również w Polsce, proces ten przybiera w ostatnich latach na sile, a skutki 

wywołane tym procesem stają się coraz bardziej dostrzegalne. W sferze ekonomicznej 

zwiększająca się liczba seniorów w istotny sposób wpływa na strukturę produkcji, podziału, 

wymiany i konsumpcji środków zaspokajających potrzeby ludzkie. Ponadto wraz z procesem 

starzenia się człowieka zachodzą ogólne zmiany w jego organizmie o charakterze zarówno 

fizycznym, fizjologicznym jak i psychicznym wyraźnie zmieniając jego zachowania rynkowe. 

W zachodnich społeczeństwach relacje procesów starzenia się z konsumpcją zostały 

dostrzeżone już w połowie XX wieku. Pierwsze analizy zwiększającego się potencjału 

nabywczego segmentu konsumentów seniorów dokonywano już W latach 60 ubiegłego wieku 

w USA. Już wtedy podkreślano, że jest to grupa istotnie różniąca się od innych segmentów 

konsumenckich w podejściu do realizacji procesów nabywczych. 

W końcu 2017 r. liczba ludności Polski wyniosła 38,4 mln, w tym ponad 9 mln 

stanowiły osoby w wieku 60 lat i więcej. W latach 1989-2016 liczba osób w starszym Wieku 

wzrosła o prawie 3,7 mln, wtym największy liczebny wzrost - o ponad 0,9 mln - odnotowano 

dla grupy 60-64 latków. Udział osób w wieku co najmniej 60 lat w ogólnej populacji wzrósł o 

prawie 10 punktów procentowych, tj. z 14,7% w 1989 r. do 24,2% w 2017r. Analizując dwa 

wymiary — absolutny wzrost populacji seniorów oraz ich udział w populacji całego kraju — na 

przykładzie danych z ostatnich lat można potwierdzić — proces starzenia się polskiego 

społeczeństwa przybiera na sile (tylko liczba osób po 60 roku życia w Polsce w latach 2010 — 

2017 zwiększyła się o przeszło 23,7%). Dodatkowo jak wskazuje prognoza ludności Głównego 

Urzędu Statystycznego w 2030 roku udział osób starszych w populacji osiągnie wskaźnik 

26,2%, w 2040 — wysokość 30,5%, zaś W 2050 - 36,5%. 

Zachowania rynkowe konsumentów seniorów w ostatnich latach stały się dość 

atrakcyjnym przedmiotem badań wielu dziedzin naukowych, szczególnie w zakresie nauk 

społecznych (ekonomii i finansów oraz nauk o zarządzaniu i jakości). Wielu badaczy 

podejmowało i podejmuje trud pozyskania wiedzy o specyfice i odmiennościach procesów 

zachowań rynkowych zwiększającego swój potencjał nabywczy konsumentów seniorów. 

Badania realizowane w Polsce przez różne instytucje badawcze i naukowe są jednak bardzo 

rozproszone. Ze względu na zasadnicze różnice w doborze do próby, wielkości próby, wyborze 



jednostki badawczej, zasięgu realizowanych badań oraz zastosowanej metodzie czy technice 

badawczej istnieje ograniczona możliwość porównania wyników badań i budowy spójnego 

obrazu zachowań konsumentów seniorów w Polsce. Dodatkowo badania krajowe zachowań 

rynkowych ludzi starszych najczęściej obejmują różnorodne zagadnienia (trudno dokonywać 

klasyfikacji nurtów badawczych), a podejmowana tematyka badawcza ma nierzadko charakter 

bardzo ogólny albo bardzo wąski / wycinkowy, ze względu na ograniczenia finansowe. Cechą 

polskich badań nad konsumpcją seniorów jest również ich lokalność i regionalność (w 

większości przypadków badania realizowane są w obrębie miasta czy województwa), małe 

próbkowanie (próby najczęściej kilkudziesięciu seniorów — przeważnie brak informacji o 

przyjętym zróżnicowaniu próby badawczej) oraz rekrutowanie respondentów spośród tylko 

uczestników Uniwersytetów III Wieku (co zrozumiałe w kontekście łatwego dostępu do 

podmiotów badawczych), którzy jednak jak wskazują analizy Głównego Urzędu 

Statystycznego zasadniczo różnią się pod względem płci, wieku, wykształcenia od całej 

populacji ludzi starszych w Polsce. 

W Polsce na przestrzeni ostatnich 30 lat ukazała się jedynie jedna monografia 

kompleksowo obejmująca wybrane zagadnienia dotyczące zachowań konsumentów seniorów: 

Warunki życia ludzi starszych i ich zachowania na rynku pod red. A. Kusińskiej w 2002 roku. 

W następnych latach, choć w węższym zakresie, podejmowano niejednokrotnie zadania 

badawcze związane z rozpoznaniem różnorodnych zagadnień związanych z życiem seniorów 

(oparte na wynikach badań własnych): M. Mossakowska, A, Więcek, P. Błędowski, Aspekty 

medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce 2012; T. 

Zalega, Segment osób 65+ w Polsce. Jakość życia ~ konsumpcja — zachowania konsumpcyjne 

2016; M. Bombol i T. Słaby Konsument 55+ wyzwaniem dla rynku czy A. Dąbrowska, K. 

Gutkowska, M. Janoś — Kresło, T. Słaby, Wykluczenie społeczne — jakość i godność osób w 

wieku 60+ rdzennych mieszkańców wsi w Polsce. 

Kwerenda literatury dokonana przez autora wykazała jednak, że obszar zachowań 

konsumentów seniorów związanych z innowacyjnością w bardzo ograniczonym stopniu był 

przedmiotem zainteresowań badaczy. Zapewne wynika to 2 silnie ukształtowanego stereotypu 

ludzi starszych (często eksponowanego w mediach jak i publicystyce) jako niedostosowanych 

do zmian otoczenia, samotnych, ubogich, zamkniętych na nowości rynkowe. A szczegółowa 

charakterystyka segmentu rynkowego konsumentów seniorów pozwala zauważyć ich znaczącą 

rolę w kreowaniu przemian społeczno — gospodarczych, a w zwłaszcza W pobudzaniu do 

proinnowacyjnych zachowań rynkowych tak po stronie podmiotów podaży (Wprowadzanie 
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nowości w ofercie rynkowej) jak i popytu uzależnionego od akceptacji innowacji 

produktowych i gotowości zakupu. 

W świetle dynamicznego wzrostu nowoczesności poziomu konsumpcji niezwykle istotne 

wydaje się rozpoznanie otwartości seniorów na nowości w postaci nowych produktów oraz 

skłonności do ich włączania w procesy konsumpcji. Analiza postaw seniorów wobec innowacji 

w ostatnich latach w badaniach naukowych w Polsce była przeprowadzana rzadko, kwerenda 

literatury wskazuje przede wszystkim na badania zespołu Instytutu Badań Rynku Konsumpcji 

i Koniunktur „Konsument wobec innowacyjnej gospodarki” (choć obszar zachowań seniorów 

był niejako tematem pobocznym) oraz zespołu z Uniwersytetu Gdańskiego (Badowska iRogala 

w 2016 roku). Temat innowacyjności na rynku bankowym był podejmowany również w ramach 

prac badawczych Narodowego Banku Polskiego pod kierunkiem Dominiki Maison. Wyniki 

przeprowadzonych badań wskazywały na zdecydowanie niechętne postawy seniorów wobec 

nowych produktów. 

Przeprowadzone przez autora badania były jednymi z pierwszych zmierzających do 

kompleksowego ujęcia zagadnienia postaw wobec innowacji konsumentów seniorów W Polsce. 

W ich ramach starano się zidentyfikować postawy ludzi starszych wobec zmian otoczenia, 

wpływ zmian otoczenia na ich zachowania nabywcze, zainteresowanie nowymi produktami, 

postrzegane ryzyko zakupu nowych produktów, strategie zakupu innowacji produktowych 

realizowane przez seniorów oraz ich nastawienia wobec innowacji produktowych na 

wybranych rynkach. 

