
ZARZĄDZANIE  
MARKETINGOWO-LOGISTYCZNE  
W FIRMACH POŚREDNICZĄCYCH  
W HANDLU WĘGLEM KAMIENNYM

Kornelia PRZEDWORSKA

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Kolegium Zarządzania, Katedra Przedsiębiorczości

Streszczenie: Transformacja energetyczna, wdrażanie zasad europejskiego zielonego ładu 
w Polsce czy wreszcie polityka dekarbonizacji ograniczają finalnym nabywcom wachlarz pro-
duktów, które mogą być nośnikiem energii. Konsekwencją tego są zmniejszające się rynki zby-
tu węgla kamiennego. Produkt ten wszedł w fazę schyłku, a firmy, których działalność opiera 
się na węglu, będą zmagać się z dylematem  – co dalej? Integracja marketingu i logistyki jest 
dla przedsiębiorstw szansą wzrostu korzyści i efektów skali. Wykorzystanie tego potencjału 
może pomóc zarówno małym, jak i dużym podmiotom w redukcji kosztów działalności, w do-
pasowaniu oferty produktowej do potrzeb klienta czy choćby poprawie relacji z kontrahentami. 
Celem rozdziału jest zbadanie, czy podmioty zajmujące się pośrednictwem w handlu węglem 
kamiennym potrafią myśleć „marketingowo i logistycznie”, dostrzegają potencjał konsolidacji 
tych dwóch dziedzin, a jeśli tak, to jak go wykorzystują. Badania przeprowadzono metodą 
ankietową z wykorzystaniem techniki CAWI (Computer-Assisted Web Interview) w firmach 
mających status pośredniczącego podmiotu węglowego na terenie Polski.

Słowa kluczowe: marketing, logistyka, zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie marketingo-
wo-logistyczne, węgiel kamienny

1.  Wprowadzenie

Przedsiębiorstwa działające na rynku węgla kamiennego doświadczają obecnie wielu 
zmian w zakresie podaży i popytu na ten surowiec. Podaż determinują ograniczone 
rodzime złoża oraz import. Z kolei na popyt wpływają działania podejmowane w ra-
mach transformacji energetycznej, wdrażanie zasad europejskiego zielonego ładu czy 
polityka dekarbonizacji. To wszystko, w połączeniu z coraz większą świadomością 
jakości produktu oraz indywidualizacją wymagań konsumenta, prowadzi do większej 
konkurencji na rynku. 

Firmy na rynku węgla kamiennego, który wszedł w fazę schyłku, będą chciały 
wykorzystać istniejący potencjał. Będą zabiegać o klientów, dążąc do tworzenia jak 
największej wartości dla klienta oraz dbając jednocześnie o koszty swojej działalności.
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Zarówno marketing, jak i logistyka wpływają na poziom satysfakcji klienta. 
Marketing bierze odpowiedzialność za tworzenie popytu i zarządzanie nim, a lo-
gistyka za jego zaspokojenie (Daugherty i in., 2009). Tworzenie przez sprzedają-
cego wartości dla klientów przypomina dobieranie przez dyrygenta składu orkiestry 
symfonicznej i dyrygowanie nią, tak by utwór brzmiał zgodnie z partyturą (Min 
i Mentzer, 2000: 770). 

Celem rozdziału jest zbadanie, czy podmioty zajmujące się pośrednictwem 
w handlu węglem kamiennym potrafią myśleć „marketingowo i logistycznie” i za-
rządzają marketingowo-logistycznie, dostrzegając potencjał konsolidacji tych dwóch 
dziedzin. Aby odpowiedzieć na te pytania, przeprowadzono badania metodą ankietową 
z wykorzystaniem techniki CAWI (Computer-Assisted Web Interview). Otrzymane 
wyniki podzielono na dwie części. Pierwsza, uporządkowana według chronologii po-
dejmowanych przez firmę działań, odpowiada na pytanie, czy zarządzają one marke-
tingowo-logistycznie. Druga dotyczy organizacji marketingu i logistyki w badanych 
przedsiębiorstwach.

