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13
ZAGADNIENIA ETYCZNE
W ZARZ DZANIU SPRZEDAŝ
Bohaterem anegdot opowiadanych przez Piotra Baïtroczyka jest znajomy lekarz.
W jednym ze skeczów znajomy lekarz pyta: „Panie Piotrku, mam do pana takie
pytanie: czy pan w ogóle bierze te lekarstwa, które ja panu przepisujÚ?”, na co Baïtroczyk odpowiada: „Wie pan, to jest trudny temat”.
Na co dzieñ siÚ nad tym nie zastanawiamy — decyzje podejmujemy po cichu, automatycznie, zgodnie z czymĂ, co nazywamy sumieniem. Zaczynamy zastanawiaÊ siÚ
nad zagadnieniami etyki i moralnoĂci, gdy w mediach wybuchnie skandal. Media
chÚtnie nagïaĂniajÈ afery, które dotyczÈ wielkich korporacji, takich jak WorldCom,
Arthur Andersen, Enron, Lehman Brothers, a ostatnio Tesco. Mamy teĝ przykïady
z wïasnego podwórka — Amber Gold lub praktyki posïów sprzeniewierzajÈcych
pañstwowe Ărodki. Takie nagïoĂnione sprawy przypominajÈ, ĝe dylematy etyczne
istniejÈ w biznesie (i polityce), takĝe obok nas.
Temat etyki w sprzedaĝy jest trudny. Po pierwsze, zachowania sprzedawców, którzy
czÚsto sÈ gotowi uciec siÚ do oszustwa, byle tylko domknÈÊ sprzedaĝ i zrealizowaÊ
plan, nie sïuĝÈ budowaniu pozytywnego wizerunku Ărodowiska. Po drugie, efektywnoĂciowy system wynagradzania, czÚĂciej niĝ w jakiejkolwiek funkcji stosowany
w sprzedaĝy, tworzy szczególnie silnÈ presjÚ. Po trzecie, oczekiwania menedĝerów
sprzedaĝy, formuïowane niejednokrotnie w kategoryczny sposób, odnoszÈ siÚ czÚsto
wyïÈcznie do tego, jakie cele i do kiedy majÈ byÊ zrealizowane, a pytanie handlowców
„jak?” jest pomijane lub wrÚcz opatrywane komentarzem „nie obchodzi mnie jak,
masz dowieěÊ wynik”. Wreszcie sami menedĝerowie sprzedaĝy sÈ pod presjÈ — ze
strony zarzÈdów, wïaĂcicieli, rynków finansowych — której czasem sami nie potrafiÈ
unieĂÊ.
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Jednak istnieje nacisk spoïeczny — wewnÚtrzny i zewnÚtrzny — oraz chÚÊ unikania
skandali i trudnych sytuacji. Tym bardziej ĝe niektóre zachowania nie tylko sÈ wbrew
etyce, ale i prawu. W zwiÈzku z powyĝszym firmy starajÈ siÚ sprostaÊ kilku kluczowym wyzwaniom dla etyki w biznesie, którymi sÈ:


ochrona przed naruszaniem indywidualnych praw pracowników i norm
etycznych,



pogodzenie róĝnych systemów wartoĂci i okreĂlenie firmowego kodeksu
etycznego,



kreowanie przywództwa,



budowanie klimatu zaufania,



ksztaïtowanie relacji firma vs. otoczenie.

Definicja etyki
Termin „etyka” w jÚzyku polskim najczÚĂciej jest uĝywany w jednym z dwóch znaczeñ:
1. Ogóï ocen i norm moralnych przyjÚtych w danej epoce i zbiorowoĂci spoïecznej.
2. Nauka o moralnoĂci.

Wedïug Encyklopedii zarzÈdzania „etyka biznesu to dziedzina zajmujÈca siÚ zagadnieniami moralnymi (przekonania, normy, wartoĂci itp.) wystÚpujÈcymi w biznesie”1.
Etyka biznesu jest terminem niejednoznacznym — jego rozumienie zaleĝy od kontekstu. Moĝna jednak przyjÈÊ, ĝe przedsiÚbiorcy nie mogÈ kierowaÊ siÚ w swoich
dziaïaniach wyïÈcznie skutecznoĂciÈ osiÈgania zysków. I dalej: „Etyka biznesu jest
zarówno czÚĂciÈ etyki preskryptywnej (normatywnej) ustalajÈcej normy postÚpowania,
zalecajÈcej pewne zachowania, jak i etyki deskryptywnej opisujÈcej moralne postawy
i zachowania ludzi interesu”2.
„Zasadniczo praktycznym celem etyki biznesu jest rozwiÈzywanie problemów zwiÈzanych z tym, jak naleĝy postÚpowaÊ w szeroko rozumianej dziaïalnoĂci gospodarczej.
Jako narzÚdzia stosowania zasad etyki biznesu, przedsiÚbiorstwa wykorzystujÈ

1

Encyklopedia zarzÈdzania, http://mfiles.pl/pl/index.php/Etyka_biznesu; dostÚp: 5.11.2014.

2

Ibidem.
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przede wszystkim kodeksy etyczne, a takĝe wdraĝanie róĝnych koncepcji i programów etycznych, np. CSR (corporate social responsibility)”3.
Ze wzglÚdu na charakter pracy polegajÈcej na licznych interakcjach z innymi
luděmi uznaje siÚ, ĝe sprzedawcy sÈ czÚĂciej niĝ przedstawiciele innych funkcji
poddawani naciskom i pokusom etycznym. Jest to grupa zawodowa szczególnie
naraĝona na wyzwania moralne, poniewaĝ jej reprezentanci pracujÈ pod presjÈ
wyniku, samodzielnie i z dala od nadzoru kierownictwa. W dodatku zarówno
sprzedawcy, jak i menedĝerowie sprzedaĝy sÈ niejednokrotnie oceniani i wynagradzani za wyniki krótkoterminowe. To moĝe powodowaÊ, ĝe subiektywny interes
sprzedawcy rozmija siÚ z dïugofalowymi interesami klienta.
Etyka w potocznym uĝyciu tego sïowa jest utoĝsamiana z moralnoĂciÈ, a sïowa
„moralnoĂÊ” i „etyka” sÈ uĝywane zamiennie — choÊ etyka to raczej nauka o moralnoĂci. Niestety, busola moralna, którÈ kaĝdy nosi w sobie, niekoniecznie wskazuje
ten sam kierunek. Jest wiele powodów, dla których indywidualne, osobiste normy
etyczne róĝniÈ siÚ w zaleĝnoĂci od osoby, choÊby: wychowanie, religia, Ărodowisko.
MoralnoĂÊ nie jest uniwersalna — zgodnie z definicjÈ to ogóï ocen i norm przyjÚtych
w danej epoce i zbiorowoĂci spoïecznej. Na marginesie: moĝe z perspektywy Jerozolimy, Kaaby lub Jasnej Góry granica pomiÚdzy postÚpowaniem moralnym i niemoralnym jest oczywista, jednak dla przeciÚtnego Ămiertelnika cienkoĂÊ tej granicy
przenika siÚ z przezroczystoĂciÈ.
Z kolei etyka zawodowa to doktryna, system przekonañ moralnych majÈcy systematyzowaÊ oceny i normy moralne zwiÈzane z wykonywaniem okreĂlonego zawodu
lub wskazujÈcy normy moralne do przyjÚcia przez przedstawicieli danego zawodu,
w tym wypadku zawodu sprzedawcy. Poniewaĝ organizacje biznesowe, w tym zespoïy
sprzedaĝy, skïadajÈ siÚ z osób posïugujÈcych siÚ unikatowymi busolami — indywidualnymi normami moralnymi — muszÈ zdefiniowaÊ etykÚ na potrzeby danego czasu
i danej zbiorowoĂci, aby skuteczniej wpïywaÊ na postÚpowanie pracowników i unikaÊ
negatywnych skutków zachowañ niemoralnych.

3

Ibidem.
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Obszary wyst¥powania dylematów etycznych
Dylematy etyczne charakterystyczne dla organizacji sprzedaĝowych pojawiajÈ siÚ
w dwóch typach relacji: 1) relacjach zewnÚtrznych, tj. kontaktach reprezentantów
firmy z klientami i konkurencjÈ oraz 2) relacjach wewnÚtrznych, w tym, jak siÚ do siebie odnoszÈ czïonkowie organizacji. Przykïadowe dla tych typów relacji nieetyczne
zachowania wraz z ich konsekwencjami zostaïy przedstawione w tabeli 13.1.
Tabela 13.1. Typy relacji, w których moĝe dochodziÊ do naruszenia norm etycznych
Zachowania i konsekwencje

sprzedawca – klienci

nieetyczne zachowania sprzedawców wobec klientów mog powodowaî utrat¢
bieŖcej transakcji lub przyszŧego biznesu

sprzedawca – konkurencja

nieetyczna postawa, np. szkalowanie konkurencji, moŖe negatywnie wpŧywaî
na relacje z klientami i biznes

sprzedawca – sprzedawcy

zachowania wobec innych sprzedawców postrzegane jako niemoralne lub nie fair
mog negatywnie wpŧywaî na atmosfer¢ i morale, a poĵrednio na wyniki zespoŧu

menedŖer – sprzedawcy

nieetyczne zachowania menedŖera wobec osoby lub osób w zespole mog
negatywnie wpŧywaî na atmosfer¢ i morale, a poĵrednio na wyniki zespoŧu;
takŖe niemoralne zachowania osoby z zespoŧu wzgl¢dem menedŖera nios
negatywne skutki

menedŖer – menedŖerowie

nadmierna rywalizacja oraz gra nie fair moŖe obniŖaî skutecznoĵî organizacji

pracownicy – firma

pracownicy — personel sprzedaŖowy, pracownicy wsparcia i kierownictwo — mog
poprzez swoje zachowania dziaŧaî na szkod¢ firmy

Wewn¢trzne

Zewn¢trzne

Relacja

Przykïady nieetycznych zachowañ sprzedawców wobec klientów to m.in.:


znieksztaïcanie, pomijanie informacji i kïamanie — wszystko w celu realizacji
sprzedaĝy;



celowe, Ăwiadome skïadanie obietnic bez pokrycia;



ïapówki;



przekazywanie klientom prezentów (np. biletów na mecz);



róĝne formy poczÚstunku — od wystawnych, zakrapianych posiïków po imprezy
rozrywkowe (formy rozrywki ogranicza tylko wyobraěnia);



róĝne formy niesprawiedliwego traktowania niektórych klientów, np. faworyzowanie klientów, których lubimy lub którzy sÈ naszymi znajomymi (czïonkami
rodziny);
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sprzedaĝ nadmiernych iloĂci produktów i usïug lub wciskanie niepotrzebnych
produktów i usïug (w FMCG czÚstÈ pokusÈ jest dopisanie do zamówienia paru
pozycji w nadziei, ĝe w czasie dostawy nikt nie zwróci na to uwagi);



podszywanie siÚ pod przedstawicieli innych firm (czÚste w kanale D2D) —
specyficzny przypadek kïamania i nielegalnego dziaïania jednoczeĂnie; patrz
przykïad informatora ostrzegajÈcego starszych obywateli przed nieuczciwymi
sprzedawcami na rysunku 13.1.

Rysunek 13.1. Przykïad informatora stworzonego przez zarzÈd województwa ĂwiÚtokrzyskiego w celu
ostrzegania starszych ludzi przed nieuczciwymi handlowcami

Przykïady nieetycznych zachowañ wobec konkurencji to:


podszywanie siÚ pod przedstawicieli innych firm — moĝe negatywnie rzutowaÊ
na konkurencjÚ;



wygïaszanie nieprawdziwych opinii o konkurencyjnych firmach i ich pracownikach;



stawianie w niekorzystnym Ăwietle produktów i warunków cenowych rywali
rynkowych;
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pozyskiwanie informacji od konkurencji z wykorzystaniem nieuczciwych metod
i technik.

Nieetyczne zachowania sprzedawców mogÈ byÊ kierowane nie tylko do konkurentów lub klientów, lecz takĝe innych czïonków zespoïu sprzedaĝy, np.:


podkradanie klientów,



rozgïaszanie wĂród klientów lub menedĝerów nieprawdziwych informacji na
temat innego sprzedawcy,



mobbing,



molestowanie seksualne.

Menedĝerowie sÈ w nieïatwej sytuacji. Ich obowiÈzkiem jest podejmowanie decyzji
i rozstrzyganie problemów — nawet jeĂli majÈ dobre intencje, ich decyzje mogÈ zostaÊ
odebrane jako nieuczciwe lub nieetyczne. Nierówne traktowanie niektórych sprzedawców nie musi byÊ Ăwiadome. Oto przykïady zachowañ nieetycznych menedĝerów wobec pracowników:


jawnie niesprawiedliwe wyznaczanie celów i zadañ;



faworyzowanie niektórych osób przy dzieleniu terytoriów sprzedaĝowych lub
portfeli klientów;



faworyzowanie „ulubieñców” przy pochwaïach, wynagradzaniu i premiowaniu;



jawnie niesprawiedliwe, oparte na niejasnych kryteriach zasady awansowania
sprzedawców;



przejmowanie — w przypadku menedĝerów majÈcych w obowiÈzkach sprzedaĝ
do osobistych klientów — atrakcyjnych klientów od podwïadnych bez rzetelnego biznesowego uzasadnienia;



tolerowanie lub wrÚcz zachÚcanie do agresji i chamstwa;



staïe dokuczanie i zïoĂliwoĂci kierowane stale do tych samych „wybrañców”;



mobbing;



molestowanie seksualne.