5.2 Cele naukowe oraz hipotezy badawcze 

Mając na uwadze rosnące zainteresowanie wyżej nakreśloną problematyką w wymiarze 

teoretycznym i praktycznym oraz zidentyfikowana lukę poznawczą wtym zakresie dokonano 

sformułowania celów i hipotez badawczych. Kluczowy problem sprowadza się do 

zidentyfikowania skłonności akceptowania i konsumowania nowości rynkowych, dlatego też 

za główny cel monografii przyjęto określenie determinant zakupu i akceptacji przez 

konsumentów seniorów innowacji produktowych wybranych kategorii dóbr materialnych 

F MCGl (produkty żywnościowe, produkty zdrowotne ~ parafarmaceutyki, produkty medyczne, 

produkty kosmetyczne, produkty chemii gospodarczej). Tak postawiony cel wymagał szerokich 

i pogłębionych studiów literatury przedmiotu, rozpoznania zrealizowanych w tym temacie 

badań empirycznych, analizy i oceny uzyskanych wyników badań oraz zaprojektowania 

' FMCG - (ang. FMCG, fast-moving consumer goods), produkty szybkozbywalne, produkty szybkorotujące. 
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metodyki pozwalającej na weryfikację hipotez. W ramach badań przeprowadzonych wśród 

konsumentów indywidualnych na obszarze województwa wielkopolskiego, dokonano 

wyodrębnienia celów szczegółowych: 

określenie zmian zachowań nabywczych seniorów oraz identyfikacja uwarunkowań tych 

zmian, 

identyfikacja innowacyjności w zachowaniach nabywczych ludzi starszych, 

rozpoznanie wymiarów postrzegania innowacji produktowych przez konsumentów 

seniorów, 

określenie postaw osób starszych wobec innowacji produktowych (w wymiarze 

poznawczym, emocjonalnym i behawioralnym), 

ustalenie poziomu konsumpcji kupowanych innowacji produktowych przez konsumentów 

seniorów. 

Sformułowany cel główny wraz z celami szczegółowymi oraz przeprowadzone analizy 

literaturowe stały się podstawą do postawienia hipotez, które zostały poddane weryfikacji 

empirycznej: 

1. Postrzeganie innowacji produktowych przez konsumentów seniorów jest silnie 

zróżnicowane i zależne od ich cech ekonomicznych, demograficznych oraz społecznych. 

2. Odczuwane ryzyko zakupu innowacji produktowych przez seniorów charakteryzuje 

wymiar przede wszystkim finansowy i ńmkcjonalny. 

3. Doświadczenie zakupowe (częstotliwość zakupu oraz wiedza o produktach danej kategorii 

produktowej) W Większym stopniu przekłada się na zakupy innowacji niż na kształtowanie 

się zainteresowania nowościami. 

4. Poziom dobrostanu subiektywnego seniorów (ocena stanu zdrowia, ocena dotycząca 

przyszłości w samodzielnym funkcjonowaniu, wiek subiektywnie postrzegany) istotnie 

determinuje proces zakupu i akceptacji innowacji produktowych. 

5. Pozytywny stosunek do zmian otoczenia w dużym stopniu kształtuje zainteresowanie 

nowościami rynkowymi a także późniejsze dokonywanie zakupów innowacji 

produktowych. 

6, Innowacyjność seniorów jest silnie zróżnicowana w zależności od kategorii produktowej. 

7. Zakup innowacji produktowej przez konsumentów seniorów istotnie zależny jest: wieku, 

oceny sytuacji materialnej, poziomu wykształcenia oraz aktywności społecznej. 



5.3 Struktura oraz najważniejsze elementy monografii 

Monografia ma charakter teoretyczno-empiryczny i składa się z pięciu rozdziałów oraz 

załączników. Treść i układ pracy podporządkowany został realizacji celów pracy oraz 

weryfikacji postawionych hipotez badawczych. Rozdziały I i H mają charakter teoretyczny i 

stanowią studia literaturowe dotyczące zagadnień procesów starzenia się w ujęciu mikro i 

makro oraz warunków życia seniorów a także prezentacji zróżnicowanego ujęcia 

innowacyjności przejawiającego się w literaturze polskiej i zagranicznej. Pozostałe trzy 

rozdziały obejmują wyniki badań przeprowadzonych wśród respondentów seniorów (osób w 

wieku 60 lat i więcej). 

Rozdział I rozpoczyna charakterystyka podstawowych pojęć związanych ze starzeniem 

się jednostkowym i zbiorowym. W dalszej kolejności, uwagę skoncentrowano na określeniu 

mierników starości społeczeństwa i na tym tle zaprezentowano zmiany demograficzne w Polsce 

w latach 2010 - 2017 wraz z prognozą dotyczącą struktury wiekowej polskiego społeczeństwa 

do roku 2050. Istotną część rozdziału stanowi synteza dostrzeganych w literaturze podejść do 

problemu starości; zaprezentowano więc wymiary starzenia się: biologiczne, psychologiczne i 

społeczne, a także zróżnicowane podejście do kwalifikowania osób do grupy senioralnej. W 

ostatniej części rozdziału zaprezentowano dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) oraz 

innych jednostek badawczych i naukowych dotyczące warunków życia i struktury konsumpcji 

seniorów w Polsce. Kwerenda literatury a przede wszystkim uwarunkowania prawne maj ące 

swoje konsekwencje w Polskiej statystyce spowodowały, że autor przyjął w swoich 

rozważaniach wiek 60 lat jako wiek rozpoczęcia wieku senioralnego. 

W rozdziale II dokonano charakterystyki segmentu seniorów W Polsce; pierwszej w 

literaturze próby spojrzenia całościowego na różne wyniki badań uzyskane przez wiodące 

ośrodki naukowe w Polsce dotyczące sfery konsumpcji ludzi starszych. Następnie wyjaśnione 

zostały podstawowe pojęcia związane z obszarem innowacyjności oraz przedstawiono różne 

klasyfikacje innowacji produktowych. Przekrojowy przegląd literatury pozwolił na 

zdefiniowanie pojęcia innowacja produktowa łączącego różne spojrzenia, w dużym stopniu 

uwzględniające ocenę konsumentów. W dalszej kolejności scharakteryzowano istotę dyfuzji 

innowacji, jej elementy, proces przebiegu oraz proces akceptacji innowacji przez 

konsumentów. Rozdział kończy przegląd zróżnicowanego podejścia do określania 

innowacyjności konsumenckiej. Niewątpliwie cennym elementem rozdziału jest dokonanie 

klasyfikacji rodzajów innowacyjności konsumenckiej, która dotychczas nie znalazła swojego 

odzwierciedlenia w literaturze krajowej. W dalszej części rozdziału podkreślono 

niejednoznaczność wyników badań dotyczących charakterystyki konsumentów innowatorów 



jak również zwrócono uwagę na sprzeczne wyniki badań wskazujące na zależności między 

innowacyjnością konsumentów a zmiennymi demograficznymi, ekonomicznymi oraz 

psychologicznymi. 

W monografii przyjęto definicję innowacji produktowej (nowego produktu) jako: 

wszelkiego rodzaju nowatorskie rozwiązania, które mają na celu oferowanie przez produkt 

nowych, lepszych funkcjonalności, cech, które mają służyć konsumentom. Konsumenci za 

innowację uznają coś zupełnie nowego, co wcześniej nie istniało lub stanowi unowocześnienie 

dotychczasowych produktów; podstawowym kryterium warunkującym uznanie produktu za 

nowy jest postrzeganie go za taki przez konsumentów. Zaś innowacyjność konsumentów 

seniorów rozumiana jest jako postawa (w ujęciu poznawczym, emocjonalnym i 

behawioralnym) konsumentów ludzi starszych do innowacji (postawy wobec innowacyjnych 

zmian otoczenia, wiedza o nowościach, zainteresowanie nowymi produktami, gotowość do 

zakupu oraz ich nabywanie i konsumpcja/użytkowanie). 