2.  Od marketingu i logistyki  
do zarządzania marketingowo-logistycznego

Wraz ze sformułowaniem koncepcji 4P (product, price, place, promotion  – produkt, 
cena, promocja, dystrybucja) działom marketingu w firmach przypisano zadania 
fizycznej dystrybucji, którą wcześniej zajmowała się logistyka. W latach 50. i 60. 
ubiegłego wieku tendencje do specjalizacji doprowadziły do rozdzielenia marke-
tingu i logistyki. Ten pierwszy skupił się na budowaniu popytu, gdy logistyka odpo-
wiedzialna była za fizyczne wsparcie sprzedaży (kreowanej przez marketing) oraz 
podaży. Zauważono jednak, że aby spełnić wymagania klienta, logistyka musi być 
systemem wydajnym i elastycznym, optymalizując przy tym koszty. Doprowadziło 
to do integracji marketingu i logistyki w strukturze przedsiębiorstwa (Kauf, 2018; 
Vallet-Bellmunt i Rivera Torres, 2018). 

Do powodów integracji, która nasiliła się szczególnie w latach 80. XX wieku, 
można zaliczyć również (Blaik, 2014):

 – wzrost stopnia zróżnicowania rynku,
 – nasilającą się konkurencję w zakresie poziomu oraz jakości świadczonych 

usług i obsługi klientów,
 – skrócenie cyklu życia produktu,
 – tendencję do koncentracji w handlu, tworzenie i rozwój nowych kanałów 

sprzedaży,
 – integrację procesów gospodarczych oraz decyzyjnych,
 – rozwój nowych technologii w sferze przepływów towarów i informacji, pro-

mocji oraz sprzedaży,
 – wzrost przedsiębiorczości i innowacyjności w działalności gospodarczej i ryn-

kowej,
 – integrację i globalizację rynków.
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Bowersox i in. (2008) wskazują na dwa katalizatory (rys. 1), które istnieją w śro-
dowisku biznesowym i działają w kierunku większej integracji strategicznej logistyki 
z marketingiem. Jest to konkurencja oparta na czasie i jakości (eliminacja marnotraw-
stwa pod względem czasu, wysiłku, wadliwych jednostek i zapasów w systemach 
produkcyjno-dystrybucyjnych) oraz wydajność i efektywność (czasu dostawy, liczby 
krótkich zamówień, zapasów i innych działań operacyjnych). 

Rys. 1. Zintegrowane planowanie strategiczne
Źródło: opracowanie na podstawie Bowersox i in. (2008)

Przewaga konkurencyjna, jaką osiąga przedsiębiorstwo dzięki integracji mar-
ketingu i logistyki, jest związana z występowaniem zjawiska dźwigni logistycznej. 
Jest to zdolność do skutecznego wpływania na popyt rynkowy przez zastosowa-
nie doskonałych systemów, technik i programów logistycznych. Mentzer i Wiliams 
(2001) podkreślają, że efekt ten nie może być osiągnięty bez silnej koordynacji 
i współpracy między marketingiem i logistyką. Wydajność logistyczna osiągana za 
pomocą wnikliwego badania rynku ma wpływ na klientów dzięki skutecznej komu-
nikacji marketingowej. 

Na zintegrowanych działaniach marketingowo-logistycznych bazuje zarządzanie 
marketingowo-logistyczne. Pozostałe elementy to satysfakcja klienta, minimalizacja 
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kosztów i maksymalizacja zysków przedsiębiorstwa (Majchrzak-Lepczyk, 2014). 
Zarządzanie marketingowo-logistyczne to swego rodzaju sprzężenie i integracja 
dwóch koncepcji. Jedną z nich jest logistyka jako koncepcja zarządzania zoriento-
wana na przepływy. Drugą jest marketing  – zorientowana rynkowo koncepcja za-
rządzania przedsiębiorstwem, czyli zarządzanie marketingowe. Miejscem spotkań 
obu koncepcji jest rynek determinujący strategię działania przedsiębiorstwa w ob-
szarze zaopatrzenia i zbytu (Blaik, 2014). Blaik (2014) używa terminu „zarządzanie 
logistyczno-marketingowe”, niemniej jednak przegląd literatury potwierdził, że obie 
formy można uznać za równoważne. Na potrzeby tego rozdziału przyjęto formę „za-
rządzanie marketingowo-logistyczne”.