Literatura na temat etyki w sprzedaĝy zwykle zwraca uwagÚ na puïapki czyhajÈce na
menedĝera w relacjach ze sprzedawcami. Trzeba otwarcie powiedzieÊ, ĝe zachowania nieetyczne mogÈ byÊ teĝ przejawiane przez pracownika wobec menedĝera.
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Przykïadami mogÈ byÊ okïamywanie, molestowanie seksualne czy robienie szefowi
tzw. czarnego PR-u.
Podobnie jak sprzedawcy mogÈ siÚ zachowywaÊ nieetycznie wobec innych sprzedawców, menedĝerowie mogÈ siÚ nieetycznie zachowywaÊ wobec innych menedĝerów. MogÈ teĝ dziaïaÊ na niekorzyĂÊ innych kanaïów sprzedaĝy lub menedĝerów
reprezentujÈcych inne funkcje i dziaïy w firmie. Przykïady nieetycznych zachowañ
wobec innych menedĝerów w firmie obejmujÈ (poza oczywistymi „grzechami” na
literÚ „m”):


znieksztaïcanie, pomijanie informacji i kïamanie — wszystko w celu realizacji
wïasnej agendy lub osiÈgniÚcia osobistych korzyĂci zwiÈzanych np. z karierÈ czy
wynagrodzeniem;



faïszowanie danych, dokumentów lub wspóïudziaï w faïszowaniu informacji na
temat wyników firmy;



wykorzystywanie uprzywilejowanej pozycji do realizacji interesów wïasnych,
wïasnego dziaïu lub kanaïu sprzedaĝy z pominiÚciem interesów firmy lub innych
wspóïzaleĝnych czïonków organizacji.

Wreszcie menedĝerowie, moĝe w nieco innym wymiarze, jednak podobnie do sprzedawców, wchodzÈ w róĝne interakcje z klientami. Dodatkowo mogÈ mieÊ kontakty
z dostawcami, reprezentantami róĝnych instytucji oraz wïadz i urzÚdów administracji pañstwowej. Wszystkie wymienione sytuacje mogÈ prowadziÊ do nieuczciwych nacisków na menedĝera, jak równieĝ do ulegania pokusie, aby dla pewnych
korzyĂci osobistych zachowaï siÚ nieetycznie — warto pamiÚtaÊ, ĝe zachowanie
nieetyczne moĝe powstaÊ niezaleĝnie od tego, kto wychodzi z inicjatywÈ.
Ostatnia grupa sytuacji, w których mogÈ pojawiaÊ siÚ zachowania nieetyczne, to
wszelkiego rodzaju malwersacje, defraudacje i dziaïania na niekorzyĂÊ firmy. MogÈ
dotyczyÊ caïego personelu sprzedaĝy, a polegajÈ na dziaïaniu, które przysparza korzyĂci
pracownikowi kosztem dóbr materialnych i niematerialnych naleĝÈcych do firmy.
Przykïady takich nieetycznych praktyk to m.in.:


marnotrawienie Ărodków finansowych, np. rozliczanie prywatnych wydatków
jako wydatków biznesowych;
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niewïaĂciwe uĝywanie powierzonego sprzÚtu firmowego — zamiast przykïadu
anegdota „suchar”: „Jakim samochodem moĝna wjechaÊ na trzydziestocentymetrowy krawÚĝnik? Firmowym!”;



przywïaszczenie majÈtku lub wïasnoĂci firmowej — zwykle dotyczy to drobnego
sprzÚtu, ale fanatycy ekstremiĂci potrafiÈ wynosiÊ rolki papieru toaletowego lub
torebki herbaty (tzw. eksy);



rozdawanie próbek produktów przeznaczonych dla klientów znajomym, rodzinie
lub innym „braciom” — przedstawicielom handlowym innych firm;



oszukiwanie we wïasnych raportach sprzedaĝowych: temat rzeka, przykïadami
ïatwo byïoby wypeïniÊ kilka stron;



„spóïdzielnia” — metoda zespoïowego oszukiwania pracodawcy, polegajÈca np.
na tym, ĝe kilku kolegów, którzy wiedzÈ, ĝe nie zaïapiÈ siÚ na prowizjÚ w danym
okresie rozliczeniowym, pracuje na konto innego kolegi, który na pewno znaczÈco przekroczy próg uprawniajÈcy do prowizji — ma to sens w tych organizacjach sprzedaĝy, w których nie ma ograniczenia dla prowizji oraz klient nie
jest przypisany na staïe do jednego przedstawiciela handlowego;



ukrywanie problemów i skarg klientów — aby ukryÊ winÚ lub nie byÊ posïañcem
przynoszÈcym zïe wieĂci — w tradycyjnej, polskiej kulturze „szukania winnych,
a nie rozwiÈzañ” moĝe to byÊ zachowanie przystosowawcze;



przesadne przedstawianie obiekcji, skarg lub oczekiwañ klienta w celu uzyskania
dodatkowego rabatu lub rekompensaty dla klienta — czym innym jest customer
advocacy4, a czym innym ïganie w ĝywe oczy, aby „domknÈÊ wynik miesiÈca”;



sprzedawanie danych i informacji wewnÚtrznych konkurencji — podczas zatrudnienia oraz potem — w zaleĝnoĂci od umowy;



podkradanie talentów — nieformalnymi drogami, w nieuczciwy sposób;



dziaïania prowadzÈce do utraty klientów albo pogorszenia wizerunku firmy lub
marek;



przejmowanie klientów lub kontaktów handlowych w celu wykorzystania ich
w innych firmach;

4

Tu w znaczeniu brania strony, reprezentowania dobrze pojÚtego interesu klienta w relacjach wewnÈtrz firmy.
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Ăwiadome marnotrawienie czasu, niewynikajÈce ze zïego planowania — Ăwiadome sabotowanie pracodawcy lub robienie „prywaty” w czasie pracy — niewywiÈzywanie siÚ z umowy;



praca w tajemnicy na dwa etaty równoczeĂnie — promowanie produktów dwóch
dostawców przed tÈ samÈ kategoriÈ czy grupÈ klientów5.

PRZYK«AD REAKCJI NA OSZUSTWO
W RAPORTACH SPRZEDAŝOWYCH
Na pocztku lat 90. P&G wprowadziũo do Polski podpaski Always. Kategoria produktów damskiej higieny intymnej byũa wtedy — mówic ogl¢dnie — sũabo rozwini¢ta.
Plan marketingowy, prócz kultowej dziĵ reklamy „Z pewn tak nieĵmiaũoĵci”, zakũadaũ
zbudowanie w punktach sprzedaŖy detalicznej dodatkowej ekspozycji — na niespotykan w tamtych czasach skal¢. Jako czũonek grupy ĵwieŖo upieczonych tzw. sales
animals — „tygrysów sprzedaŖy” — mi¢dzynarodowego koncernu miaũem si¢ ĵcigaî
w konkursie dla sprzedawców zwizanym z wdroŖeniem Always. Zasady konkursu byũy
proste, choî osigni¢cie celu, który dawaũ gwarantowan nagrod¢, nie byũo oczywiste.
Wedũug zasad konkursu sprzedaŖowego, aby dostaî pamitkow markow bluz¢ (z logo
Always), naleŖaũo wstawiî kartonowy display wypeũniony peũnym asortymentem produktu do minimum 15 sklepów i zaraportowaî swoje dziaũania — w tamtych czasach
papierowo, czyli faksem. Nie Ŗeby reklamowanie Always dla jeszcze mũodego samca
hetero byũo tym, o czym tygrysy marz najbardziej, ale} postaraũem si¢. Podobnie
jak wi¢kszoĵî kolegów, z pewnym wysiũkiem przebiũem magiczn barier¢ 15 punktów
sprzedaŖy detalicznej, w których stan¢ũa ekspozycja produktów, równolegle reklamowanych w ogólnopolskiej telewizji przez Ann¢ Patrycy. Ku naszemu zdziwieniu okazaũo
si¢, Ŗe jeden z nas ustawiũ setki displayów wi¢cej. Niedũugo po euforii zwizanej ze
spektakularnym zwyci¢stwem w konkursie Always jego bohater zaczũ intensywnie
poszukiwaî pracy.
Konsekwencje zachowañ nie fair mogÈ byÊ pozytywne. Menedĝer, specjalista lub
sprzedawca mogÈ, po zrozumieniu bïÚdów, wyciÈgnÈÊ wnioski z wïasnego zachowania i w ten sposób nauczyÊ siÚ sprawniej radziÊ sobie z dylematami moralnymi
w przyszïoĂci — choÊ w przypadku osób machiawelicznych lub psychopatycznych
5

PamiÚtam, jak wĂród mïodych adeptów zachodniej sztuki sprzedawania (poczÈtek lat 90. ubiegïego wieku) krÈĝyïa legenda o maïĝeñstwie pracujÈcym dla dwóch róĝnych firm farmaceutycznych. Od pracodawców dostali narzÚdzia, m.in. samochody sïuĝbowe, faksy itp., ale
tylko jedno z nich danego dnia udawaïo siÚ do przychodni, by zaïatwiÊ sprawy obu firm.
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pozytywne dla spoïecznoĂci zmiany mogÈ siÚ nie pojawiÊ. Pewne zachowania nieetyczne mogÈ przejĂÊ niezauwaĝone, inne, jeĂli np. osoba zachowujÈca siÚ niemoralnie jest postrzegana jako posiadajÈca siïÚ w organizacji, mogÈ wskutek strachu
Ăwiadków pozostawaÊ czasowo w ukryciu. Zwykle jednak, prÚdzej czy póěniej, takie
zachowania skutkujÈ konsekwencjami — od utraty dobrego imienia i klienta po
sprawy sÈdowe i róĝnego rodzaju kary.
Oto przykïady negatywnych konsekwencji nieetycznych zachowañ pracowników
dziaïu sprzedaĝy:


rywalizacja wĂród sprzedawców i menedĝerów,



nadmierna rywalizacja rynkowa pomiÚdzy firmami,



nadmierna rywalizacja pomiÚdzy dziaïami i funkcjami,



nieufnoĂÊ i spadek morale,



rosnÈca frustracja,



brak motywacji do wspóïpracy,



uszczerbek na reputacji i wizerunku firmy,



utrata wiarygodnoĂci wĂród klientów,



spadek produktywnoĂci i kreatywnoĂci,



wzrost przypadków wypalenia zawodowego,



rosnÈca fluktuacja,



problemy prawne i finansowe.

Dzia¬ania maj¡ce na celu
ograniczenie zachowaĮ nieetycznych
½ródïa angielskojÚzyczne z obu stron Oceanu Atlantyckiego na etapie rekomendowania recept szybko odwoïujÈ siÚ do koncepcji budowania ethical climate — ang. klimat
etyczny lub klimat etycznego postÚpowania. Jako ĝe wiÚkszoĂÊ z nas, osób zajmujÈcych
siÚ sprzedawaniem i zarzÈdzaniem, sïabo zna siÚ na meteorologii, zobaczmy, jakie
konkretne rozwiÈzania oferuje nam teoria i praktyka. Za eufemistycznym klimatem
etycznym stojÈ dziaïania, których celem jest doprecyzowanie definicji, zniechÚcanie
do zachowañ nieetycznych oraz ich kontrolowanie i korygowanie:
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Kodeks etycznych praktyk — skoro indywidualne pomysïy na to, co jest moralne
lub nie, sÈ róĝne, istnieje potrzeba wyraěnych wskazówek, co w danej spoïecznoĂci, w danym czasie jest uznawane za wïaĂciwe lub nie; dodatkowo kodeks
powinien okreĂlaÊ konsekwencje zachowañ nieetycznych. (Uwaga! Liczne organizacje publikujÈ „sïodki” kodeks etyczny ze wzglÚdów PR-owych — nie ma to
nic wspólnego z wdroĝeniem kodeksu etyki do wewnÚtrznego stosowania!)



Lider jako wzór do naĂladowania — nie chodzi tu o postaci legendarne pokroju
Jacka Welcha czy Sïawomira Lachowskiego, choÊ przykïad idÈcy z samej góry
ma ogromne znaczenie — za morale swojego zespoïu odpowiada menedĝer; firma
moĝe dziaïaÊ etycznie, ale podwïadni przede wszystkim obserwujÈ (i naĂladujÈ)
zachowania swojego szefa.