Rozdział III monografii prezentuje wyniki badań własnych w zakresie określenia 

postaw konsumentów seniorów wobec innowacji. Określenie uwarunkowań podejmowania 

decyzji o zakupach nowości przez ludzi starszych wymagało zastosowania merytorycznie 

uzasadnionych metod i technik zbierania informacji. Dlatego też rozdział rozpoczyna 

prezentacja możliwości pojawienia się problemów badawczych, które mogą warunkować 

jakość uzyskanego materiału analitycznego. W dalszej części zaprezentowano cel i hipotezy 

badawcze oraz szczegółowy schemat etapów realizacji badań. Następne dwa podrozdziały 

stanowią omówienie wyników badań dotyczących postaw seniorów wobec zmian otoczenia 

oraz zwyczajów zakupowych ludzi starszych. 

W kolejnym, rozdziale IV zaprezentowane zostały wyniki badań, które pozwoliły na 

realizację celu głównego pracy — określenie determinant akceptacji innowacji produktowych 

przez konsumentów seniorów. Pierwsze omówione wyniki badań wyznaczyły poziom 

innowacyjności konsumenckiej seniorów: określono aktywność ludzi starszych w 

wykorzystaniu nowości w życiu codziennym a przede wszystkim stopień zainteresowania 

produktami innowacyjnymi. W ostatniej części rozdziału scharakteryzowano proces zakupu 

innowacji produktowych przez seniorów i zaprezentowano model postaw ludzi starszych 

wobec wybranych kategorii nowości rynkowych. 

Ostatni rozdział monografii V to podsumowanie wyników badań w postaci: określenia 

kluczowych determinant zakupu innowacji produktowych na rynku FMCG, prezentacji modelu 

akceptacji nowości przez ludzi starszych oraz scharakteryzowaniem segmentacji konsumentów 

10 «a? 



seniorów wg kryterium innowacyjności (rozumianej jako zainteresowanie oraz kupowanie 

nowych produktów). 

W zakończeniu pracy przedstawiono najważniejsze rezultaty rozprawy, na podstawie 

których sformułowano uogólnione wnioski. 

Zachowania nabywcze ludzi starszych ulegają zmianom na skutek przeobrażeń ich 

życia osobistego, codziennego wpływu zmiennych otoczenia, w którym żyją, a także trendów 

związanych z globalizacja. Wyniki badań pozwoliły stwierdzić, że decyzje rynkowe seniorów 

determinują w największym stopniu zmiany o charakterze ekonomicznym (przejście na 

emeryturę i związany z tym spadek dochodów), społeczno-rodzinnym (wyprowadzka dzieci, 

śmierć małżonka) oraz relacje międzypokoleniowe (pojawienie się wnuków). Jednocześnie 

wybrane elementy życia codziennego wpływają na sposób podejmowania decyzji zakupowych 

przez ludzi starszych; szczególnie jest dostrzegany wpływ mediów, technologii oraz działań 

marketingowych podmiotów gospodarczych. 

Wyniki zadań pozwalają również stwierdzić, że seniorzy w większości pozytywnie 

odbierają różnorodne zmiany zachodzące w ich otoczeniu, choć jednocześnie należy 

odnotować wysoki stopień, refleksyjności (lub też obaw) w wyrażaniu opinii — znaczna grupa 

badanych nie potrafiła (lub nie chciała) jednoznacznie określić swoich postaw wobec 

przeobrażeń otoczenia. Konsumenci seniorzy są aktywnymi uczestnikami rynku — 

częstotliwość zakupu przez nich różnych produktów (żywnościowych, dla zdrowia, 

kosmetycznych, chemii gospodarczej) należy ocenić jako wysoką. Potwierdza się opinia 

obecna w literaturze, że seniorzy traktują codzienne zakupy jako rytuał sprawiający im 

przyjemność, dostarczający przeżyć sensorycznych oraz sposób utrzymania dobrej kondycji 

fizycznej. Analiza ich zwyczajów zakupowych pozwoliła zidentyfikować cechy 

charakterystyczne zachowań zakupowych. Okazuje się, że seniorzy są racjonalni, praktyczni, 

jednak trochę zagubieni w ofercie handlowej, a także umiarkowanie zainteresowani zmianami 

otoczenia handlowego i zyskującymi na znaczeniu trendami prozdrowotnymi. Decydujący 

wpływ na decyzje nabywcze seniorów ma najbliższa rodzina, dzieci i rodzeństwo. Opinie osób 

obcych stanowią jedynie tło dla podejmowania przez nich samodzielnych decyzji („słucham, 

ale często działam inaczej”). 

Zachowania konsumentów seniorów wskazują na ograniczony poziom ich 

innowacyjności. Niespełna co dziesiąty badany senior wykazuje postawę typową dla 

innowatorów czy wczesnych naśladowców, choć można dostrzec również pewne symptomy 

przyszłych zmian: co piąty badany podkreśla zainteresowanie nowościami, ale bez 

ostatecznego potwierdzenia w postaci zakupu. Jednocześnie zauważalne jest ogromne 

l l  . 
[Ł 

X 



zróżnicowanie postaw seniorów wobec nowych produktów. Wyniki badania wskazują na 

istnienie dwóch grup seniorów o odmiennych postawach wobec innowacji: konsumentów 

świadomie innowacyjnych (zaangażowanych w poszukiwanie informacji o nowych produktach 

i aktywnych zakupowo — 12%) oraz konsumentów konserwatywnych rynkowo (wykazujących 

postawy braku zainteresowania nowościami produktowymi czy nawet niechęci — 16%). 

Najliczniej reprezentowana grupa badanych przedstawia pełne spektrum zachowań: od 

seniorów ostrożnie innowacyjnych (czasami interesujących się, ale niekupujących lub rzadko 

kupujących) do nieświadomych naśladowców (deklarujących całkowity brak zainteresowania 

nowościami, ale niewykluczających ich zakupu w określonych sytuacjach). 

Dużym walorem pracy w opinii autora jest zwrócenie uwagi na wysoki poziom 

niejednoznaczności ocen dokonanych przez seniorów, dotyczących samodzielnego 

podejmowania decyzji o zakupie nowych produktów. Okazuje się, że choć większość badanych 

(84,5%) deklaruje samodzielność w podejmowaniu decyzji zakupu nowości, to jednocześnie 

ponad co trzeci senior wskazuje, że zasadniczo to rodzina dokonuje zakupów nowych 

produktów dla niego, a ponad połowa badanych przyznaje, że każdy zakup innowacji 

produktowej konsultuje z rodziną. Potwierdza to wskazywaną w literaturze silną potrzebę 

podkreślania swojej niezależności w podejmowaniu decyzji przez ludzi starszych. 

Ustalono, że zaprezentowany obraz zwyczajów zakupowych konsumentów seniorów 

jest bardzo zróżnicowany i niezwykle trudny do jednoznacznej interpretacji. Wyraźnie 

zarysowują się dwa elementy istotne w procesie decyzyjnym ludzi starszych: rozwaga oraz 

nawyk. Seniorów można określić jako konsumentów umiarkowanie aktywnych, którzy 

obserwując zachodzące wokół nich przeobrażenia, dążą do zaspokojenia swoich potrzeb. 

Jednoznacznie można stwierdzić, że upływ lat nie oznacza zmniejszenia potencjału 

konsumpcyjnego; seniorzy wykorzystują nabyte doświadczenia, nadal podejmują decyzje 

według utartych schematów, nieznacznie je tylko modyfikując. Dostrzegają wpływ różnych 

zmiennych otoczenia na swoje codzienne i osobiste życie, ale starają się zachowywać bardzo 

niezależnie. 

Istotnym osiągnięciem prezentowanej pracy naukowej jest ustalenie częstotliwości 

kupowania nowych produktów przez seniorów oraz identyfikacja przyczyn określonego 

zachowania badanego segmentu konsumentów. Seniorzy w sposób bardzo zróżnicowany 

określają częstotliwość zakupów nowych produktów: 1/3 z nich deklaruje, że kupuje innowacje 

produktowe czasami, 19,5% często lub bardzo często, a przeszło połowa badanych (52%) 

stwierdza, że dokonuje zakupów nowych produktów rzadko, bardzo rzadko lub wcale. 