Janczewska (2014) zauważa, że zarządzanie marketingowo-logistyczne łączy 
problematykę logistyki i marketingu w aspekcie potrzeb klienta. Potwierdzają to lo-
gistyczno-marketingowe kryteria efektów zarządzania, zawarte w formułach „4C” 
i „7W” (rys. 2.), dostarczających wartości i korzyści klientowi (Pokusa, 2007; Barcik 
i Jakubiec, 2013; Łukasik, Bril i Tatara, 2016; Łapko i Wagner, 2019).

Rys. 2. Efekty zarządzania logistyczno-marketingowego oraz środki ich realizacji 
Źródło: Blaik (2014: 306)
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Wojciechowski (2006) podkreśla, że jest to zarządzanie ukierunkowane na re-
alizację określonych celów, składające się z faz planowania, podejmowania decyzji, 
organizowania, motywowania wykonawców związanego z przywództwem oraz kon-
troli realizacji.

Na różnych poziomach zarządzania przedsiębiorstwem można wyróżnić kilka 
wariantów zależności między marketingiem i logistyką (Pokusa, 2007):

 – brak powiązań  – traktowanie ich jako odrębne sfery funkcjonalne;
 – integracja częściowa na danym poziomie zarządzania;
 – nadrzędność marketingu nad logistyką  – marketing jest orientacją zarządza-

nia, a logistyka zbiorem instrumentów operacyjnej strategii marketingu;
 – nadrzędność logistyki nad marketingiem;
 – równorzędność marketingu i logistyki w przedsiębiorstwie.

Badania Ellingera i in. (2000) pokazały, że lepsze od formalnej interakcji między 
marketingiem a logistyką jest zachęcanie do współpracy. W praktyce działy marke-
tingu i logistyki rzadko konsultują się i koordynują działania między sobą. Ellinger 
(2000) twierdzi, że relacje te charakteryzują się zwykle konfliktem i brakiem komu-
nikacji, a nie integracją opartą na kooperacji. Pomóc może odpowiedni system ocen 
i nagród, który docenia pracę zespołową i współpracę. Będzie on swoistym kataliza-
torem współpracy międzyfunkcyjnej. Pojawiające się bowiem konflikty nie wynikają 
z celów nadrzędnych przedsiębiorstwa, a z różnych perspektyw dążenia do ich reali-
zacji (Kauf, 2018). 

3.  Metoda badawcza

Przedmiotem badania jest zarządzanie marketingowo-logistyczne w firmach pośred-
niczących w handlu węglem kamiennym. Podmiotem badania są przedsiębiorstwa 
zajmujące się sprzedażą hurtową i detaliczną węgla kamiennego, które mają status po-
średniczącego podmiotu węglowego zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 23a ustawy o podatku 
akcyzowym (Ustawa, 2009).

Badania przeprowadzono metodą ankietową z wykorzystaniem techniki 
CAWI w dniach 9–20 listopada 2020 roku. Badaniem objęto firmy w całej Polsce. 
Kwestionariusz ankiety został przygotowany na podstawie tez zawartych w książce 
Wojciechowskiego (2006).

Ograniczeniem badania jest liczba respondentów, którzy wzięli w nim udział, dla-
tego otrzymane wyniki należy odnosić do zbadanej grupy przedsiębiorstw. Otrzymano 
146 wypełnionych kwestionariuszy, z czego dwa pochodziły od podmiotów niespeł-
niających warunku posiadania statusu pośredniczącego podmiotu węglowego (nie 
zostały uwzględnione w badaniach). 

Podsumowując: dla 53% badanych firm handel węglem stanowi podstawową 
działalność, która przynosi im największy dochód. Dla 35% respondentów jest to dzia-
łalność dodatkowa, ponieważ przynajmniej jedna, inna przynosi im większe dochody. 
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12% firm handluje wyłącznie węglem kamiennym. Biorąc pod uwagę wielkość za-
trudnienia w firmach, ustalono, że 112 z nich (77,8%) zatrudniało do 10 pracowników, 
29 firm (20,1%) to firmy do 50 osób, jedna firma zatrudnia do 250 osób, a dwie 251 
i więcej. Analizując obroty firm, stwierdzono, że roczny obrót lub całkowity bilans 
roczny w 106 przypadkach (73,6%) nie przekracza 2 mln EUR. 31 firm (21,5%) osią-
gnęło wyniki niższe niż 10 mln EUR. W przypadku 6 firm roczny obrót nie przekra-
czał 50 mln EUR lub całkowity bilans roczny nie przekraczał 43 mln EUR. Jedna 
osiągnęła wyższe wyniki w roku poprzedzającym badanie. Analizując poszczególne 
ankiety, można stwierdzić, że 142 respondentów to firmy należące do sektora MŚP, 
a dwie należy uznać za duże.