Szybkie i bezwzglÚdne karanie zachowañ nieetycznych — w kwestii polityki
wobec naruszenia kodeksu jedynym sensownym rozwiÈzaniem jest zero tolerancji (przypomina to trochÚ sytuacjÚ z produkcji, gdzie jedynym celem w zakresie
wypadkowoĂci jest 0 — nie ma uzasadnienia dla ĝadnej odciÚtej rÚki, utraconej
zdolnoĂci do pracy czy utraty ĝycia, aby cel mógï wynosiÊ > 0).



UĂwiadamianie i szkolenie — to, ĝe powstanie kodeks, nie znaczy, ĝe nowi pracownicy go przeczytajÈ; jeĂli przeczytajÈ, nie znaczy, ĝe zrozumiejÈ (pytanie
z gatunku „erotycznych” — czy ktoĂ kiedykolwiek zrozumiaï zasady zachowania
na drodze dziÚki przeczytaniu kodeksu drogowego?); pracownicy powinni byÊ
przeszkoleni z postÚpowania zgodnego z kodeksem, a zachowania niezgodne
z nim oraz pozytywne przypadki wïaĂciwego zachowania, pomimo niewÈtpliwych pokus, powinny byÊ na bieĝÈco komunikowane i wyjaĂniane; trening ma
tu do odegrania waĝnÈ rolÚ — poprzez dyskusje nad dylematami lub analizÚ
przypadków menedĝer lub trener ma szansÚ ksztaïtowaÊ wïaĂciwe z punktu
widzenia kodeksu etyki firmy postawy sprzedawców.



System motywacyjny — system motywacyjny oparty gïównie lub w duĝym stopniu na prowizji od osiÈganych i przekraczanych krótkoterminowych rezultatów uïatwia zachowania nieetyczne; zïuda, ĝe silnie efektywnoĂciowe systemy
motywacyjne w sprzedaĝy sÈ korzystne dla firm (w dïuĝszym terminie) jest umacniana przez konsultantów, szczególnie tych z najwyĝszej póïki (ich kosztowne
interwencje sÈ zazwyczaj krótkoterminowe — jeĂli sÈ szybkie rezultaty, ïatwiej
przekonaÊ klienta do dalszej wspóïpracy).
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Monitorowanie i ocena — „dowieriaj, no prowieriaj” to fraza kojarzona z systemem sowieckim (coraz mniej osób pamiÚta, ĝe jej autorstwo przypisywane
jest komunistycznemu dziaïaczowi Feliksowi Dzierĝyñskiemu, Polakowi, który
w szkole miaï sïabe oceny z} rosyjskiego); niezaleĝnie od pokrÚtnej historii
polsko-rosyjskich relacji zasada jest godna rekomendowania z jednym zastrzeĝeniem — kontrola powinna byÊ dyskretna i taka sama dla wszystkich, tak aby
nie zraziÊ uczciwych sprzedawców; przykïady dziaïañ to: monitorowanie bieĝÈcej dziaïalnoĂci, weryfikacja informacji i raportów o dziaïalnoĂci sprzedawców w terenie, potwierdzanie aktywnoĂci rzekomo zrealizowanych u klientów.
Duĝa odpowiedzialnoĂÊ ciÈĝy teĝ na kierowniku podczas procesu oceny — przy
dobrych wynikach jest pokusa, aby je pochwaliÊ niezaleĝnie od sposobu lub
stylu ich osiÈgniÚcia — niestety, jedynym sensownym feedbackiem (z perspektywy róĝnych interesariuszy) w takiej sytuacji jest szczery feedback, w którym
np. sukcesy osiÈgniÚte nieetycznymi metodami nie zostanÈ pochwalone (dlaczego
cisnÈ mi siÚ do gïowy przykïady kolegów, którzy tego nie zrozumieli, pozostanie osobistÈ tajemnicÈ).



Odpowiednia rekrutacja i selekcja — o ile na etapie poszukiwania kandydatów
do pracy szanse na wyselekcjonowanie osób pasujÈcych do etycznego profilu
firmy sÈ relatywnie ograniczone, o tyle w sytuacji planowania nastÚpstw i promocji wewnÚtrznych osoby odpowiedzialne za ten proces powinny byÊ szczególnie wyczulone na te elementy charakterystyki kandydatów, które dobrze lub
ěle rokujÈ w odniesieniu do nowej, przywódczej roli.

Zestaw dostÚpnych dziaïañ, które mogÈ byÊ podejmowane przez liderów organizacji sprzedaĝy w celu budowania klimatu etycznego, zostaï podsumowany na
rysunku 13.2.

Charakterystyka sprzedawców a stosunek do etyki
Sergio Román6 zestawiï wyniki kilku badañ, które wskazujÈ, ĝe pewne cechy sprzedawców przekïadajÈ siÚ na ich stosunek do etyki:


Wiek i doĂwiadczenie — badania pokazujÈ, ĝe sprzedawcy starsi lub bardziej
doĂwiadczeni sÈ bardziej etyczni w zachowaniach niĝ ich mïodsi i mniej doĂwiadczeni koledzy.

6

P. Guenzi, S. Geiger, op. cit., s. 157.
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Rysunek 13.2. Dziaïania majÈce na celu promowanie zachowañ etycznych w organizacji


Edukacja — sprzedawcy lepiej wyedukowani chÚtniej akceptujÈ i stosujÈ standardy etyczne.



PïeÊ — wedïug badañ kobiety w roli sprzedawcy sÈ bardziej wraĝliwe oraz czÚĂciej
kierujÈ siÚ etykÈ niĝ mÚĝczyěni.



Osoby o róĝnych osobistych przekonaniach moralnych róĝnie reagujÈ na wÈtpliwe etycznie sytuacje w sprzedaĝy; i tak zwolennicy absolutyzmu moralnego
(zachowania sÈ moralne lub niemoralne, ĝadne okolicznoĂci czy konsekwencje
nie usprawiedliwiajÈ zachowañ nieetycznych) stosujÈ siÚ do kodeksu moralnego, majÈ na wzglÚdzie dobro innych i unikajÈ czerpania korzyĂci z gwaïcenia
postrzegalnych norm moralnych — natomiast wyznawcy konsekwencjalizmu
(inaczej: etycznego egoizmu — moralne jest to, co przynosi korzyĂÊ jednostce)
odwrotnie, dÈĝÈ do maksymalizowania osobistych korzyĂci wynikajÈcych z naruszenia postrzegalnych zasad etycznych.
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Siïa ego — osoby o silnym ego lub, proĂciej, o zdecydowanej osobowoĂci mogÈ
mieÊ kïopot z postrzeganiem rzeczywistoĂci z perspektyw innych osób — ïatwiej
dostosowaÊ siÚ do norm etycznych osobom o umiarkowanej sile ego.



Machiawelizm (rozumiany jako cecha osobowoĂci, a nie doktryna polityczna) —
osoby machiaweliczne dÈĝÈ do realizacji celów w oderwaniu od rodzaju Ărodków czy kosztów, które wydajÈ siÚ niezbÚdne do ich realizacji; etyka nie ma dla
nich znaczenia.

Postawy menedŞerów wobec etyki
Kwestia róĝnych postaw menedĝerów wobec etyki zostaïa doĂÊ dobrze zbadana.
W uproszczeniu moĝna powiedzieÊ, ĝe menedĝerowie podejmujÈ pewne spektrum
decyzji dajÈcych siÚ zakwalifikowaÊ jako nieetyczne, etycznie neutralne lub zgodne
z koncepcjÈ, definicjÈ etycznego zarzÈdzania7.
Po pierwsze, tam gdzie kwestie pewnych dziaïañ i zachowañ sÈ regulowane przez
prawo, menedĝerom teoretycznie ïatwiej jest siÚ do nich jednoznacznie ustosunkowaÊ:


pewne zachowania sÈ nie tylko nieetyczne, ale teĝ nielegalne;



prawo reguluje obszary wspóïĝycia spoïecznego, jest jednak reaktywne — stÈd
pokusa, by dziaïaÊ i zobaczyÊ, co siÚ bÚdzie dziaïo (moĝe nie dziaÊ siÚ nic —
poszkodowany nie skorzysta z przysïugujÈcego mu prawa, bo np. dochodzenie
swoich praw jest kosztowne) itp.

Warto pamiÚtaÊ, ĝe etyka rozumiana jest róĝnie w róĝnych kontekstach kulturowych — co nie uïatwia ĝycia menedĝerom pracujÈcym w firmach o zasiÚgu miÚdzynarodowym. Dla przykïadu — w innych kulturach jest inna wraĝliwoĂÊ w kwestii
7

PrzeciÚtnemu Kowalskiemu trudno jest odnaleěÊ siÚ w gÈszczu negatywnych przykïadów —
sporo z nich jest wieloznacznych. Z moich osobistych doĂwiadczeñ: 1) dla mnie dziaïania
bohatera Wilka z Wall Street sÈ nie do zaakceptowania, ale zdaniem ukasza Muszyñskiego
z Filmweb.pl „Koniec koñców kaĝdy chciaïby byÊ Jordanem Belfortem”; 2) czy pod presjÈ, czy
nie, menedĝerowie jednej z polskich spóïek gieïdowych zawyĝali notorycznie kwartalne
wyniki sprzedaĝy poprzez pompowanie towaru w rynek i zabiegi ksiÚgowe. Niby nikt niczego
nie ukradï, ale skoñczyïo siÚ ěle, a powody nie zostaïy nagïoĂnione. Brak napiÚtnowania daje
niektórym przyzwolenie na dziaïania tego typu.
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molestowania seksualnego czy praktyka dotyczÈca czegoĂ, co my ïatwo nazwalibyĂmy ïapówkÈ.

JOBBER I LANCASTER WYRÓŝNIAJ SIEDEM SYTUACJI
STWARZAJ CYCH PROBLEMY ETYCZNE W SPRZEDAŝY


Ũapówki — pienidze, prezenty czy inne firmy zach¢ty do kupienia akurat tego,
a nie innego produktu, usũugi lub rozwizania.



Oszustwo — przesadzanie — np. co do oczekiwanego zwrotu z inwestycji lub
ubezpieczenia, kũamanie lub ukrywanie negatywnych informacji o produkcie.



Hard sell — wykorzystywanie taktyk presji i nacisku dla zamkni¢cia transakcji.



Zakupy zwrotne albo kupowanie wzajemne (ang. reciprocal buying) — mamy z nim
do czynienia wtedy, gdy klient zgadza si¢ na zakup od dostawcy pod warunkiem,
Ŗe dostawca zakupi coĵ od klienta.



Zach¢ty dla poĵredników — róŖne formy bonusów dla detalisty, ekspedienta itd.
w zamian za oferowanie klientom w pierwszej kolejnoĵci konkretnej marki.



Opũaty za wprowadzenie do asortymentu i miejsce na póũce — opũaty wnoszone przez
dostawców detalistom; ograniczaj konkurencj¢, faworyzujc duŖe podmioty.



SprzedaŖ systemem piramidy — w brytyjskim systemie za nielegalne uwaŖane jest
sprzedawanie w systemie piramidy z zamiarem zarabiania na rekrutowanych nowych
uczestnikach systemu, a nie na handlowaniu towarami lub usũugami8.

Postawy menedĝerów wobec etyki ujmuje m.in. typologia Archiego B. Carrolla
(patrz tabela 13.2). Podstawowym kryterium tej typologii jest stosunek do standardów etycznych:


Menedĝer etyczny uznaje standardy za waĝne i stara siÚ ich przestrzegaÊ, a takĝe
aktywnie wpïywaÊ na moralne oblicze Ărodowiska organizacyjnego.



Menedĝer etycznie neutralny postrzega zarzÈdzania jako sferÚ, do której standardy etyczne nie majÈ zastosowania.



Menedĝer nieetyczny w imiÚ celów biznesowych Ăwiadomie ïamie standardy,
które sÈ powszechnie rozpoznawane i akceptowane.