Zasadniczo świadczy to o wysokim stopniu sceptycyzmu wobec zakupów innowacji 
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produktowych. Wyniki badań pozwoliły jednocześnie ustalić główne przyczyny kupowania 

innowacji produktowych (wyraźne korzyści, hedonistyczne przesłanki, widoczność innowacji) 

oraz podstawowe przesłanki ograniczania zakupów nowych produktów (konserwatyzm, 

asymetria informacji po stronie seniora, obawy o to, czy produkt jest bezpieczny oraz brak 

zachęt skierowanych do seniorów). 

Wyniki badań wskazują, że im lepsza ocena stanu zdrowia, im częściej wyznawana 

filozofia „młody duchem” oraz im więcej optymizmu w spojrzeniu seniorów na przyszłość, 

tym częściej wykazują oni zainteresowanie produktami innowacyjnymi i deklarują zakup 

takich produktów. Jednocześnie im częściej dokonują zakupów w poszczególnych kategoriach 

produktowych i im większa mają wiedzę o produktach i ich sposobach konsumpcji 

(doświadczenie zakupowe), tym częściej sygnalizują zainteresowanie nowościami rynkowymi 

oraz chęć ich zakupu. 

Analiza wyników badań pozwoliła również na wyraźne wskazanie, że częsta obserwacja 

oferty produktowej w placówkach handlowych (czego miernikiem może być częstotliwość 

zakupów) rozbudza zainteresowanie seniorów innowacjami na rynku FMCG, ale jest 

zasadniczo niewystarczająca, aby skłonić ich do podjęcia decyzji zakupowej. Dopiero 

pogłębiona wiedza o produktach i sposobach ich konsumpcji przyczynia się do nabywania 

nowych produktów, które wcześniej cieszyły się zainteresowaniem konsumentów seniorów. 

Efektem podjętego wyzwania naukowo—badawczego jest zbudowanie dwóch modeli, 

będących autorskim wkładem w kolejne uzupełnienie wiedzy o zachowaniach konsumentów: 

określenie modelu postaw seniorów wobec innowacji przez odniesienie zachowań seniorów na 

rynkach FMCG do tradycyjnego modelu Rogersa oraz stworzenie modelu zakupu i akceptacji 

przez seniorów innowacji produktowych na wybranych rynkach. Dodatkowo zaproponowano, 

będącą oryginalnym podejściem, segmentację konsumentów seniorów według kryterium 

innowacyjności konsumenckiej, która pozwoliła wyodrębnić pięć typów seniorów. 

Wyraźnie nowatorski charakter zaprezentowanego modelu postaw ludzi starszych 

wobec innowacji produktowych na rynku produktów FMCG wynika z dotychczasowego braku 

podziału seniorów na segmenty według innowacyjności rozumianej jako skłonności do 

szybszej niż inni akceptacji nowych produktów. Średnio 4,6% seniorów zadeklarowało, że 

kupuje nowości przeważnie jako pierwsi w swoim otoczeniu; grupa wczesnych naśladowców 

to Wśród seniorów średnio co piąta osoba. Jest to w pewnym stopniu zbieżne z deklaracjami 

dotyczącym zainteresowania nowościami — „wcześni naśladowcy” mogą jednocześnie być w 

dużym stopniu nieświadomymi innowatorami. Prawie połowę badanych można określić 

mianem większości (wczesnej i późniejszej) zgodnie z modelem E. Rogersa, zaś co czwarty 
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badany (25,1%) senior reprezentuje postawy konserwatywne i sceptyczne wobec nowych 

produktów. 

Ostatnim elementem monografii jest zaprezentowanie segmentacji seniorów według 

innowacyjności konsumenckiej. W ramach procedury segmentacyjnej metodą grupowania 

elementów za pomocą k—średnich zastosowano następujące kryteria: stopień zainteresowania 

nowymi produktami, częstotliwość zakupu innowacji produktowych, poziom optymizmu 

seniorów, wiek kognitywny, opinia o swojej nowoczesności oraz postawy wobec zmian 

otoczenia: „zwiększenie liczby nowych produktów w placówkach handlowych”. Pozwoliło to 

na wyodrębnienie pięciu segmentów konsumentów seniorów: niechętnych konserwatywnych 

(seniorzy wycofani w stosunku do zmian otoczenia, niezainteresowani innowacjami, 

niekupujący nowych produktów lub kupujący je bardzo rzadko, z pesymizmem patrzący w 

przyszłość), zorientowanych tradycjonalistów (ludzie starsi o trzeźwym spojrzeniu na swoje 

życie, ze względu na tradycjonalizm niekupujący nowości, ale dostrzegający nowe produkty w 

ofercie handlowej, raczej obojętni na zmiany otoczenia, choć mający o sobie pozytywne 

opinie), aspirujących biernych (seniorzy o zróżnicowanym podejściu do innowacji, 

zainteresowani, czasami kupujący, ale ciągle wycofani, z obawą obserwujący zmieniającą się 

rzeczywistość, uważający się za tradycjonalistów), nieświadomych praktycznych (osoby 

starsze o praktycznym podejściu do zakupów, nie interesują się nowościami, ale kupują je w 

sytuacji, kiedy potrzebują, umiarkowanie otwarci na zmiany otoczenia, spoglądający z 

optymizmem na teraźniejszość i przyszłość) oraz racjonalnych innowatorów (zainteresowani 

nowymi produktami, ale kupujący je czasami, zakup innowacji jest przemyślany; bardzo 

pozytywnie nastawieni na przyszłość, czujący się młodziej, niż na to wskazuje ich wiek 

chronologiczny, aprobujący zmiany otoczenia i uważający się za nowoczesnych). 

5.4 Metodyka przeprowadzonych badań 

Sformułowane cele opracowania wymagały szerokich studiów literatury przedmiotu (polskiej 

i zagranicznej), rozpoznania istniejących w tej materii wyników badań empirycznych, 

zaprojektowania badań własnych pozwalających na określenie innowacyjności konsumentów 

seniorów. Studia literaturowe, dotyczące wielopłaszczyznowej problematyki zachowań 

konsumentów, procesu starzenia się z uwzględnieniem aspektów biologicznych, społecznych i 

psychologicznych, stanu wiedzy o zachowaniu rynkowym ludzi starszych w Polsce a także 

postrzegania/rozumienia pojęć innowacja i innowacyjność, wymagały analizy ponad 300 

pozycji bibliograficznych polskich i zagranicznych, na które złożyły się pozycje zwarte, 

artykuły naukowe oraz raporty publikowane przez instytuty statystyczne i naukowe. 



Rozbudowana procedura postępowania badawczego, inspirowana studiami literaturowymi, 

objęła trzy sekwencyjne badania: 

a) Badanie jakościowe — wywiad indywidualny pogłębiony zrealizowany w 2015 roku, którego 

celem było rozpoznanie rozumienia pojęcia innowacja oraz zdefiniowanie rodzaju i zakresu 

możliwych problemów podczas realizacji badań ilościowych (próba 30 osób) 

b) Badanie ilościowe I — wywiad osobisty zrealizowany w 2016 roku, którego celem było 

określenie postaw seniorów wobec zmian otoczenia oraz innowacji (próba 700 osób) 

c) Badanie ilościowe II ~ wywiad osobisty zrealizowany w 2018 roku, którego celem było 

określenie postrzegania innowacji produktowych przez seniorów oraz identyfikacja 

czynników warunkujących i różnicujących zakupy innowacji produktowych na rynku 

FMCG (próba 1617 osób) 

W przypadku badań ilościowych dobór respondentów przeprowadzono z 

wykorzystaniem metodę doboru kwotowego, a struktura próby badawczej według kryterium 

płci oraz Wieku była tożsama ze strukturą populacji ludzi starszych w Wielkopolsce. 