4. Zarządzanie marketingowo-logistyczne  
w handlu węglem  – wyniki badań

Kwestionariusz ankiety został podzielony na dwie części. Pierwsza zawierała tezy, 
które według Wojciechowskiego (2006) charakteryzują przedsiębiorstwo zarządzane 
marketingowo-logistycznie. Druga część miała na celu zbadanie sposobu organizacji 
marketingu i logistyki w przedsiębiorstwach zajmujących się handlem węglem ka-
miennym.

Pytania zawarte w pierwszej części kwestionariusza zostały uporządkowane 
zgodnie z chronologią podejmowanych przez firmę działań. Respondenci zostali po-
proszeni o wskazanie punktu na osi, który najtrafniej opisuje ich przedsiębiorstwo. 
Ustalono siedem takich punktów (aby uniknąć skojarzeń z ocenami w szkole), gdzie 1 
oznaczało, że przedsiębiorstwo „nigdy” nie podejmuje określonego działania, a 7  – że 
robi to „stale”. Tabela 1 pokazuje odsetek odpowiedzi przypisanych poszczególnym 
punktom, przy czym pogrubione zostały odpowiedzi, które respondenci wskazywali 
najczęściej.

Tabela 1
Odsetek przedsiębiorstw wskazujących jak często podejmują w swojej firmie działania 

charakterystyczne dla firm zarządzanych marketingowo-logistycznie

1 = nigdy 7 = stale 1 2 3 4 5 6 7

W mojej firmie ustala się, co jest produkowane/
sprzedawane na podstawie zróżnicowanej 
analizy rynku, obserwacji konkurencji, 
osiągnięć postępu technicznego czy pomysłów 
współpracowników

5 6 14 15 26 14 21

W mojej firmie planuje się strukturę i wielkość 
sprzedaży w wyniku krótkookresowych analiz 
marketingowych i upodobań klientów

8 5 10 13 18 23 24
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W mojej firmie poprawia się sprzedawane 
produkty pod wpływem uwag klientów 
(analizuje się ich opinie i reklamacje, obserwuje 
się zmiany popytu)

1 1 3 6 15 27 45

W mojej firmie szuka się nowych wyrobów 
do sprzedaży, które podpowiadają nam klienci 
i obserwacja konkurencji

3 6 6 15 13 24 34

W mojej firmie analizuje się osiągnięcia 
konkurencji i stara się naśladować rozwiązania 
przynoszące sukcesy

7 8 9 17 24 18 17

W mojej firmie analizuje się koszty 
wytworzenia/sprzedaży (osobowe 
i materiałowe) i dąży się do ich zmniejszenia, 
aby obniżyć ceny dla klienta

3 3 5 10 17 22 40

W mojej firmie stale analizuje się 
funkcjonowanie i koszty dystrybucji, poszukuje 
rozwiązań bardziej sprawnych i tańszych

2 1 3 8 18 26 42

W mojej firmie analizuje się sprawność i koszty 
stosowanych rozwiązań logistycznych  – 
zarówno systemy dostaw do klientów, jak 
i „na magazyn”  – dążąc do zapewnienia ich 
maksymalnej sprawności przy minimalnych 
kosztach

2 1 3 10 15 30 40

W mojej firmie analizuje się system 
obsługi klientów, starając się go usprawnić 
i zróżnicować

3 2 6 10 19 22 38

W mojej firmie analizuje się i koryguje reklamę 
i inne stosowane formy promocji, starając się 
zwiększyć ich skuteczność i zminimalizować 
koszty

8 8 6 16 17 17 28

W mojej firmie szkoli się pracowników tak, aby 
przestrzegali zasady „klient nasz pan” 5 3 6 17 15 19 35

Otrzymane wyniki wskazują na to, że większość badanych firm z większą lub 
mniejszą częstotliwością podejmuje wskazane w pytaniach działania. W przypadku 
9 pytań na 11 najwięcej respondentów wskazywało odpowiedź świadczącą, że takie 
działania są stale podejmowane.