8

D. Jobber, G. Lancaster, op. cit., s. 211 – 216.
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Tabela 13.2. Typologie zarzÈdzania na podstawie stosunku do etyki9
Zarz¡dzanie nieetyczne

Zarz¡dzanie etycznie neutralne

Zarz¡dzanie etyczne

Sposób traktowania
norm etycznych

ĵwiadome ŧamanie
standardów etycznych

postrzeganie zarzdzania jako sfery,
do której standardy etyczne
nie maj zastosowania

przestrzeganie standardów
etycznych

Dominuj¡ce motywy
i cele

zysk za wszelk cen¢

ekonomiczna efektywnoĵî

ekonomiczna efektywnoĵî
zgodna z prawem i normami

Sposób traktowania
prawa

w razie potrzeby moŖna
omijaî

prawo jedynym regulatorem
dziaŧaĢ

przestrzeganie prawa
w poŧczeniu z normami
spoŧecznymi

Menedĝerowie, którzy odmiennie definiujÈ relacje pomiÚdzy etykÈ i zarzÈdzaniem,
róĝniÈ siÚ takĝe strukturÈ motywacyjnÈ, inaczej postrzegajÈ cele przedsiÚbiorstwa,
prawo itd. Wedïug hipotezy Carrolla rzeczywisty rozkïad postaw powinna opisywaÊ
krzywa dzwonowa (inaczej: krzywa rozkïadu normalnego albo Gaussa): zdecydowana wiÚkszoĂÊ menedĝerów powinna reprezentowaÊ typ zarzÈdzania etycznie
neutralnego (okoïo 67%), a pozostaïe powinny tworzyÊ dwie grupy skrajne (kaĝda
po 16,5%)10.
Dr Jerzy SzczupaczyĢski przeprowadziũ w latach 2009 – 2010 eksploracyjne badania
postaw moralnych polskich menedŖerów ĵredniego i wyŖszego szczebla. Badania
zostaũy przeprowadzone w ramach projektu Etyczne standardy przywództwa organizacyjnego polskich menedŖerów i przedsi¢biorców, finansowanego przez Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa WyŖszego oraz Szkoũ¢ WyŖsz Psychologii Spoũecznej.
Analiz¢ wykonano na podstawie 37 wywiadów z menedŖerami, którzy kieruj ĵrednimi i duŖymi przedsi¢biorstwami w róŖnych rejonach Polski. Podstawowym celem
badawczym byũa rekonstrukcja rozumienia etycznoĵci oraz postrzegania zwizków
etyki i zarzdzania. Do ostatecznej analizy jakoĵciowej zaklasyfikowano tylko 20 wywiadów — oznacza to, Ŗe prezentowane badania maj charakter jakoĵciowy i Ŗe uzyskane liczby nie maj nic wspólnego z rozkũadem postaw w caũej populacji polskich
menedŖerów.
Zebrane w wyniku badania pogldy respondentów byũy niekoherentne — „wypowiedzi
niektórych badanych s niespójne, w wyjtkowych przypadkach wewn¢trznie sprzeczne”.
9

A.B. Carroll, In search of the moral manager, „Business Horizons” 1987, No. 8.

10

Por. J. Szczupaczyñski, ZarzÈdzanie a etyka w opinii menedĝerów Ăredniego i wyĝszego szczebla,
„Wspóïczesne ZarzÈdzanie” 2010, nr 4, s. 63 – 74.
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W efekcie okazaũo si¢, Ŗe postaw jest wi¢cej, niŖ przewidywaũ Carroll — badacze wyróŖnili
pi¢î „wzorów” lub perspektyw: korporacyjny proceduralizm, etyczny profesjonalizm,
etyczny sytuacjonizm, technokratyczny legalizm, etyk¢ kontraktu.
Z badania jego autor wycignũ kilka wniosków. Po pierwsze, rozumienie zwizków
etycznoĵci i zarzdzania jest znacznie bardziej zróŖnicowane, niŖ wynika to z popularnych w literaturze przedmiotu typologii — std pi¢î wzorów lub perspektyw. RóŖnice
pomi¢dzy poszczególnymi perspektywami maj zdaniem autora charakter zasadniczy.
Po drugie, wiedza na temat percepcji relacji pomi¢dzy etyk i zarzdzaniem ma istotne
znaczenie z punktu widzenia zarzdzania spoũeczn odpowiedzialnoĵci przedsi¢biorstwa: 1) przedstawiciele róŖnych perspektyw inaczej postrzegaj znaczenie kodeksów etycznych; 2) inne s odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób naleŖy wspieraî
proetyczne postawy i zachowania w przedsi¢biorstwie.
Po trzecie, jest prawdopodobne, Ŗe efektem standaryzacji i rozpowszechniania si¢
formalnych narz¢dzi zarzdzania CSR b¢dzie takŖe dominacja perspektywy korporacyjnego proceduralizmu, a wi¢c tendencji do utoŖsamiania kwestii etycznych z posũuszeĢstwem wobec kodeksów, a nie wobec wũasnego sumienia. „Jak to wyraziũ jeden
z badanych w cytowanej wypowiedzi, etyka jest tylko »kwesti behawioraln«, a on
sam ma problem z »przeũoŖeniem bycia etycznym menedŖerem na bycie moralnym
czũowiekiem«. Jest to paradoksalna konsekwencja rozwoju narz¢dzi zarzdzania CSR,
która powinna byî przedmiotem refleksji ze strony przedstawicieli nauk o zarzdzaniu”11.
RzeczywistoĂÊ potwierdza pewien rozrzut poglÈdów moralnych, jednak okazuje siÚ
nieco bardziej skomplikowana, niĝ wynikaïoby z typologii Carrolla. Niedawne badania
Szczupaczyñskiego (patrz ramka powyĝej) prowadzone w kilku najwiÚkszych miastach w Polsce — choÊ przeprowadzone na maïej próbie — potwierdzajÈ, ĝe kadry
zarzÈdzajÈce majÈ problem z jasnym zdefiniowaniem (nie wspominajÈc o stosowaniu) standardów zachowañ etycznych. Dodatkowo formalne kodeksy, choÊ stanowiÈ stosunkowo ïatwe narzÚdzie i punkt odniesienia, niekoniecznie sÈ zgodne
z poczuciem moralnoĂci uĝytkowników. ByÊ moĝe prawdziwe jest to, co podpowiada
intuicja — pïywamy w oceanie niejasnoĂci i niedopowiedzeñ, w którym moralnoĂÊ
przeïoĝonego szefa róĝni siÚ od moralnoĂci szefa, nie wspominajÈc o sprzedawcy}

11

Ibidem, s. 73.
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PSYCHOPACI A ETYKA
Wedũug róŖnych autorytetów w populacji jest od 0,3% do 1% psychopatów („autor”
hasũa w Wikipedii wskazuje na 2 – 3% populacji). Psychopaci to osoby wykazujce
trwaũe zaburzenie osobowoĵci polegajce m.in. na braku empatii oraz poczucia winy,
agresywnoĵci, sprawnoĵci w manipulowaniu innymi oraz braku przestrzegania norm
spoũecznych (w tym moralnych). Niektórzy badacze zainteresowali si¢ wyst¢powaniem
psychopatów poĵród kadr menedŖerskich. Okazuje si¢, Ŗe w hierarchicznych strukturach
korporacyjnych psychopaci radz sobie caũkiem nieŔle — ich odsetek wĵród menedŖerów jest istotnie wyŖszy niŖ w populacji.
Wedũug powaŖnego Ŕródũa:
„Dopiero niedawno przedmiotem badaĢ staũo si¢ powszechne wyst¢powanie psychopatii wĵród liderów i menedŖerów z róŖnych korporacji i instytucji finansowych wraz
z konsekwencjami tego zjawiska. Wedũug grupy badaczy — Babiak, Neumann, Hare —
wyst¢powanie psychopatów wĵród próbki menedŖerów wyŖszego szczebla wskazuje
na 4%, co jest istotnie wyŖsze niŖ wyst¢powanie psychopatów w ogólnej populacji (1%).
Babiak wraz ze wspóũpracownikami doszli do wniosku, Ŗe psychopaci funkcjonujcy
zawodowo byli w stanie zdobyî awans, sprawnie funkcjonowaî na wysokich stanowiskach oraz wywieraî wpũyw na waŖkie decyzje biznesowe, pomimo wczeĵniejszych
obiektywnie marnych wyników”12.
„(}) te jednostki z ogóũu spoũeczeĢstwa, które wykazuj tendencje psychopatyczne,
w sytuacji wyboru moralnego raczej dokonaj wyboru »niemoralnego« — w porównaniu z jednostkami niewykazujcymi takich tendencji”13.

Sposoby zapobiegania
nieetycznym zachowaniom w sprzedaŞy
ChoÊ, jak w cytacie z poczÈtku rozdziaïu, etyka to trudny temat, istnieje szereg sposobów zapobiegania nieetycznym zachowaniom w sprzedaĝy. PomagajÈ w tym przede
wszystkim:


normy prawne (w pewnym zakresie prawo reguluje, co moĝna, a czego nie
wolno);

12

G.W. Stevens, J.K. Deuling, A.A. Armenakis, Successful Psychopaths: Are they Unethical Decision
Makers and Why?, „Journal of Business Ethics” 2012, 105 (2), s. 139 – 149.

13

Ibidem.
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licencje (w wÈskim zakresie — ochrony praw intelektualnych);



ustawy branĝowe i nadzór — marketingowcy czy sprzedawcy bezpoĂredni zrzeszajÈ siÚ w organizacjach promujÈcych etyczne dziaïanie i czasem przyjmujÈcych
rolÚ arbitra14;



kodeksy wewnÚtrzne;



korporacyjne dziaïania majÈce na celu budowanie etycznego Ărodowiska (atmosfery) — szkolenia, kodeksy, anonimowe kanaïy informowania;



sposób traktowania naruszeñ i nieprawidïowoĂci — zero tolerancji, adekwatna
reakcja i jej nagïoĂnienie sprzyjajÈ zapobieganiu przyszïym zdarzeniom.

Szczególnie interesujÈce sÈ kodeksy etyczne, które peïniÈ szereg przydatnych funkcji:


odgrywajÈ rolÚ informacyjnÈ i wychowawczÈ;



konkretyzujÈ i doprecyzowujÈ wzory zachowañ;



dostarczajÈ czïonkom spoïecznoĂci jasnych kryteriów oceny;



stanowiÈ dowód dla róĝnych interesariuszy na to, ĝe firma dba o etyczne dziaïanie.

Przyk¬ady kodeksów
KODEKS NASP — AMERYKAĭSKIEGO STOWARZYSZENIA
PROFESJONALISTÓW SPRZEDAŝY
National Association of Sales Professionals — Narodowe Stowarzyszenie Profesjonalistów
SprzedaŖy — jest najwi¢ksz na ĵwiecie spoũecznoĵci on-line zrzeszajc profesjonalistów sprzedaŖy. Korzenie organizacji si¢gaj lat 80. — wtedy w Chicago miaũy miejsce
pierwsze spotkania z zaũoŖycielem (Michaelem Reaganem) — choî oficjalnie podawana data powstania to 1991 rok.
Standardy post¥powania
Jako czũonek NASP ĵlubuj¢ dziaũaî w najlepszym interesie moich klientów, mojego
pracodawcy, spoũeczeĢstwa i zawodu sprzedawcy.

14

Np. dziaïania reklamowe nowego wïaĂciciela marki Polocard — „to jedyna tabletka z róĝowÈ
powïokÈ, która ochrania ĝoïÈdek” — zostaïy zakwestionowane przez KomisjÚ Etyki Reklamy.
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1. Zasady etyczne i profesjonalne

B¢d¢ dziaũaî zgodnie z najlepiej pojmowanymi zasadami profesjonalizmu, etyki
i uczciwoĵci.
2. Przedstawianie faktów

B¢d¢ uczciwie prezentowaî korzyĵci wynikajce ze sprzedawanych przeze mnie
produktów lub usũug.
3. Umowa o poufnoĵci

Informacje na temat moich klientów b¢d¢ traktowaî jak tajne/poufne.
4. Cigũe ksztaũcenie

B¢d¢ si¢ cigle doksztaũcaũ zawodowo.
5. Odpowiedzialnoĵî wobec klientów

B¢d¢ dziaũaî, majc na wzgl¢dzie interes klientów, starajc si¢ oferowaî im produkty, które speũniaj ich oczekiwania i zaspokajaj potrzeby.
6. Odpowiedzialnoĵî wobec NASP

B¢d¢ si¢ dzieliî moimi „nauczkami” i doĵwiadczeniami z czũonkami NASP oraz
promowaî interesy NASP.
7. Odpowiedzialnoĵî wobec pracodawcy

B¢d¢ reprezentowaî mojego pracodawc¢ w profesjonalny sposób i b¢d¢ chroniî
jego wũasnoĵî intelektualn.
8. Odpowiedzialnoĵî wobec spoũecznoĵci

B¢d¢ wzorem zachowaĢ obywatelskich i b¢d¢ zachowywaî czujnoĵî co do tego, jak
oferowane przeze mnie produkty lub usũugi s odbierane przez spoũeczeĢstwo.
9. Konflikt interesów

Gdy dojdzie do konfliktu interesów, poinformuj¢ o tym wszelkie zainteresowane
strony i — jeĵli to moŖliwe — rozwiŖ¢ konflikt, zanim stanie si¢ to problemem.
10. Prawo

B¢d¢ przestrzegaî prawa w zakresie dotyczcym mojego zawodu oraz oferowanych
przeze mnie produktów i usũug15.