Dysponowanie strukturą populacji mieszkańców województwa wielkopolskiego na bazie 

danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) pozwoliło na zbudowanie operatu 

kwotowania. Ponadto doświadczenia praktyczne w realizacji badań w terenie oraz wiedza o 

potencjalnych zagrożeniach wynikających z doboru kwotowego umożliwiły przygotowanie 

precyzyjnego schematu doboru jednostek badawczych (respondentów) dla ankieterów oraz 

prowadzenie kontroli na etapie badań terenowych i przy weryfikacji zebranego materiału 

badawczego (ocena kwestionariuszy). Szczególną uwagę poświęcono konstrukcji 

kwestionariuszy wywiadów osobistych ze względu na jednostkę badawczą; liczne 

uwarunkowania zdrowotne, psychologiczne i socjologiczne sprawiły, że badania seniorów są 

ogromnym wyzwaniem dla badaczy. 

Zebrany materiał badawczy został poddany analizie danych i wykorzystano 

podstawowe struktury rozkładów zmiennych (średnia), analizę korelacji współczynników 

Spearmana, test t-studenta, analizę skupień opartą o metodę grupowania elementów za pomocą 

k-średnich, eksploracyjną analizę czynnikową wraz testem sferyczności Barletta i 

współczynnikiem Kaisera-Mayera—Olkina. 
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5.5 Wkład własny autora monografii w rozwój dyscypliny ekonomia 

Monografia wzbogaca naukę społeczną w dyscyplinie ekónomia; nawiązuje do jednego z 

głównych nurtów problemowych ekonomii tj. możliwości zaspokojenia nieograniczonych 

potrzeb W warunkach ograniczonych zasobów materialnych i mentalnych konsumentów 

seniorów. Jej główna zaletą jest adaptacja wiedzy dla opisu procesów decyzyjnych w 

zaspokojeniu potrzeb ludzi starszych. 

Uważam że wkładem własnym autora W rozwói dvscvnlinv ekonomia iest: 

opracowanie oryginalnej segmentacji konsumentów seniorów wg kryterium 

zdefiniowanej innowacyjności konsumenckiej; 

przedstawienie modelu postaw seniorów wobec innowacji na rynkach FMCG z 

odniesieniem do tradycyjnego modelu Rogersa; 

stworzenie modelu akceptacji przez konsumentów seniorów innowacji produktowych 

na rynku FMCG; 

zidentyfikowanie typowych strategii zakupowych stosowanych przez seniorów podczas 

nabywania innowacji produktowych; 

określenie siły wpływu determinant akceptacji nowych produktów przez konsumentów 

seniorów na rynku FMCG. 
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6. Omówienie pozostałych osiągnieć naukowo — badawczych 

6.1 Krótka charakterystyka aktywności naukowo-badawczych przed uzyskaniem stopnia 

doktora 

Po ukończeniu studiów magisterskich na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu W 2001 roku, 

dostałem się na studia doktoranckie na Akademii Medycznej w Poznaniu na Wydział Nauk o 

Zdrowiu. Tam rozpocząłem rozważania o dysertacji naukowej dotyczącej problematyki 

kształtowania wizerunku placówek medycznych. W 2002 roku dokonałem zmiany życiowych 

planów i uzyskałem etat asystenta na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie 

Uniwersytet Ekonomiczny) w Katedrze Marketingu Produktu. Od początku moje 

zainteresowania skupiały się na poznaniu zachowań konsumentów na rynku produktów 

żywnościowych. Efektem licznych prac analityczno — empirycznych było aktywne 

uczestnictwo W złożeniu grantu w 2006 roku do Komitetu Badań Naukowych (obecnie 

Narodowe Centrum Nauki) dotyczącego postaw konsumentów wobec innowacji na rynku 

żywności. W 2007 roku wniosek uzyskał akceptację Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego i w latach 2007-2009 uczestniczyłem jako wykonawca w grancie naukowym 

ZACHOWANIA KONSUMENTÓW JAKO DETERMINANT A INNOWACJI 

PRODUKTOWYCH NA RYNKU ŻYWNOŚCI FUNKCJONALNEJ I WYGODNE] . 

Efektem mojej pracy jest współautorstwo monografii wydanej w 2009 roku przez 

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu: B. Sojkin, M. Małecka T. 

Olejniczak, M Bakalarska pt. Konsument wobec innowacji produktowych na rynku żywności. 

6.2 Omówienie dorobku i osiągnięć naukowo—badawczych po uzyskaniu stopnia doktora 

19 lutego 2010 zostałem zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Marketingu Produktu 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, gdzie pracuję do dnia dzisiejszego. Moje 

zainteresowania badawcze koncentrowały się początkowo na dwóch nurtach badawczych: 

a) analizy uwarunkowań zachowań konsumentów na różnych rynkach, 

b) wielowymiarowej analizy strategii wprowadzania innowacji produktowych na rynku 

produktów żywnościowych. 

W ramach pierwszego nurtu badawczego można wyróżnić dwa obszary zainteresowań: 

a) Zachowania konsumentów na rynku produktów żywnościowych 
T. Olejniczak, Determinanty zachowań konsumentów na polskim rynku żywności wygodnej, Problemy 
Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 16, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010. 
T. Olejniczak, Proces zakupu nowego produktu na rynku produktów żywnościowych, Zeszyt Naukowy nr 
154, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010. 



T .  Olejniczak, B .  Sojkin, Tradycjanalizm postaw konsumenckich na rynku żywności, w: Konsument w 
Unii Europejskiej - podobieństwa i różnice, red. Z .  Kędzior, R. Wolny. Wydawnictwo Akademii 
Ekonomicznej W Katowicach, Katowice 2010. 
T .  Olejniczak, B. Sojkin, Rynek żywności nowej generacji, w: Konsumpcja a rozwój regionów, Handel 
Wewnętrzny styczeń — luty 2011, Warszawa 2011. 
T .  Olejniczak, B.  Sojkin, Conditions jbr buying product innovations on Poland's food market w: ~ Current 
Trends in Commodity Science: Environmental and Adarket Research —Z. Foltynowicz, J . Witczak (red.), 
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011. 
T .  Olejniczak, B. Sojkin, The consumer expectations towards the functional foods w: Current trends in 
commodity science: book o f  abstracts: I l th  I ComSC ' l ], IG WT Symposium Series, 12th—14th September 
2011. D .  Gwiazdowska, H. Śmigielska (red), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w 
Poznaniu, Poznań 2011. 
T.Olejniczak, B.Sojkin, Trendy w zachowaniach konsumentów na rynku produktów żywnościowych w: 
Towaroznawstwo żywności w zaspokajaniu potrzeb konsumenta, Zeszyt Naukowy nr 206, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012. 
T .  Olejniczak, Post-purchase dissonance — a forgotten or difficult area of research in Poland, Polish 
Journal of Natural Sciences 2017/2. 
T. Olejniczak, B. Sojkin, M. Małecka, M. Sielicka, Consumer attitudes towards health—related food 
products on the polish market, Current Trends In Commodity Sciences. Selected aspects of organization, 
product and process management, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 
2017. 

b) Zachowania konsumentów na rynku sportowym 
T. Olejniczak, P. Bartkowiak, Zachowania sportowe mieszkańców Poznania i Wielkopolski, w: Sport w 
Poznaniu i Wielkopolsce, B. Sojkin (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w 
Poznaniu, Poznań 2010. 
T .  Olejniczak, P. Bartkowiak, Analiza porównawcza zachowań sportowych Wielkopolan, w: 
Uwarunkowania zarządzania sportem w Polsce, Zeszyt naukowy nr 197, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011. 
T .  Olejniczak, P. Bartkowiak, Preferencje sportowe mieszkańców aglomeracji miejskiej na przykładzie 
Poznania, W: Zarządzanie polskim sportem w gospodarce rynkowej, Zeszyt naukowy nr 168, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011. 
T .  Olejniczak, B. Sojkin, Zachowania sportowe Wielkopolan a rozwój infrastruktury w regionie, w: 
Konsumpcja a rozwój regionów, Handel Wewnętrzny styczeń — luty 2011, Warszawa 2011. 