Analizując wyłącznie odpowiedzi „stale” (rys. 3), można stwierdzić, że badane 
firmy wskazywały, że stale poprawiają sprzedawane produkty pod wpływem uwag 

Tabela 1 cd.
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klientów  – analizują ich opinie, reklamacje, obserwują zmiany popytu (45% odpo-
wiedzi); stale analizują funkcjonowanie i koszty dystrybucji, poszukują rozwiązań 
bardziej sprawnych i tańszych (42%); analizują koszty wytworzenia/sprzedaży oraz 
sprawność i koszty stosowanych rozwiązań logistycznych  – zarówno systemów 
dostaw do klientów, jak i „na magazyn”  – dążąc do zapewnienia ich maksymalnej 
sprawności przy minimalnych kosztach (40%). 

Rys. 3. Odsetek odpowiedzi „stale” na poszczególne pytania

Biorąc pod uwagę wyłącznie odpowiedzi „nigdy” (rys. 4), można stwierdzić, że 
najczęściej wybierane odpowiedzi dotyczyły planowania struktury i wielkości sprze-
daży w wyniku krótkookresowych analiz marketingowych i upodobań klientów oraz 
analizowania i korygowania działań promocyjnych podejmowanych przez firmę (po 
8%), a także analiz i podpatrywania działań konkurencji (7%).

Część druga kwestionariusza dotyczyła organizacji marketingu i logistyki w ba-
danych firmach. Wyniki badań pokazały, że najczęściej marketingiem zajmuje się 
albo ustalona osoba, która oprócz tego zadania ma przydzielone także inne obo-
wiązki, albo zajmują się nim wszyscy w firmie (rys. 5). Samodzielny dział mar-
ketingu miało 4% badanych firm, a w co dziesiątej nikt nie podejmował działań 
z zakresu marketingu.
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Rys. 4., Odsetek odpowiedzi „nigdy” na poszczególne pytania

Rys. 5. Odpowiedź na pytanie o organizację marketingu w firmie

W przypadku organizacji logistyki (rys. 6) również najczęściej zajmuje się tymi 
zagadnieniami ustalona osoba wykonująca także inne zadania lub wszyscy w firmie. 
Podobnie jak w przypadku marketingu 4% firm ma samodzielny dział/sekcję logistyki 
lub osobę na stanowisku logistyka. Tylko 5% firm wskazuje, że logistyką w ich firmie 
nikt się nie zajmuje. 
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Rys. 6. Odpowiedź na pytanie o organizację logistyki w firmie

Rysunek 7 przedstawia odpowiedzi na pytanie, czy w firmie respondenta znaj-
duje się osoba zajmująca się daną problematyką.

Rys. 7. Odpowiedź na pytanie o osobę/osoby zajmujące się daną funkcją w firmie

98% badanych firm wskazało, że są u nich pracownicy odpowiedzialni za sprze-
daż, a 78% zatrudniało osoby zajmujące się logistyką i transportem. Niewiele ponad 
połowa firm miała osoby zajmujące się reklamacjami klientów oraz reklamą i promo-
cją swojej działalności. Analizą popytu i stopnia zadowolenia klienta zajmowało się 
najmniej firm.

Respondentów poproszono również o wskazanie działań/czynności, jakie podej-
muje się w ich firmach (rys. 8). Poproszono o podanie wszystkich odpowiedzi, które 
dotyczą ich firmy.

Respondenci najczęściej wskazywali na to, że w ich firmach istnieją standardy 
obsługi klienta (92%), szkoli się pracowników  – w szczególności w zakresie sprze-
daży (92%) oraz prowadzi się ewidencję wszystkich klientów (86%). Najmniej wska-
zań (35%) otrzymała odpowiedź związana z opracowywaniem okresowych planów 
i analiz, które następnie przedstawiane są kierownictwu i/lub załodze. 
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Rys. 8. Odpowiedź na pytanie o podejmowane działania w firmie.

W 58% badanych przedsiębiorstw działania marketingowe i logistyczne reali-
zowane są we współpracy z innymi komórkami (osobami), zajmującymi się w firmie 
zaopatrzeniem, sprzedażą, kosztami i cenami.