15

www.nasp.com; dostÚp: 15.11.2014.
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KODEKS SPRZEDAŝY BEZPOŀREDNIEJ PSSB — FRAGMENT
(})
2. ZASADY POST¡POWANIA Z KONSUMENTAMI
2.1 Niedozwolone praktyki
Sprzedawca nie moŖe stosowaî wprowadzajcych w bũd, oszukaĢczych lub nieuczciwych praktyk sprzedaŖy.
2.2 Przedstawianie si¢
Na pocztku prezentacji majcej na celu sprzedaŖ Sprzedawca powinien, nie czekajc
na Ŗyczenie Konsumenta, przedstawiî siebie, Przedsi¢biorc¢, Produkty i cel swoich
zabiegów. W przypadku sprzedaŖy grupowej Sprzedawca wyjaĵnia cel spotkania wszystkim jego uczestnikom.
Przed zawarciem umowy sprzedaŖy Sprzedawca powinien przedstawiî wyjaĵnienia
lub zaprezentowaî Produkt, a takŖe przedstawiî nast¢pujce informacje:
a) nazw¢ i adres Przedsi¢biorcy,
b) najwaŖniejsze cechy oferowanego Produktu,
c) cen¢ Produktu uwzgl¢dniajc wszelkie podatki,
d) koszty dostawy (jeĵli ma to zastosowanie),
e) warunki pũatnoĵci, warunki kredytowania, dostawy lub wykonania umowy,
f) istnienie prawa do odstpienia lub zwrotu,
g) warunki gwarancji,
h) szczegóũy i ograniczenia dotyczce serwisu w okresie po sprzedaŖy.
2.3 Wyjaĵnienia i pokaz
Pokaz oferowanego Produktu i dotyczce go wyjaĵnienia powinny byî dokũadne i wyczerpujce. Informacje dla Konsumentów powinny byî przekazywane w sposób jasny
i zrozumiaũy z uwzgl¢dnieniem zasad dobrej praktyki w transakcjach handlowych
oraz zasad dotyczcych ochrony szczególnych grup Konsumentów, np. maũoletnich
lub osób w podeszũym wieku.
2.4 Odpowiedzi na pytania
Sprzedawca powinien udzieliî dokũadnych i zrozumiaũych odpowiedzi na wszystkie
pytania Konsumentów dotyczce Produktu i oferty.
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2.5 Formularz zamówienia
W czasie sprzedaŖy Sprzedawca powinien przedũoŖyî Konsumentowi Formularz Zamówienia. Formularz Zamówienia winien zawieraî dane identyfikujce Przedsi¢biorc¢
w szczególnoĵci nazw¢ (imi¢ i nazwisko), staũy adres oraz numer telefonu i Sprzedawc¢ (imi¢ i nazwisko oraz podpis), a takŖe inne informacje wymagane przez obowizujce przepisy prawa, jak równieŖ, kiedy jest to wymagane przez przepisy, wzór umowy
sprzedaŖy lub umowy kredytowej.
2.6 Przyrzeczenia ustne
Sprzedawca moŖe skũadaî jedynie takie ustne przyrzeczenia dotyczce Produktu, do
których zostaũ upowaŖniony przez Przedsi¢biorc¢.
2.7 Odstpienie od umowy i zwrot Produktu
Przedsi¢biorcy i Sprzedawcy zapewni, Ŗeby kaŖdy Formularz Zamówienia zawieraũ zapis
umoŖliwiajcy Konsumentowi odstpienie od umowy w terminie 14 dni od zawarcia
umowy.
2.8 Gwarancja i serwis w okresie po sprzedaŖy, zawiadomienie o niezgodnoĵci Produktu
z umow
Warunki gwarancji a takŖe warunki i ograniczenia serwisu w okresie po sprzedaŖy,
nazwa i adres wykonujcego obowizki gwaranta, czas trwania gwarancji i roszczenia
przysũugujce Konsumentowi powinny byî w jasny sposób okreĵlone w formularzu
zamówienia lub towarzyszcych mu dokumentach, albo w dokumentach dostarczanych razem z Produktem.
W przypadku, gdy Konsument stwierdzi niezgodnoĵî Produktu z umow, zawart
z Przedsi¢biorc albo Sprzedawc, zachowuje on uprawnienia przewidziane w przepisach dotyczcych sprzedaŖy konsumenckiej, jeŖeli zawiadomi o niezgodnoĵci, odpowiednio Przedsi¢biorc¢ albo Sprzedawc¢, w terminie trzech miesi¢cy od stwierdzenia
niezgodnoĵci Produktu z umow.
2.9 Literatura
Literatura promocyjna, reklamy i ulotki nie powinny zawieraî mylcych lub oszukaĢczych opisów Produktu, stwierdzeĢ lub ilustracji; powinny zaĵ byî opatrzone nazw
i adresem lub dodatkowo numerem telefonu Przedsi¢biorcy lub Sprzedawcy. Wskazane materiaũy powinny byî zgodne z postanowieniami niniejszego Kodeksu oraz
przepisami dotyczcymi sprzedaŖy dzieciom i osobom maũoletnim, w szczególnoĵci
zawartymi w Dyrektywie 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
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11 maja 2005 r. dotyczcej nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez
przedsi¢biorstwa wobec konsumentów na rynku wewn¢trznym oraz zmieniajcej
dyrektyw¢ Rady 84/450/EWG, dyrektywy 97/7/WE, 98/27/WE, 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporzdzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu
Europejskiego i Rady („Dyrektywa o nieuczciwych praktykach handlowych”) i Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie
koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych
paĢstw czũonkowskich dotyczcych ĵwiadczenia audiowizualnych usũug medialnych
(dyrektywa o audiowizualnych usũugach medialnych) lub innymi przepisami, które
zmieni lub zastpi wskazane powyŖej regulacje.
2.10 Ĵwiadectwa
Przedsi¢biorcy i Sprzedawcy nie powinni powoũywaî si¢ na ĵwiadectwa lub opinie
niepotwierdzone, nieprawdziwe, nieaktualne albo z innych powodów nieodpowiednie,
albo teŖ nie majce zwizku z ofert, bdŔ których uŖycie moŖe wprowadziî w bũd
Konsumentów.
2.11 Porównywanie i pomawianie
Przedsi¢biorcy i Sprzedawcy powinni powstrzymaî si¢ od stosowania porównaĢ, które
mog wprowadziî w bũd i pozostaj w sprzecznoĵci z zasadami uczciwej konkurencji.
Porównania powinny byî dokonywane w sposób uczciwy i oparte na konkretnych faktach, w szczególnoĵci powinny byî zgodne z postanowieniami Dyrektywy 2006/114/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczcej reklamy wprowadzajcej w bũd i reklamy porównawczej, lub innymi przepisami, które zmieni lub
zastpi wskazan regulacj¢. Przedsi¢biorcy i Sprzedawcy nie powinni formuũowaî
negatywnych ocen na temat dziaũania jakiegokolwiek innego przedsi¢biorcy lub Produktu ani wprost ani w sposób dorozumiany. Przedsi¢biorcom i Sprzedawcom nie
wolno w nieuczciwy sposób wykorzystywaî opinii o innym przedsi¢biorcy, jego nazwy,
znaku towarowego lub produktu.
2.12 Poszanowanie prywatnoĵci
Osobisty lub telefoniczny kontakt z Konsumentem powinien byî nawizywany w taki
sposób i w takim czasie, aby nie stanowiũ ingerencji w sfer¢ prywatnoĵci Konsumenta
i nie byũ dla niego uciŖliwy. Na Ŗyczenie Konsumenta Sprzedawca ma obowizek
przerwaî pokaz lub prezentacj¢ Produktu. Przedsi¢biorcy i Sprzedawcy powinni zapewniî odpowiednie ĵrodki w celu zapewnienia ochrony wszelkich prywatnych informacji
udost¢pnionych przez Konsumentów lub potencjalnych Konsumentów.
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2.13 Uczciwoĵî
Sprzedawca ma obowizek uszanowaî brak doĵwiadczenia Konsumenta, nie wolno mu
naduŖywaî jego zaufania i wykorzystywaî dla swoich celów jego wieku, choroby, umysũowej lub fizycznej niedoũ¢Ŗnoĵci, naiwnoĵci, braku orientacji lub nieznajomoĵci j¢zyka.
2.14 SprzedaŖ z polecenia
Przedsi¢biorcy i Sprzedawcy nie mog zach¢caî do zakupu Produktu, uŖywajc argumentu, Ŗe Konsument zapũaci niŖsz cen¢ lub j odzyska, o ile zach¢ci inne osoby do
podobnych zakupów u Sprzedawcy.
2.15 Dostawa
Przedsi¢biorcy i Sprzedawcy powinni dostarczaî Konsumentowi zamówione przez niego
Produkty w ustalonym terminie, najszybciej jak to moŖliwe, nie póŔniej jednak niŖ
w cigu 30 dni nast¢pujcych po zũoŖeniu przez Konsumenta zamówienia, chyba Ŗe
strony ustaliũy inny termin. Konsumenci powinni zostaî powiadomieni jeŖeli Sprzedawca lub Przedsi¢biorca nie jest w stanie wykonaî umowy, zwũaszcza z tego powodu,
Ŗe zamówione Produkty s niedost¢pne. W takiej sytuacji Konsument powinien
otrzymaî jak najszybciej zwrot wszelkich kwot, które wpũaciũ, jednakŖe w kaŖdym
przypadku nie póŔniej niŖ w cigu 30 dni od daty otrzymania przez Przedsi¢biorc¢
oĵwiadczenia o odstpieniu.
(})16

KATALOG DZIA«Aĭ NIEDOZWOLONYCH RWE
Katalog dziaũaĢ niedozwolonych.
Bazujcy wyũcznie na przykũadach zdarzeĢ potencjalnie moŖliwych, zgũoszonych przez
przedstawicieli kierownictwa RWE Polska lub spóũek zaleŖnych.
Ĵwiadome i celowe niedopeũnienie obowizków:

16



Przypisanie inspektora nadzorujcego prace na Ŗyczenie wykonawcy lub ww.
inspektora



Skrócenie procesu inwestycyjnego kosztem naruszenia zasad i procedur



Przyjmowanie niekompletnej dokumentacji



Odbieranie prac w terenie „zza biurka”



Brak rozliczenia z pobranych plomb/liczników

http://pssb.pl/pssb/rules/index,kodeks-etyczny.html; dostÚp: 5.11.2014.
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Nieprawidũowo/niekompletnie wypeũnione przez montera zlecenie



Nieuzasadnione przedũuŖanie terminów uzgodnieĢ



Wprowadzenie odbiorcy do TPA bez wymaganych dokumentów



Faworyzowanie okreĵlonych dostawców przy analizie ofert i/lub przygotowaniu
specyfikacji technicznej



Niezawiadomienie pracodawcy o zaobserwowanych dziaũaniach na jego szkod¢
prowadzonych przez pracownika lub osoby trzecie



Nieprzestrzeganie obowizujcych regulacji

Przekupstwo i wymuszenia:


Sposób zgũaszania i dystrybucji zapotrzebowania, okreĵlenie trybu procesowania,
wymagania ofertowe determinujce zakup u konkretnego sprzedawcy



Powiadomienie dostawcy o szczegóũach planowanego przetargu/konkursu ofert,
stawiajcych go w uprzywilejowanej pozycji w stosunku do pozostaũych oferentów



Zawieranie z klientami lub dostawcami umów, których warunki naruszaj interesy
Spóũki



Nieuzasadnione przyspieszenie realizacji wniosku klienta/skrócenie czasu przyũczenia/preferencyjne traktowanie w post¢powaniu przetargowym

Sprzeniewierzenie informacji handlowych oraz wũasnoĵci intelektualnych Spóũki:


Wygenerowanie i wyniesienie na zewntrz danych osobowych klientów lub danych
dotyczcych firmy stanowicych tajemnic¢ przedsi¢biorstwa



Ujawnianie informacji mogcych postawiî wybranego klienta/dostawc¢ w pozycji
uprzywilejowanej



Powiadomienie osoby nieuprawnionej nt. wysokoĵci potencjalnego odszkodowania
moŖliwego do uzyskania w trakcie post¢powania ugodowego lub wysokoĵci zaplanowanego na projekt budŖetu podczas post¢powania przetargowego



Oferowanie usũug innych firm (w tym wũasnej) dla klientów Spóũki, wykorzystujc
swoje powizanie ze Spóũk i jej wizerunek

Nieuzasadnione wykorzystanie majtku Spóũki do celów prywatnych:


Wykorzystywanie urzdzeĢ sieci lub elementów zdemontowanych bez wũaĵciwych
dokumentów wũasnoĵci



Wykorzystywanie transportu sũuŖbowego do zaũatwiania spraw niezwizanych ze
sũuŖbowymi bez odpowiedniego upowaŖnienia od przeũoŖonego



Wykorzystanie narz¢dzi i urzdzeĢ na rzecz innych osób lub podmiotów bez zgody
pracodawcy
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UŖytkowanie komputera i telefonu sũuŖbowego do dziaũalnoĵci prywatnej bez zgody
pracodawcy



SprzedaŖ cz¢ĵci ze zũomowanych liczników/zaniŖenie wartoĵci elementów likwidowanych/nieuzasadniona likwidacja sprawnych urzdzeĢ

NaduŖycia pracowników w zmowie ze stronami trzecimi, wykorzystanie konfliktu
interesów:


Odbiór przez inspektora prac zrealizowanych nieprawidũowo i/lub bez przekazania
kompletu dokumentów