Efektem współpracy i realizacji projektów z praktyką gospodarczą są dwa artykuły dotyczące 

wykorzystania badań marketingowych w zarządzaniu siecią handlową: 
T .  Olejniczak, P. Biela, Wykorzystanie badań marketingowych w zarządzaniu sieciq handlową - dylemat 
menedżera w: Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem, K. Mazurek — Łopacińska 
(red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 237, Wrocław 2011. 
T .  Olejniczak, P. Biela, Wykorzystanie metody obserwacji w zarządzaniu siecią handlową, w: ll/[etody 
pomiaru i analizy rynku usług: pomiar jakościowy, J. Garczarczyk (red.), Zeszyt Naukowy nr 204, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011. 

W latach 2010 — 2012 uczestniczyłem jako jeden z głównych wykonawców grantu naukowego 

Narodowego Centrum Nauki pt. Komercjalizacja produktów żywnościowych i jej 

uwarunkowania realizowanego przez Katedrę Marketingu Produktu i Katedrę 
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Towaroznawstwa Żywności Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Efektem prac 

analityczno — empirycznych jest monografii naukowa pod red. B. Sojkina pt. „Komercjalizacja 

produktów żywnościowych wydana przez Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Jestem autorem 

oraz współautorem rozdziałów w monografii: 
T. Olejniczak, B. Sojkin, Przesłanki i metodyka badań zachowań konsumentów na rynku produktów 
żywnościowych w: Komercjalizacja produktów żywnościowych, red. B. Sojkin, Polskie Wydawnictwo 
Ekonomiczne Warszawa 2012 
T. Olejniczak, Przesłanki i metodyka procesu badawczego w przedsiębiorstwach na polskim rynku 
żywnościowy/n w: Komercjalizacja produktów żywnościowych, red. B. Sojkin, Polskie Wydawnictwo 
Ekonomiczne Warszawa 2012 
T. Olejniczak, S. Michalak, Przesłanki komercjalizacji żywności w: Komercjalizacja produktów 
żywnościowych, red. B. Sojkin, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 2012 
T. Olejniczak, M. Sielicka, M. Małecka, B. Sojkin, Consumer attitudes towards innovative food 
products wi th health promoting properties on the Polish market w: A Sense of Inspiration: 5th European 
Conference on Sensory and Consumer Research conference abstracts ~ Bern: Elsevier, 2012 
T. Olejniczak, B Sojkin, Determinanty procesu postrzegania przez konsumentów innowacji 
produktowych na rynku żywności, w: Komercjalizacja produktów żywnościowych, red B. Sojkin, 
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 2012 
T. Olejniczak, M. Malecka Komercjalizacja nowych produktów żywnościm-vych a proces akceptacji 
konsumenta w: Komercjalizacja produktów żywnościm-vych, red. B. Sojkin, Polskie Wydawnictwo 
Ekonomiczne Warszawa 2012 
T. Olejniczak, M. Ankiel — Homa, B. Pachołek, B, Sojkin, Komercjalizacja nowych produktów 
żywnościowych w świetle badań polskiego rynku (wybrane branże) w: Komercjalizacja produktów 
żywnościowych, red. B. Sojkin, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 2012 
T. Olejniczak, M. Małecka, M. Sielicka, B. Sojkin, Wyznaczniki procesu akceptacji innowacji na rynku 
produktów żywnościowych w: Komercjalizacja produktów żywnościowych, red. B. Sojkin, Polskie 
Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 2012 

Od 2013 roku uczestniczę w projekcie naukowo - badawczym Katedry Marketingu Produktu 

Uniwersytetu Ekonomicznego W Poznaniu (prowadzonym od 2009 roku), którego celem jest 

obserwacja zmian zachowań nabywczych i konsumpcyjnych mieszkańców Poznania i 

Wielkopolski. W ramach realizacji projektu powstały dwie monografie naukowe, w których 

zamieszczone są dwa rozdziały mojego autorstwa oraz artykuł zamieszczony w czasopiśmie 

naukowym: 
T. Olejniczak, Adiejsca zakupowe mieszkańców Poznania i Wielkopolski w: Zachowania zakupowe i 
konsumpcyjne mieszkańców Poznania i Wielkopolski, B. Sojkin (red.), Instytut Badań Rynku, 
Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2013. 
T. Olejniczak, Miejsca zakupowe mieszkańców Poznania w: M. Ankiel, B. Sojkin (red.), Zachowania 
nabywcze i konsumpcyjne mieszkańców Poznania w latach 2005 ~ 2016, Instytut Badań Rynku, 
Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2017. 
T. Olejniczak, B. Sojkin, Determinanty decyzji zakupowych dotyczących wybranych grup produktów, 
ze szczególnym mt'zględnieniem wieku konsumentów, Konsumpcja i Rozwój 4/2018. 

W latach 2013 — 2015 uczestniczyłem jako współwykonawca grantu naukowego NCN 

pt. Konsumpcja w innowacyjnej gospodarce, realizowanym pod kierownictwem prof. dr hab. 
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A. Olejniczuk — Merty w Instytucie Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie. 

Aktywnie odpowiedzialny byłem za przygotowanie projektu badań wśród konsumentów 

indywidualnych (opracowanie obszarów badawczych oraz instrumentu pomiarowego: 

kwestionariusza wywiadów osobistych) oraz uczestniczyłem w dyskusjach dotyczących 

prezentacji wyników badań w postaci publikacji. Efektem mojej pracy jest współautorstwo 

rozdziału w monografii naukowej: 
T. Olejniczak, Konsumpcja produktów innowacyjnych w: A. Olejniczuk ~ Merta (red.), Konsumpcja w 
innowacyjnej gospodarce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2016 (podrozdział 4.3.3. 
Korzystanie z innowacyjnych usług sprzedażowych) 

Jednocześnie prowadziłem analizy literaturowe oraz badania pierwotne w drugim 

obszarze zainteresowań: realizacji przez przedsiębiorstwa strategii innowacji produktowych na 

rynku produktów żywnościowych, w ramach których powstały artykuły naukowe: 
T. Olejniczak, B. Sojkin, Innowacyjność czy naśladownicnyo — dylemat producenta, w: Marketing w 
realiach współczesnego rynku: implikacje otoczenia rynkowego, red. Sz. Figiel. Polskie Wydawnictwo 
Ekonomiczne, Warszawa 2010 
T. Olejniczak, B. Sojkin, Kreowanie innowacji produktowych na rynku żywności, w: Marketing w realiach 
współczesnego rynku: implikacje otoczenia rynkowego, red. Sz. Figiel. Polskie Wydawnictwo 
Ekonomiczne, Warszawa 2010 
T. Olejniczak, B. Sojkin, Innowacyjność produktowa przedsiębiorsbv na rynku artykułów żjn-vnościowych, 
Konsumpcja i Rozwój 2012/1. 
T. Olejniczak, Zakupy innowacji produktowych na rynku żywności - w świetle badań konsumenckich 
w: Działania informacyjne członków gospodarstwa domowego a jego zachowania gospodarcze, red. S. 
Forlicz, Zeszyt naukowy 25, Wydawnictwo Wyższej Szkoly Bankowej we Wroclawiu, Wrocław 2011. 
T. Olejniczak, Innowacja produktowa na rynku żywności— nowość rzeczywista czy manipulacja?, Handel 
Wewnętrzny maj-czerwiec (A) 2013 t. 3. 
T. Olejniczak, Retroinnowacje jako determinanta zachowań konsumentów na rynku żywności w: 
Gospodarstwo domoWe jako przedmiot badań ekonomicznych, red. S. Forlicz, Zeszyt Naukowy nr 42, 
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej we Wroclawiu, Wroclaw 2014. 