5.  Wnioski

Przeprowadzone badania potwierdziły, że w firmach pośredniczących w handlu wę-
glem kamiennym działają katalizatory integracji wskazane w pracy Bowersoxa i in. 
(2008). Przedsiębiorstwa te dążą do poprawiania jakości sprzedawanych produktów 
pod wpływem uwag klientów i zmian popytu z jednej strony, a z drugiej poprawiają 
efektywność swojego funkcjonowania, dążąc do obniżenia kosztów działalności, 
w tym kosztów zakupu produktów handlowych. Jest to zdaniem autorki etap inte-
gracji mający na celu osiągnięcie najwyższej wartości dla klienta i niższych kosztów 
względnych. Nie można zatem jeszcze mówić o pełnej integracji funkcji marketingu 
i logistyki w firmach pośredniczących w handlu węglem.
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Biorąc pod uwagę pozostałe czynniki wymienione przez Majchrzak-Lepczyk 
(2014), na których bazuje zarządzanie marketingowo-logistyczne (satysfakcję klienta, 
minimalizację kosztów i maksymalizację zysków przedsiębiorstwa), można powie-
dzieć, że większość przedsiębiorstw z branży takie działania podejmuje. Kwestią dal-
szych badań jest poziom osiąganej satysfakcji klienta czy też stopnia efektywności 
kosztowej przez te firmy uzyskiwanej.

Wyniki badań pokazały, że przedsiębiorstwa rezygnowały z badania otoczenia 
zewnętrznego i planowania na tej podstawie własnej sprzedaży. Nie wykorzystują 
w należyty sposób informacji płynących z rynku, nie korzystają z możliwości, jakie 
daje benchmarking, a także efektywna i skuteczna reklama. Nie wszędzie była prze-
prowadzana segmentacja klientów. Firmy pośredniczące w handlu węglem kamien-
nym skupiają się raczej na analizie otoczenia wewnętrznego. Kolejnym wyzwaniem 
badawczym będzie diagnoza takiego stanu rzeczy, a także konsekwencji dla działal-
ności gospodarczej prowadzonej przez firmy.

Sposób organizacji działów logistyki i marketingu ma związek z liczbą zatrud-
nionych pracowników. Ma to swoje uzasadnienie w tym, że w małych firmach pra-
cownicy muszą potrafić wykonywać wszystkie operacje lub ich większość, choćby 
w związku z koniecznością zapewnienia zastępstwa w chwili absencji innego pra-
cownika. Działalność handlowa powodowała z kolei to, że w większości przypadków 
firmy miały świadomość wykonywania operacji logistycznych, natomiast działalność 
marketingowa ograniczała się najczęściej do tej związanej z samą sprzedażą produktu, 
czym można wytłumaczyć fakt, że aż 11% badanych firm wskazało, że marketingiem 
u nich w firmie nikt się nie zajmuje. 

Podsumowując, firmy pośredniczące w handlu węglem integrują działania z za-
kresu marketingu i logistyki, ale ta integracja nie jest pełna. Trudno zatem mówić, 
że zarządzają marketingowo-logistycznie. W związku z sytuacją branży należałoby 
również zbadać zmiany w podejściu do zarządzania marketingowo-logistycznego 
w czasie, tak aby sprawdzić, jak firmy wykorzystują narzędzia marketingu i logistyki 
w momencie podejmowania przez nie decyzji strategicznych będących konsekwencją 
znalezienia się w fazie schyłku. 
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MARKETING-LOGISTIC MANAGEMENT  
IN HARD COAL COMPANIES

Summary: The energy transformation, the implementation of the Green Deal principles in 
Poland or, finally, the decarbonization policy, limit the range of products that can be used as 
energy carriers for final buyers. The consequence of this is the declining of markets for hard 
coal. This product has entered a declining phase, and the companies operating on it will face 
a dilemma  – what’s next? Integrating marketing and logistics is an opportunity for businesses 
to increase benefits and economies of scale. The exploitation of this potential can help both 
small and large entities to reduce operating costs, tailor the product offer to the needs of their 
customer or even improve relations with contractors. The aim of the chapter is to examine 
whether coal traders are able to “think in marketing-wise and logistics-wise manner”, see the 
potential for consolidation of these two areas, and if so, how they use it. The research was 
conducted using the Computer-Assisted Web Interview (CAWI) technique in companies with 
the status of an intermediary coal entity in Poland.

Keywords: marketing, logistics, enterprise management, marketing-logistics management, 
hard coal