Wykorzystywanie niewiedzy potencjalnych klientów nt. procedur post¢powania/
szczegóũów technicznych celem czerpania korzyĵci finansowych



Prowadzenie konkurencyjnej w stosunku do Spóũki dziaũalnoĵci i oferowanie swoich
usũug w czasie pracy i przy wykorzystaniu sprz¢tu Spóũki



Sprawdzenie i odbiór instalacji wykonanej przez samego siebie lub podmiot powizany z danym pracownikiem



Oferowanie usũug dla klientów za poĵrednictwem pracowników Spóũki bez zawarcia
stosownego porozumienia ze Spóũk



Wykonywanie na rzecz klientów Spóũki, b¢dc równoczeĵnie jej pracownikiem, prywatnych usũug, które s nast¢pnie przedmiotem odbioru akceptacji przez jakiekolwiek sũuŖby Spóũki

Nierówne traktowanie klientów czy dostawców:


Wybiórcze zaũatwianie wniosków klientów/preferencyjne traktowanie wybranych
klientów



OpóŔnienie lub nieprzekazanie do realizacji (niezarejestrowanie) zgũoszenia na likwidacj¢ NPEE, windykacj¢ lub zaũczenie



PrzedũuŖanie lub skracanie terminów uzgodnieĢ, pũatnoĵci itp. bez uzasadnienia

Faũszowanie raportów, baz danych, oĵwiadczeĢ:


Wykorzystywanie czasu pracy do zaũatwiania prywatnych spraw



Akceptacja merytoryczna swoich wũasnych wydatków/faktur



Odbicie w czytniku Rejestratora Czasu Pracy karty identyfikacyjnej innego pracownika



Wpisanie nieprawidũowej iloĵci i numerów pobranych liczników/plomb z magazynu



Podpisywanie dokumentów w imieniu innych pracowników bez odpowiedniego
upowaŖnienia

Jest to katalog otwarty, zawierajcy najcz¢ĵciej zgũaszane moŖliwe naduŖycia w Spóũce.
Niemniej jednak nie wyczerpuje on wszystkich moŖliwoĵci naduŖyî.
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Wersja 1 / Data: 01.2010
Ostatnia refleksja: zdefiniowaÊ etykÚ jest ïatwo — to w koñcu normy moralne uznawane w danym czasie i zbiorowoĂci — ale rozstrzygniÚcie, jakie to majÈ byÊ normy,
juĝ ïatwe nie jest. Bo czy procent dla poĂrednika, który uĝyï swoich kontaktów i reputacji, ĝeby umoĝliwiÊ transakcjÚ miÚdzy dostawcÈ i potencjalnym klientem, to prowizja, czy ïapówka? Od czego to zaleĝy? JeĂli od kwoty, to od jakiej? A moĝe od
formy? JeĂli na fakturÚ, to prowizja? A jeĂli gotówka lub wycieczka do egzotycznego
kraju, to ïapówka? Kto i na jakich podstawach powinien oceniÊ, czy wrÚczenie whiskey single malt lekarzowi jest niemoralne?
Pytania moĝna by mnoĝyÊ. OczywiĂcie, jeden zestaw odpowiedzi daje prawo —
trudno dyskutowaÊ z jego zasadami, to w koñcu w przypadku krajów demokratycznych pewna umowa spoïeczna. Drugi — wytyczne w postaci kodeksów etyki. Jednak
nic dziwnego, ĝe niektórzy zastanawiajÈ siÚ, jak takie wytyczne majÈ siÚ do: 1) reguïy
wzajemnoĂci, która jest chyba najstarszÈ i uniwersalnÈ zasadÈ, jakÈ posïugujÈ siÚ
ludzie w relacjach pomiÚdzy sobÈ (handel i zemsta to odcienie reguïy wzajemnoĂci);
2) jak ma siÚ etyka do praw ekonomii, np. tego, ĝe sensem istnienia firm jest zysk,
ĝe aby przetrwaÊ, naleĝy uzyskaÊ i utrzymaÊ przewagÚ konkurencyjnÈ? ¿e najlepszÈ
strategiÈ kaĝdej firmy jest dÈĝenie do monopolu?

Studium przypadku
Sztuka perswazji czy pokr¥tna manipulacja?
Robert Radecki, Ăwietny handlowiec z firmy Tech Solutions, po wielu miesiÈcach
starañ zdobyï waĝny kontrakt. Jednak jego dziaïania nie spotkaïy siÚ z uznaniem
i aprobatÈ czÚĂci menedĝerów. Naruszaïy bowiem zasady obowiÈzujÈcego w organizacji kodeksu etycznego.
Utalentowani, kreatywni i skuteczni handlowcy sÈ cennymi pracownikami. Ich metody
dziaïania sÈ upowszechniane w zespoïach sprzedaĝy. Ale to jedna strona medalu.
Presja na wynik moĝe staÊ siÚ poĝywkÈ do usankcjonowania nieetycznych praktyk.
W efekcie jednostkowe i spektakularne sukcesy mogÈ okazaÊ siÚ powaĝnym kïopotem
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dla caïej organizacji. MajÈc tego ĂwiadomoĂÊ, niektóre firmy tworzÈ kodeksy etycznego
postÚpowania w relacjach z klientem.
Taka sytuacja miaïa miejsce w fikcyjnej firmie Tech Solutions, w której metody postÚpowania sprzedawcy-gwiazdy wzbudziïy kontrowersje. Szefowie nie sÈ pewni, czy
zachowania handlowca zasïugujÈ na pochwaïÚ, czy moĝe na potÚpienie. Gdzie popeïniono bïÚdy? I wïaĂciwie kto zawiniï?
— Magda, ty chyba ĝartujesz — parsknÈï Andrzej. — Robert doprowadziï do podpisania najwaĝniejszej od ponad dwóch lat umowy. Zdobyï dla nas kontrakt z ProMedem, pierwszym klientem z sektora farmaceutycznego. Byï absolutnie genialny!
To nasz najlepszy handlowiec.
Andrzej Gazdowski, wiceprezes ds. handlowych w Tech Solutions, spoglÈdaï na zdjÚcie
w swoim komputerze. WidaÊ byïo na nim uĂmiechniÚtego Pawïa Wagnera, prezesa
firmy ProMed, który trzymaï w dïoni najnowsze urzÈdzenie do zarzÈdzania sprzedaĝÈ wyprodukowane przez Tech Solutions. Takich urzÈdzeñ z peïnym oprogramowaniem firma ProMed zamówiïa 300 sztuk. A wszystko to byïo zasïugÈ Roberta
Radeckiego. Radecki doprowadziï kilkumiesiÚczny, trudny proces sprzedaĝy do szczÚĂliwego finaïu dziÚki swojemu sprytowi sprzedaĝowemu.
Jednak ku zaskoczeniu Andrzeja nie wszyscy doceniali to osiÈgniÚcia. Magda Kozïowska, dyrektor HR i przewodniczÈca Rady Etyki, powiedziaïa mu wïaĂnie, ĝe chce
udzieliÊ Radeckiemu nagany za naruszenie kodeksu etycznego Tech Solutions.
— Radecki naruszyï zasady etyczne. A w naszym kodeksie jasno napisaliĂmy, ĝe
„praktyki biznesowe oparte na oszustwie” sÈ nieetyczne. Tego nie moĝna tak zostawiÊ. I ty powinieneĂ to wiedzieÊ najlepiej ze wszystkich — dodaïa.
Andrzej przyznaï jej w myĂlach racjÚ. To wïaĂnie on przeforsowaï opracowanie firmowego kodeksu etycznego, kiedy piÚÊ lat temu doïÈczyï do Tech Solutions. A teraz
tym samym kodeksem wymachiwano jak orÚĝem przeciwko gwieědzie jego zespoïu.
Jak do tego doszïo?
WYZWANIE
SzeĂÊ miesiÚcy wczeĂniej Piotr Sówka, regionalny dyrektor sprzedaĝy, wróciï z kolejnego frustrujÈcego spotkania z prezesem ProMedu, odpowiadajÈcym za sprzedaĝ.
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— CiÈgle drepczÚ w miejscu — powiedziaï, dosiadajÈc siÚ do Andrzeja i Roberta,
którzy w firmowym bufecie jedli lunch.
— Niech zgadnÚ. Znów chodzi o Wagnera?
— Podczas prezentacji nie zadaï ani jednego pytania, a na koniec tylko wzruszyï
ramionami i wyszedï. To kolejne spotkanie w ProMedzie, z którego nic nie wynika
— narzekaï Piotr.
Radecki koñczyï posiïek, nie biorÈc udziaïu w rozmowie. Wreszcie, zastanawiajÈc siÚ,
zapytaï: — Paweï Wagner…? Powiedz, Piotrek, czy to nie jego ĝona prowadzi fundacjÚ „Pomóĝmy im”?
— Tak, zgadza siÚ — odpowiedziaï Sówka. — To jest w ogóle ciekawa, choÊ niezbyt
miïa historia. Wagnerowie majÈ jedno dziecko, które ma powaĝnÈ wadÚ sïuchu. Z tego,
co wiem, ich syn ma teraz szeĂÊ lat i prawie nie sïyszy. Wagner opowiadaï mi kiedyĂ,
jak kosztowne jest leczenie i ĝe takich dzieci jest w Polsce kilka tysiÚcy. Teraz teĝ
widzÚ, ĝe bardziej ĝyje imprezÈ charytatywnÈ, jakÈ we wrzeĂniu organizuje jego
ĝona, niĝ usprawnieniem sprzedaĝy w swojej firmie. Nie mamy u niego wiÚkszych
szans — tïumaczyï.
— A moĝe ja spróbowaïbym za nim pochodziÊ? — Robert wpadï Piotrkowi w sïowo. —
MyĂlÚ, ĝe wiem, jak dotrzeÊ do Wagnera.
Piotrek spojrzaï na Andrzeja, a ten wzruszyï ramionami: — W tym momencie nie
mamy nic do stracenia.
— To prawda — potwierdziï Piotrek. — Zrobiïem juĝ wszystko, co mogïem. Niech
spróbuje ktoĂ inny.
ZARZUCANIE PRZYN}TY
Radecki od razu przystÈpiï do dziaïania. ZaczÈï od zebrania ogólnie dostÚpnych
informacji. Marta Wagner byïa prezesem i zaïoĝycielkÈ fundacji „Pomóĝmy im”.
Organizacja istniaïa od piÚciu lat i pomagaïa rodzicom, których dzieci byïy dotkniÚte
rzadkÈ, wrodzonÈ wadÈ sïuchu, która, nieleczona, prowadziïa do caïkowitej jego
utraty. Fundacja prowadziïa edukacjÚ wĂród rodziców na temat opieki i leczenia dzieci,
jak równieĝ zbieraïa fundusze na te cele. Waĝnym wydarzeniem byïa coroczna akcja
charytatywna poïÈczona z wystÚpem znanej osoby.
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Radecki wiedziaï juĝ, co powinien zrobiÊ. Zalogowaï siÚ na stronie fundacji i zgïosiï
do pomocy jako wolontariusz. Niedïugo potem otrzymaï zaproszenie na spotkanie
z szefowÈ fundacji. ¥wiadom pytañ o intencje, jakie nim kierujÈ, wymyĂliï wzruszajÈcÈ
historiÚ o chorym bracie i wewnÚtrznej potrzebie niesienia pomocy innym. Tak przygotowany pojechaï poĝyczonym od kolegi samochodem (nie chciaï jechaÊ sïuĝbowym) na spotkanie. „Gra siÚ zaczÚïa”, pomyĂlaï.
— Witam paniÈ — rzuciï Robert radoĂnie, gdy stanÈï przed MartÈ Wagner.
OSACZENIE
Po tygodniu Radecki znów przyszedï do fundacji.
— Dzieñ dobry, pamiÚta mnie pani? — spytaï z wystudiowanÈ nieĂmiaïoĂciÈ.
Marta Wagner nie zapominaïa ĝadnego ze swoich woluntariuszy, ale ten utkwiï jej
szczególnie w pamiÚci ze wzglÚdu na nienaganne maniery.
— Duĝo myĂlaïem o tym, co mogïoby byÊ najwaĝniejszym punktem programu naszej
akcji — powiedziaï Robert, cieszÈc siÚ z zainteresowania szefowej fundacji tematem. — Mój przyjaciel zna agenta mistrza Woltera z Opery Narodowej. Zainteresowaïem go naszÈ fundacjÈ i zgodziï siÚ udostÚpniÊ deski teatru na potrzeby naszego
koncertu. Wspominaï teĝ o moĝliwoĂci wykonania krótkiego monodramu przez jednego ze znanych aktorów Teatru Narodowego. Przepraszam za mojÈ zuchwaïoĂÊ
i brak konsultacji, ale pomyĂlaïem, ĝe najpierw wstÚpnie wysondujÚ, co jest moĝliwe
do osiÈgniÚcia, a dopiero potem zapytam paniÈ o zgodÚ na kontynuowanie rozmów — wyjaĂniaï Robert.
— Och, to wspaniaïa inicjatywa, panie Radecki! — Marta Wagner wykrzyknÚïa
rozradowana.
NAGONKA
Do piÈtkowego spotkania Robert dopiÈï sprawy zwiÈzane z koncertem i przekazaï
mailowo wszelkie kontakty Marcie Wagner. W myĂlach gratulowaï sobie przebiegïoĂci,
tym bardziej ĝe sprawa gwiazdy i zaangaĝowania Opery Narodowej okazaïa siÚ
ïatwiejsza do zaïatwienia, niĝ sÈdziï. Kiedy wszedï do biura fundacji, Paweï Wagner
z ĝonÈ juĝ na niego czekali.
Wagner mocno i po przyjacielsku uĂcisnÈï mu dïoñ.
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— Pawle, dziÚki Robertowi tegoroczny koncert bÚdzie naprawdÚ wyjÈtkowy — wïÈczyïa siÚ Marta Wagner. — Wiesz, jakie to dla mnie waĝne.
— OczywiĂcie. No cóĝ, panie Robercie, naprawdÚ siÚ cieszÚ, ĝe mogÚ pana poznaÊ.
Bardzo jesteĂmy panu wdziÚczni za pomoc. Ta fundacja to nasze oczko w gïowie,
a tegoroczne wydarzenie sprawi, ĝe bÚdziemy mogli aktywniej wesprzeÊ podopiecznych.
Marta przygotowywaïa róĝne dokumenty, a jej mÈĝ staraï siÚ bliĝej poznaÊ Roberta.
— Powiedz no, czym siÚ zajmujesz oprócz zbawiania Ăwiata — zapytaï Wagner.
Radecki tylko na to czekaï.
— PracujÚ w dziale sprzedaĝy Tech Solutions.
— Doprawdy? — zdziwiï siÚ Wagner. — To dopiero zbieg okolicznoĂci. Ja pracujÚ
w ProMedzie, a twoja firma od lat zabiega o nawiÈzanie z nami wspóïpracy.
Radecki wyjaĂniï, ĝe odpowiada za inny segment rynku, wiÚc pewnie dlatego siÚ nie
spotkali. Nie miaï wcale zamiaru rozmawiaÊ na tym spotkaniu o pracy, ale postanowiï
wykorzystaÊ sytuacjÚ.
— Zbieramy dla naszych klientów bardzo duĝo danych, konkretnie dostosowanych
do ich potrzeb. Dlatego koncentrujemy siÚ na naprawdÚ sporych przedsiÚbiorstwach.
Nie wiem zbyt wiele o sytuacji ProMedu, ale moĝe nie potrzebujecie tak zaawansowanych usïug, jakie proponujemy. A moĝe na obecnym etapie waszej dziaïalnoĂci nie
dostrzegacie jeszcze potrzeby zastosowania takiego rozwiÈzania. Firmy, które jako
pierwsze usprawniÈ swojÈ sprzedaĝ, na pewno bÚdÈ mogïy zdystansowaÊ konkurencjÚ.
Robert zauwaĝyï delikatny ruch brwi Wagnera. Najwyraěniej chwyciïo.
— Ale wolaïbym nie mówiÊ juĝ o pracy. Mam waĝne sprawy zwiÈzane z koncertem
fundacji — powiedziaï Radecki.
Pod koniec nastÚpnego tygodnia Marta Wagner zorganizowaïa kolejne spotkanie
w fundacji. Tym razem z udziaïem wolontariuszy. Robert byï zawiedziony, ĝe nie
byïo na nim Pawïa Wagnera.
Gdy wychodziï ze spotkania, zderzyï siÚ z nim w drzwiach. Wagner od razu wypaliï: —
Nie wychodě jeszcze. MuszÚ z tobÈ pogadaÊ.
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Robert udaï, ĝe bardzo siÚ Ăpieszy i nie moĝe teraz rozmawiaÊ.
— Bardzo przepraszam, ale mamy sporo pracy, a koncert siÚ zbliĝa — rzuciï. Zanim
zamknÈï drzwi, Wagner daï mu prywatny numer telefonu i poprosiï o kontakt
w wolnej chwili. Nadszedï 7 wrzeĂnia. Koncert i caïa akcja wypadïy fantastycznie.
Zjawiïo siÚ wielu znakomitych goĂci. Wydarzeniem zainteresowaïy siÚ teĝ media.
Udaïo siÚ zebraÊ nieporównywalnie wiÚcej pieniÚdzy niĝ rok wczeĂniej. Radecki byï
dumny. Miaï w tym przecieĝ swój udziaï. Wiedziaï teĝ, ĝe Wagnerowie doceniajÈ
jego wkïad.
NastÚpnego dnia postanowiï zadzwoniÊ do Pawïa Wagnera. Po kilku zdawkowych
uprzejmoĂciach prezes ProMedu przeszedï do konkretów:
— Chciaïbym raz jeszcze przyjrzeÊ siÚ ofercie waszej firmy. Czy moĝesz do mnie jutro
wpaĂÊ? JeĂli chcesz, weě ze sobÈ Piotra SówkÚ, który do tej pory ze mnÈ rozmawiaï.
SUKCES?
Umowa miÚdzy ProMedem a Tech Solutions zostaïa podpisana. Andrzej Gazdowski
byï tak zachwycony z sukcesu Radeckiego, ĝe rozesïaï do zespoïu handlowego e-mail
zatytuïowany „Zbawca Ăwiata”, w którym opisaï caïÈ intrygÚ i wychwalaï taktykÚ
Roberta. Kopie listu szybko rozprzestrzeniïy siÚ po caïej firmie. Okazaïo siÚ jednak,
ĝe niektórzy ludzie w Tech Solutions nie byli tak zachwyceni jak Gazdowski.
Magda Kozïowska staïa z wydrukiem maila w rÚku i nie mogïa siÚ opanowaÊ.
— Czy wiesz, co by siÚ staïo, gdyby ktoĂ to przesïaï Wagnerowi? Co on by sobie o nas
pomyĂlaï?! — wyrzuciïa z siebie szefowa HR. — Pewnie doszedïby do wniosku, ĝe
zrobiliĂmy z niego gïupca — z niego i z jego ĝony! I miaïby racjÚ. MyĂlÚ, ĝe jako
organizacja musimy zadaÊ sobie pytanie, kiedy tak zwana sprytna strategia handlowa
staje siÚ oszustwem! Czy takie dziaïania nie naraĝajÈ na ryzyko naszych relacji
z klientami? Czy nie szkodzÈ naszej reputacji? Kodeks wymaga od nas, abyĂmy
dziaïali uczciwie wobec wszystkich naszych interesariuszy. Czy postÚpowanie Radeckiego byïo uczciwe?
Andrzej wybuchnÈï: — Czy staïo siÚ coĂ zïego? Nikt przecieĝ nie zostaï oszukany.
Nikt nie dostaï lewej prowizji. A opisane w mailu zdarzenia miaïy miejsce, kiedy
Wagner nie byï nawet naszym klientem.
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— Technicznie rzecz biorÈc, moĝe i jeszcze nie byï — Marta nie odpuszczaïa. — Ale
dziaïania Radeckiego stajÈ siÚ obecnie oficjalnym ěródïem motywacji dla pozostaïych
sprzedawców. Mam tylko nadziejÚ, ĝe ludzie nie ruszÈ w teren, aby naĂladowaÊ lub,
co gorsza, przebiÊ Roberta!
Autor: Adam Mitura
Artykuï pierwotnie ukazaï siÚ w „Harvard Business Review Polska” we wrzeĂniu 2009 roku.
Zamieszczono za zgodÈ autora.