Od 2013 roku moje zainteresowania zaczęły się koncentrować na identyfikacji uwarunkowań 

zachowań konsumentów seniorów. W pierwszym etapie prac dokonałem rozpoznania 

dostępnych źródeł wtórnych i opisałem w artykułach naukowych metodyki prowadzonych 

badań w Polsce i na świecie: 

T. Olejniczak, Techniki badawcze iiylcorgistywane w badaniu cyklu życia gospodarstwa domowego, w: 
Badania marketingowe: nowe podejścia oraz metody na współczesnym rynku, red. K. Mazurek — 
Łopacińska, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu nr 336, Wrocław 2013. 
T. Olejniczak, Zachowania konsumentów seniorów jako wyzwanie badawaze, Marketing i Rynek, 8/2015 
CD. 
T. Olejniczak, Metodyczne aspekty badań konsumentów seniorów, w: Badania marketingowe — zmiany w 
metodologii i technikach badawczych, red. K. Mazurek — Łopacińska, M. Sobocińska, Prace Naukowe 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu nr 459, Wrocław 2016. 
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Następnie dokonałem analizy nurtów badawczych oraz scharakteryzowałem segment ludzi 

starszych w Polsce: 
T. Olejniczak, Cykl życia gospodarstw domowych jako wyznacznik zmian zachowań konsumentów, 
Marketing i Rynek 2014/8. 
T. Olejniczak, Bariery rozwoju innowacji w segmencie konsumentói-v seniorów, Logistyka, 2/2015 CD. 
T. Olejniczak, Przemiany segmentu konsumentów seniorów w Polsce, Marketing i Rynek, 2/2015 CD. 
T. Olejniczak, Senior consumer behaviour; research areas worldwide and in Poland, Acta Scientiarum 
Polonorum. Oeconomia 4/2016 

W 2017 i 2018 roku zrealizowałem pierwsze badania rozpoznawcze dotyczace postaw 

konsumentów seniorów wobec innowacji, czego efektem jest cykl publikacji: 
T. Olejniczak, Uwarunkowania zmian zachowań zakupowych konsumentów seniorów w Polsce, Studia 
Ekonomiczne. Zeszyt Naukowy Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach nr 357, Katowice 2018. 
T. Olejniczak, Innowacyjność w zachowaniach konsumentów seniorów - wybrane aspekty, Studia 
Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 328, Katowice 2017. 
T. Olejniczak, Senior wobec innowacji produktowych ~ wybrane aspekty, Handel Wewnętrzny, 3 
(3 74)/ 30 1 8. 
T. Olejniczak, Zakupy innowacji na rynku usług przez konsumentów seniorów , wybrane aspekty, w: Prace 
Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 526, Wrocław 2018. 

W obszarze podstawowego nurtu badawczego podejmowałem działania mające na celu 

uzyskanie dofinansowania z instytucji państwowych. W ramach programu SONATA NCN 

składałem w 2014 roku wniosek o dofinansowanie projektu pt. Uwarunkowania akceptacji 

innowacji w gospodarstwach domowych konsumentów seniorów. Wniosek niestety nie uzyskał 

pozytywnej rekomendacji w ramach oceny instytucji finansującej. 

Działalność naukowo — badawcza i jej główne nurty PODSUMOWANIE 

Problematyka mojej dzialalności naukowo— badawczej 

Nu rty badań Przed doktoratem Po uzyskaniu stopnia doktora 

2002 - 2009 2010 - 2013 2014 - 2015 2016 - 2019 

Zachowania konsumentów na rynku 
. żywności 

Zachowania Zachowania konsumentów na rynku 
konsumentów sportowym 

Zachowania konsumentów na rynku handlu detalicznego 

sni—danka" ch: 

Innowacje produktowe na rynku żywności Innowacje dla seniorów Innowacje produktowe 
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7. Charakterystyka ilościowa dorobku publikacyjnego 

7.1 Liczba publikacji według ich rodzaju na dzień 26 kwietnia 2019 roku: 

Rodzaj publikacji liczba Punkty wg Punkty wg 

MNiSZW udzialu 

Publikacja w czasopiśmie w języku polskim 24 191 169,5 

Publikacja w czasopiśmie w jezyku angiels 2 29 29 

Monografia autorstwo 1 80 80 

Rozdziały w monograiiach w języku polskim 14 33 24 

Rozdziały w monografiach w języku angielskim 3 9 4,5 

RAZEM 43 342 307 

Razem bez monogralii habilita 'ne' (monograiia 

prezentowana jako osi:;iiicie) 262 227 

Liczba cytowań moich publikacji na dzień 30 kwietnia 2019 roku w poszczególnych 

bazach danych: 

Web of Science 

Liczba cytowań (bez autocytowań) = 9 

Liczba prac cytowanych = 1 

Liczba publikacji cytowanych więcej niż 1 raz = 2 

Index Hirscha = 2 

Google Scholar 

Liczba cytowań = 144 

h-index wszystkie = 4 

BAzekon 

Liczba cytowań = 101 

h-index = 5 

Liczba publikacji cytowanych więcej niż 1 raz = 15 

Liczba cytowanych publikacji = 30 
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8. Działalność dydaktyczna, popularyzatorska i organizacyjna 

Pracę dydaktyczną na Uniwersytecie Ekonomicznym W Poznaniu rozpocząłem w 2002 

roku na stanowisku asystenta, od 2010 roku zatrudniony jestem w Katedrze Marketingu 

Produktu na stanowisku adiunkta. Jednocześnie w latach 2004 — 2012 prowadziłem zajęcia 

dydaktyczne w Wyższej Szkole Handlu i Rachunkowości w Poznaniu (Wydział Zamiejscowy 

we Wrześni oraz Wydział Zamiejscowy w Obornikach) oraz w Wyższej Szkole Bankowej w 

Poznaniu w latach 2009 — 2014. W ramach działalności dydaktycznej prowadzę różnorodne 

wykłady oraz ćwiczenia na poszczególnych poziomach i kategoriach studiów. W puli 

prowadzonych przeze mnie przedmiotów znajduja się zarówno przedmioty kierunkowe, jak i 

specjalnościowe (obowiązkowe oraz wykłady do wyboru). Prowadzone przeze mnie 

przedmioty to: 
Podstawy marketingu 

Marketing przemysłowy 

Projektowanie produktu 

Komercjalizacja produktów 

Konsumencka Ocena Jakości Produktu 

Zachowania konsumentów 

Zachowania uczestników rynku 

Zarządzanie strategiczne 

Zachowania konsumentów na rynku produktów żywnościowych 

Zarządzanie produktem 

Strategia produktu 

Planowanie marketingowe 

Marketing strategiczny 

Strategie marketingowe 

Badania marketingowe 

Marketing uslug 

Strategie przedsiębiorstw handlowych 

Zarządzanie w handlu i usługach 

Zajęcia dydaktyczne staram się prowadzić przy wykorzystaniu praktycznych doświadczeń. 

Jestem zadowolony, że takie podejście jest zauważalne i doceniane przez studentów w ramach 

elektronicznej ankietyzacji studentów, przeprowadzanej na koniec każdego semestru W roku 

akademickim. Dbając o jakość prowadzonych zajęć a w 2010 r. uczestniczyłem w kilku kursach 

organizowanych przez UEP prowadzonych w ramach projektu Nowoczesne techniki 

analityczne w podnoszeniu jakości kształcenia na studiach ekonomicznych (kurs dotyczący 

pracy z oprogramowaniem statystycznym Statistica i SPSS). 
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Moje dotychczasowe obciążenia związane z pracą dydaktyczną kształtowały się w latach 2010 

~ 2019 następująco: 

PRACA DYDAKTYCZNA 

Lata akademickie 
Wyszczególnienie 2010/2 2011/2 2012/2 2013/2 2014/2 2015/2 2016/2 2017/2 2018/2 

011 012 013 014 015 016 017 018 019 
Obciążenia w ramach 

Pensum flydaktycznegm 330 377 337 372 418 374 451,3 415,5 392,6 nadgodzmy (w godz. 
efektywnych)*: 

z tego: 99 133 114 169 198 145 196 178 183 wyklady 
ćwiczenia 23 l 244 213 178 190 204 229 210 177 

seminaria 10 25 30 25 26,3 27,5 32,6 

Wskaźnik obciążenia 

fakty.?"ego 1,57 1,79 1,60 1,77 1,74 1,56 1,88 1,73 1,64 [obelązema faktyczne w 
godz. / pensum dydaktyczne] 

W ramach pracy ze studentami prowadzę seminaria inżynierskie na 1 stopniu studiów 

stacjonarnych na Wydziale Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniuz: pt. 