Przykïadowe pytania do wykorzystania w ww. studium przypadku
1. Komu naleĝy siÚ pochwaïa lub nagana?
2. Która funkcja powinna inicjowaÊ powstanie sprzedaĝowego kodeksu etycznego?
3. Kto powinien staÊ na jego straĝy?
4. W jakich sytuacjach moĝna zïamaÊ lub nagiÈÊ zasady etycznego postÚpowania

w biznesie?
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budowania atmosfery, 193
elastycznoĂci, 193

deskryptywna, 526
dylemat, 528, 533
etyczny egoizm, 537

negocjatora, 192

kodeks, Patrz: kodeks etyczny

szczeroĂci, 192

konsekwencjalizm, 537
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wykorzystywania siïy, 193
zaufania, 193

kontekst kulturowy, 538
machiawelizm, 538
monitorowanie, 536

dystrybucja, 41, 260
strategia, Patrz: strategia dystrybucji
dziaï sprzedaĝy, 37, 255, 292, 574
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projektowanie, 271
wielkoĂÊ, 284, 285, 287
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system motywacyjny, 535
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zawodowa, 527
eye tracking, Patrz: ET
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feedback, 420, 536
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Frey Bruno, 130
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inicjowanie struktury, 466
Insights Discovery, 138
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interwencja strukturalna, 157
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GAM, 344
generacja Y, 383, 385
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globalizacja, 560
Goleman Daniel, 480
Gordon Mark, 215
gospodarka, 21
orientacja, Patrz: orientacja gospodarcza
Grant Adam, 207
GROW, 416, 417
GSSI, 105

Kahneman Daniel, 130, 131
KAM, 331, 341, 345, 569
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dystrybucji, 259, 260
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czerwony, Patrz: klient typ
entuzjastyczny

Keller Kevin, 20

dominujÈcy, 139, 144

Kim Chan, 234

empatyczny, 139, 142

klient, 41, 262

entuzjastyczny, 139, 143

biznesowy, 112

niebieski, Patrz: klient typ analityczny

decyzja zakupowa, 114, 120, 126, 127,

zielony, Patrz: klient typ empatyczny

145, 146

ĝóïty, Patrz: klient typ entuzjastyczny

etap, 123, 124, 125, 126, 129

typologia, 137, 138

kulturowa, 116

utrzymanie, 86

osobista, 117

kodeks etyczny, 527, 535, 541, 543, 545, 548

psychologiczna, 117

Kolb David, 399

spoïeczna, 116

koïo coachingu, 418, 419
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kompetencje, 392, 394, 395, 403, 404,

instytucjonalny, 146, 150

Patrz teĝ: rekrutacja kandydat

kluczowy, 327, 328, 329

kompetencje
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diagnoza potrzeb, 401

relacje, 330, 331, 332
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zarzÈdzanie, 328, 337, 345

rozwój, 396, 397, 398, 399, 400, 405, 406,

zerwanie relacji, 335

407, 408, 415, 419, 420, 423, 424, 425,

lojalnoĂÊ, 128, 145, 172, 569
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metody pozyskiwania, 570

metoda szkoleniowa, 406, 407
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obiekcje, 80, 85, 184, 185, 186
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marketingowa, 42, 43, 129, 324

odpowiedzi, 188
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powody, 185
oczekiwania, 262, 573

konkurencja, 45, 225, 264, 270, 529
konsument

podtrzymywanie relacji, 87

rynek, Patrz: rynek konsumenta

potencjalny, 76, 77, 90

zachowania, Patrz: zachowania
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potrzeby, 78, 79, 87, 89, 101, 174, 175,
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lead, 75, 171

komunikacja, Patrz: komunikacja
marketingowa
misja, 62
produktu, 86

lejek
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truizmów, 182
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marketing mix, 40, 41, 97, 248
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major sale, Patrz: sprzedaĝ transakcja duĝa

merchandising, 136

marka

metoda
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dzielnikowa, 287, 291

market potential, Patrz: rynek potencjaï

OSP, 178

marketer, 59, 116

potencjaïu sprzedaĝy, 287, 291

marketing, 39, 40, 55, 57, 58, 60, 61, 62, 65,

przyrostowa, 287, 291

92, 574
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cele, 63, 67
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misjonarz, 110

celów Locke’a, 498

model

oczekiwañ, 499

4P, 38, 40, 116

wzmocnieñ, 498

7C, 345

X, 497

bodziec – reakcja, 116

Y, 497, 498

Consumer Decision Journey, Patrz:
model McKinsey

wewnÚtrzna, 502, 503
zewnÚtrzna, 503

diamentu, 333

Mouton Jane, 410, 467

Dreyfusów, 398
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multi-channel strategy, Patrz: strategia

166, 167, 168, 169
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Mumford Alan, 399

tor peryferyczny, 168, 170

myĂliwy, 82, 171
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GROW, 416, 417
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McKinsey, 128, 145
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oczekiwañ i wartoĂci, 126
podwójnego zainteresowania, 194
Portera, 38, 39
przywództwa sytuacyjnego, 410, 470
Spencerów, 364, 395
SWOT, Patrz: SWOT
uczenia nawyków, 397
uczestniczenia przywódcy, 474, 475
Zoltnersa, 348
Moncrief William, 85
Montague Read, 134
moralnoĂÊ, 527
motywacja, 493, 494, 515, 518, 519
czynnik, 500, 501, 516, 517
pïacowy, 502, 504, 505, 508, 518
pozapïacowy, 502, 504, 508, 518
negatywna, 169, 180
pozytywna, 169, 180
teoria, 493
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Nassalski Paweï, 172
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deskryptywna, 94, 97
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needs satisfaction selling, Patrz: sprzedaĝ
poprzez zaspokojenie potrzeb
negocjacje, 81, 189, 190, 192, 194, 215
alternatywa, Patrz: BATNA
dystrybutywne, Patrz: negocjacje
pozycyjne
etap, 201, 202
handlowe, 191, 202
integracyjne, Patrz: negocjacje
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pïacowe, 191

model sita, 358, 389

pozycyjne, 198, 209

opiekuñcza, 357
outsourcing, 358, 359

cele, 212
taktyka, 202, 205, 207

przywództwo kosztowe, 231

zasady, 208

rezultaty, 394

problemowe, 198, 214

rozwój, 389, 390, 391, 392

reakcje, 203

sprzedaĝy, 297
automatyzacja, Patrz: SFA

rozwiÈzanie, 192
rywalizacja, 194, 195, 199, 200
strategia, 198, 199, 200, 201

strategia, Patrz: strategia organizacji
koncentracji, 232
zróĝnicowania, 231

strony, 191
unikanie, 194, 195, 199, 201

uczÈca siÚ, 392, 491

ustÚpstwo, 194, 195, 199, 200, 208, 212

umiejÚtnoĂci, 233
zakres dziaïania, 225

zasady, 213
wieloetapowe, 197
wspóïpraca, 195, 196, 199, 200

zakupy, Patrz: zakup w organizacji,
klient instytucjonalny
zorientowana

zasady, 204
neuromarketing, 133, 134, 135
neurony lustrzane, 135
neuroobrazowanie, 96

marketingowo, 57, 58
sprzedaĝowo, 57, 62
zwinna, 561
orientacja

Norton David, 238

gospodarcza, 44
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Obïój Krzysztof, 230
obsïuga posprzedaĝowa, 128
oferta
personalizacja, 566
prezentacja, 181, 182, 184
operacjonalizacja, 299, 300
operational plan, Patrz: plan operacyjny

holistyczna, 45
marketingowa, 45, 46, 47, 48
produkcyjna, 45, 47
produktowa, 45, 47
sprzedaĝowa, 45, 53
original equipment manufacturers, Patrz:
OEM
outsourcing, 214, 358, 359, 390

optymalizacja tras, 73

P

organisational buying, Patrz: zakup w
organizacji
organizacja, 146

pamiÚÊ, 120
partnership-KAM, 332

analiza otoczenia, 231

Pepsi Challenge, 134

kompetencje, 225

performance oversupply, Patrz: nadpodaĝ

misja, 357
polityka personalna, 357, 358, 389
model kapitaïu ludzkiego, 358, 389
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perswazja, 166, 174, 180, Patrz teĝ: prawo
perswazji
Petty Richard, 166
PFP, 182
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plan operacyjny, 305
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Platon, 131
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polityka personalna, Patrz: organizacja
polityka personalna
popyt, 45
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wartoĂci Portera
postrzeganie, 117, 119
Pralahad Coimbatore Krishnarao, 232
prawo
konformizmu, 163
konsekwencji i zaangaĝowania, 163, 166
kontrastu, 161
limitu, 163
perswazji, 160, 161, 165, 168, Patrz teĝ:
perswazja
potwierdzania oczekiwañ, 162
pozytywnych skojarzeñ, 162
rewanĝu, Patrz: zasada wzajemnoĂci
sympatii, 162, 166
wïadzy, 163
zachowania zgodnoĂci, Patrz: prawo
konsekwencji i zaangaĝowania
pre-KAM, 331
prezenter produktowy, 68
primary activitiy, 39
priming, Patrz: torowanie
product placement, 134
produkcja umasowienie, 45
produkt, 41, 125, 161
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cykl ĝycia, 241
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dostÚpnoĂÊ ograniczona, 53
prezentacja, 79, 85
rynek, 241
zaleta, 156
projekt
harwardzki, 105
negocjacyjny harwardzki, 193
promocja, 41, 45
prospecting, 43, 75, 77, 82, 85, 88, 171, 172
automatyzacja, 564
prospekt, Patrz: klient potencjalny
przedstawiciel handlowy, 64, 65
przewaga konkurencyjna, 22, 230
przychód, 38, 63
z dziaïalnoĂci finansowej, 38
przychylnoĂÊ, 466
przywództwo, 461, 463, 482
cechy charakteryzujÈce, 465, 466, 483,
487, 488
fundamenty, 464
inicjowanie struktury, Patrz: inicjowanie
struktury
kobiece, 464
myĂli, 487
oparte na autentycznoĂci, 478, 479
orientacja
na pracownika, 466, 467
na produkcjÚ, 466, 467
piÈtego stopnia, 476, 477
przychylnoĂÊ, Patrz: przychylnoĂÊ
samokontrola, 487
sïuĝebne, 464
styl
delegujÈcy, 472, 473
dyrektywny, 471, 472
optymalny, 468
osobowy, 467
trenerski, 471, 472
unikowy, 467
wedïug Golemana, 480
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wspierajÈcy, 471, 472

rekonesans, Patrz: account penetration

zachowawczy, 468

rekrutacja, 351, 352, 353, 354, 357, 536
bariery, 354, 355

zadaniowy, 467
sytuacyjne, 470

etap, 359

teoria

kandydat

behawioralna, 465

kompetencje, 363, 364, 366, Patrz teĝ:
kompetencje

cech, 465
drogi do celu, 468, 469

ocena, 362, 368
ěródïo, 361

sytuacyjna, 468
uwarunkowañ, Patrz: przywództwo
teoria sytuacyjna

metoda, 367, 368
assessment centre, 370
formularz aplikacyjny, 367, 368
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dyrektywny, 469

kwestionariusz osobowoĂci, 368

uczestniczÈcy, 469

rozmowa kwalifikacyjna, 367, 371,

wspomagajÈcy, 469
zorientowany na osiÈgniÚcia, 470

373, 374, 375, 377, 379, 380, 381, 383,
384, 385

uczestniczÈce, 474

SBO, 379, 380

wizjonerskie, 475, 476

testy zdolnoĂci, 368, 369
ĝyciorys, 368, 369, 370

wpïyw, 488, 489

plan Aleca Rodgera, 360

zaufanie
wynikajÈce z obawy, 488

puïapki, 356

z identyfikacji, 489

stanowisko
analiza, 359

z wiedzy, 489

opis, 360

PSF, 169, 182

ěródïa kandydatów, 361

psychopata, 542
punkt oporu, Patrz: cena brzegowa

relationship selling, 86
reverse auction, Patrz: aukcja odwrotna
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Rackham Neil, 53, 58, 61, 100, 101, 160, 253,
262, 269, 391
reguïa, Patrz: zasada
autorytetu, 53, 164, 166, Patrz: prawo
wïadzy
Doyle’a, 273
niedostÚpnoĂci, Patrz: prawo limitu
SMART, 212, 303
spoïecznego dowodu sïusznoĂci, 135
wzajemnoĂci, 53
reklama, 59, 145
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Rodgera plan, 360
Román Sergio, 536
Rosen Keith, 413
rozmowa rekrutacyjna, Patrz: rekrutacja
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konsultacyjny, 391

rynek
cena, 248

motywacje, 401

ceny, 249

ocena, Patrz: sprzedaĝ ocena

kryteria, 245, 246, 247, 248

odbiorca zamówieñ, 110

oferta, 248

ogólny, 279
pasywny, 111

S
Sales 2.0, 316, 571
sales cycle, Patrz: sprzedaĝ cykl
sales force, Patrz: sprzedaĝ
sales force management, Patrz: zarzÈdzanie
zespoïem sprzedaĝy
sales forecast, Patrz: sprzedaĝ prognoza
sales funnel, Patrz: lejek sprzedaĝowy
sales lead, 75, 171
sales potential, Patrz: sprzedaĝ potencjaï
sales target, Patrz: sprzedaĝ cele
Scouller James, 462
selekcja, 353, 536
Seley Anneke, 316
Sell Yvonne, 560
Senge Peter, 392
serwis, 128
SFA, 315, 320, 450
shared service centre, 40
siatka zarzÈdzania, 467
Simon Herbert, 131
Sims Peter, 478
small sale, Patrz: sprzedaĝ transakcja maïa
SPIN, 100, 101
Spiro Rosann, 109
sprzedawca, 37, 40, 42, 53, 59, 69, 116, 277,
568
aktywny, 111
charakterystyka, 157
detaliczny, 171
dopasowanie zachowania do preferencji
klienta, 141, 143
farmer, Patrz: farmer
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pïeÊ, 537
rekrutacja, Patrz: rekrutacja
relacja z kupujÈcym, 160, 528
samomotywacja, 159
sekwencja czynnoĂci, 74
selekcja, Patrz: selekcja
specjalizacja, 279
stosunek do etyki, 536
szkolenie, 407, 408, 409, 410
telefoniczny, 171, 217, 258
umiejÚtnoĂci, 154, 158, 220, 401
wpïywajÈcy na pojawienie siÚ
zamówienia, 110
wypalenie zawodowe, 159
zachowania nieetyczne, 528, 529, 530,
531
konsekwencje, 534
zapobieganie, 542
zdobywajÈcy zamówienia, 111
sprzedaĝ, 30, 37, 40, 44, 48, 55, 57, 58, 60, 61,
62, 65, 71, 92, 574
adaptacyjna, 56
bezpoĂrednia, 33
cele, 63, 67, 298, 302, 305, 309, 310, 311
dotyczÈce aktywnoĂci sprzedaĝowych,
311
dotyczÈce kosztów dziaïania, 311, 312
dotyczÈce marĝy, 311, 312
dotyczÈce wolumenu sprzedaĝy, 311
cykl, 107, 108, 115
detaliczna, 108
dyskretna, 95
dziaï, Patrz: dziaï sprzedaĝy
efektywnoĂÊ, 267, 268
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elastycznoĂÊ, 289, 291

model niskokosztowy, 354

era, 155

monitorowanie, Patrz: sprzedaĝ kontrola

druga, 53, 54, 56

narzÚdzia, 298

pierwsza, 53, 56

ocena, 434, 442, 449, 455

trzecia, 53, 56

bïÚdy, 458, 459

etyka, Patrz: etyka

indywidualna, 436, 443, 447

follow-up, 81, 85

okresowa, 435, 442, 445, 457

horyzont czasowy, 63

rozmowa oceniajÈca, 454, 455, 456

jako proces, 73

zespoïowa, 436, 443, 445

kanaï, 257, 258, 259, 262, 265, 266, 268,

ěródïo danych, 450

567, 568, 569, 570

okazyjna, 156

dïugi, 261

on-line, 315

krótki, 261

operacja, 297

przenikanie, 573

organizacja, Patrz: organizacja

szeroki, 261
wÈski, 261

sprzedaĝy
osobista, 32, 40, 43, 59, 97

koncepcyjna, 157

otwarcie, 78, 85

konsultacyjna, 101, 157, 263, 269

periodyki, 105

kontrola, 258, 270, 282, 437, 441, 442

planowanie, 223, 297

iloĂciowa, 437, 438, 439, 446, 450

podkreĂlenie

jakoĂciowa, 437, 440, 446, 450

cech, 156

rozpiÚtoĂÊ, 282

korzyĂci, 156

wkïadu, 439
wyników, 439

zalet, 156
pokonywanie obiekcji, 85

koordynacja, 282

poprzez zaspokojenie potrzeb, 53

ksztaïcenie, 106, 107

potencjaï, 305

mapowanie, 445

poziom wpïywu, 154, 156

menedĝer, 426, 427

prezentowanie, 79, 85, 89, 574

postawa wobec etyki, 538

prognoza, 304, 305, 559, 562

zachowania etyczne, 539

prognozowanie, 297, 305, 306

zachowania nieetyczne, 530, 531, 539
miernik efektywnoĂci, 298
misjonarska, 110
model
amerykañski, 109
brytyjski, 109
ewolucyjny, 84, 85, 88
Rackhama, 100, 101

metody, 307, 308
zasady, 307
projektowanie procesu, 251
macierz, 252
weryfikacja, 253
promocja, 323, 325
dla kontrahentów i przedstawicieli
handlowych, 325

Solution Selling, 102, 103

handlowa, 325

tradycyjny, 82, 87, 100

konsumencka, 325
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sprzedaĝ
przedsiÚbiorcza, 269
przez telefon, 32, 217, 219, 220
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zarzÈdzanie operacyjne, 295
zespoïowa, 157
Stanton William, 110

poïÈczenia przychodzÈce, 217

Stevens Howard, 105

poïÈczenia wychodzÈce, 217

strategia, 224, 234

przygotowanie, 85, 88

bïÚkitnego oceanu, 234

rentownoĂÊ docelowa, 289, 291

dystrybucji, 260

ryzyko, 258, 270

formuïowanie, 235

skutecznoĂÊ, 267

kompensacyjna, 127

stanowisko, Patrz: rekrutacja stanowisko

koniunkcyjna, 127
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