Zachowania konsumentów na rynku oraz Wprowadzanie innowacji produktowych na rynek. 

Wypromowałem łącznie 25 absolwentów na kierunku Towaroznawstwo oraz Zarządzanie i 

Inżynieria Produkcji, a obecnie na moje seminaria uczęszcza 10 osób. 

W obszarze popularyzacji nauki wskazałbym na swój udział w konferencjach oraz 

współorganizację konferencji na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. 
UDZIAŁ W KONFERENCJACH NAUKOWYCH 

2011 — Działania informacyjne członków gospodarstwa domowego — Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu 

2012 — Badania marketingowe — metody, nowe podejścia i konteksty badawcze ~ Uniwersytet Ekonomiczny we 

Wrocławiu 

2013 —- Konsumpcja w innowacyjnej gospodarce — Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w 

Warszawie 

2013 — Kontrowersje wokół marketingu — Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie 

2013 - Gospodarstwo domowe jako przedmiot badań ekonomicznych — Wyższa Szkoła Bankowa we Wroclawiu 

2013 - Towaroznawstwo XY] wieku podstawą innowacji, jakości oraz satysfakcji konsumentów ~ Uniwersytet 

Warmińsko — Mazurski w Olsztynie 

2014 —Badania marketingowe - podejścia jakościowe i ilościowe - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

2 Przepisy wewnętrzne Wydziału Towaroznawstwa UE w Poznaniu stanowią, że adiunkt ze stopniem doktora nie 
może prowadzić seminariów magisterskich. Dodatkowo adiunkt ze stopniem doktora może prowadzić seminaria 
inżynierskie po uplywie 4 lat od uzyskania tytułu naukowego, a nowo powstające seminarium może liczyć 
maksymalnie 6 osób. 
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2014 — Zjazd Katedr il/Iarketingu, Handlu i Konsumpcji Marketing _ Handel — Konsumpcja. Doświadczenia 

przeszłości i wyzwania przyszłości — Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

2014 — Zachowania konsumentów na rynku towarów i usług — Akademia Morska W Gdyni 

2014 — Konsument wobec nowych wyzwań ~ Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie 

2015 - Konsumpcja, innowacje, zrównoważony rozwój - Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur W 

Warszawie 

2015 ~ Forum il/[arketingu - Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie 

2015 — Konsument — gospodarstwo domowe - Konsument w przestrzeni handlu i uslug — Uniwersytet 

Ekonomiczny w Katowicach 

2016 — Badania marketingowe _ wobec wyzwań współczesnego rynku i rozwoju społeczeństwa informacyjnego 

- Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

2016 - Zjazd Katedr A/Iarketingu, Handlu i Konsumpcji Współczesne paradygmaty w marketingu, handlu i 

konsumpcji - Szkola Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa 

2017 - Konsumpcja i rozwój — Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie 

2017 — Konsument — gospodarstwo domowe _ rynek Redejinicje — Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 

2018 ~ Badania marketingowe - metody trendy zastosowania ~ Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

2018 — Zjazd Katedr il/[arketingu, Handlu i Konsumpcji - Horyzonty wiedzy: llalarketing, Handel, Konsumpcja 

—— Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

Organizacja konferencji 
- funkcja: sekretarz organizacyjny: konferencja Zarzadzanie Produktem — edycja I rok 2004, edycja II rok 2006, 
edycja 111 rok 2008, edycja IV rok 2010 
- funkcja: czlonek komitetu organizacyjnego: 
a) Konferencja 2010 — Sport w Poznaniu i Wielkopolsce; 
b )  Dni Mlodych Towaroznawców 2010; 
0) Konferencja 2011 — Zarządzanie polskim sportem w gospodarce rynkowej; 
d )  Konferencja 2012 — Komercjalizacja produktów żywnościowych; 
e )  Konferencja 2013 — Zachowania zakupowe mieszkańców Poznania i Wielkopolski 

W latach 2004 — 2014 byłem opiekunem Studenckiego Koła Naukowego RYNEK oraz 

dodatkowo W latach 2016 — 2017 Studenckiego Koła Naukowego IDEA. SKN RYNEK w 

latach 2006 — 2010 było w pierwszej „trójce” naj aktywniej szych kół naukowych na Wydziale 

Towaroznawstwa. Prowadzenie projektów ze studentami Koła Naukowe uznaję również za 

popularyzację nauki z uwagi na praktyczny ich charakter oraz wizyty ze studentami u 

przedsiębiorców czy organizację wykładów otwartych. 

W ramach osiągnięć organizacyjnych dla uczelni jako najbardziej znaczący mogę 

wskazać swój udział jako członka zespołu okresowej parametryzacji Wydziału 

Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (lata 2010 — 2016). Dodatkowo w 

latach 2008 — 2012 byłem członkiem Rady Wydziału Towaroznawstwa reprezentując 

pracowników naukowo — dydaktycznych ze stopniem naukowym dr i mgr. Od 2017 roku jestem 



członkiem Komisji Rekrutacyjnej na Wydziale Towaroznawstwa Uniwersytetu 

Ekonomicznego W Poznaniu (tę funkcję pełniłem również W latach 2003 — 2008). 

W latach 2010 — 2015 byłem koordynatorem wydziałowym ds. badań losów 

absolwentów w ramach projektu KADRY DLA GOSPODARKI — projekt współfinansowany 

ze środków Unii Europejskiej W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Odpowiadałem 

za wdrożenie i realizację badań maj ących na celu określenie karier absolwentów Uniwersytetu 

Ekonomicznego W Poznaniu. Efektem pracy było opracowanie autorskiej metodyki badania 

losów absolwentów uczelni wyższych — por. 

http ://Www.kdg.ue.poznan.pl/att/Badania/bla_raport_201 S_ndf 

W ramach współpracy naukowo — badawczej z praktyką gospodarczą mogę wyróżnić: 

1) projekt naukowo — badawczego: Grant — nr 51101-40 UEP Przeprowadzenie badań 

marketingowych dla przedsiębiorstwa Hortimex W ramach dofinansowania Urzędu 

Wojewódzkiego W Poznaniu. 

2) Projekt Obserwacje zachowań konsumentów — realizowany w ramach przedmiotu 

Zachowania konsumentów W latach 2008 — 2016 W sieci handlowej Intermarche W woj. 

Wielkopolskim 

W okresie 2010 — 2018 byłem trzykrotnie nagradzany przez Rektora Uniwersytetu 

Ekonomicznego W Poznaniu: 

0 2010 _ Nagroda zespołowa Rektora I stopnia za monografię naukową Konsument wobec 

innowacji produktowych na rynku żywności 

. 2013 ~ Nagroda zespołowa Rektora I stopnia za monografię naukową Komercjalizacja 

produktów żywnościowych 

. 2015 - Nagroda zespołowa Rektora II stopnia za działalność organizacyjną — wzorowa 

organizacja projektu KADRY DLA GOSPODARKI 

W latach 2010 — 2018 wykonałem 10 recenzji artykułów naukowych: 

a) 2 artykuły W monografii naukowej — Młodzi T owaroznawcy 2017 

b) 1 artykuł do czasopisma Optimum Studia Ekonomiczne — wydawanego przez 

Uniwersytet W Białymstoku 

c) 1 artykuł do czasopisma Studia iMateriały — wydawanego przez Wydział Zarządzania 

Uniwersytetu Warszawskiego 

d) 3 artykuły do czasopisma Konsumpcja i Rozwój — wydawanego przez Instytut Badań 

Rynku, Konsumpcji i Koniunktur 

e) 3 artykuły do czasopisma Debiuty Naukowe Studentów WSB — wydawanego przez 

Wyższą Szkołę Bankowa w Poznaniu 


