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SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW

1. Wstęp

Przedsiębiorstwa stoją przed społecznymi wyzwaniami. Są to: 
poszukiwanie sposobu zespolenia sfery gospodarczej i etycz-
nej oraz „znalezienie harmonii między dwoma społecznymi 
oczekiwaniami – żądaniem osiągania wysokich zysków ekono-
micznych oraz wysokich standardów etycznych”1. W literaturze 
przedmiotu podkreśla się, że biznes powinien przekonująco 
pokazać swoim interesariuszom, iż stanowi integralną część 
społeczeństwa, a zatem powinien świadomie podjąć działania 
o charakterze prospołecznym, w tym również działania na 
rzecz kultury, które pomagają kształtować pozytywne nasta-
wienie otoczenia do fi rmy i budują wzajemne zrozumienie. 
Benefi cjentem takiej relacji staje się również kultura (instytu-
cja, organizacja lub projekt w sferze kultury). Dzięki środkom 
płynącym z biznesu zwiększa ona bowiem swoją atrakcyjność 
i efektywność. 

1 W.C. Frederick, K. Davis, J.E. Post, Business and Society. Corporate Strategy, 
Public Policy, Ethics, McGraw–Hill Publishing Company, Nowy Jork–Toronto 
1988, s. 19.
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Celem artykułu jest zaprezentowanie marketingowych 
narzędzi wspierania kultury, które mogą zostać wykorzystane 
przez przedsiębiorstwa w ramach koncepcji społecznej odpo-
wiedzialności. Punktem wyjścia analizy będzie omówienie 
koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz 
wyodrębnianej w jej ramach troski biznesu o kwestie kultury, 
czyli corporate cultural responsibility (CCR). Szczególna uwaga 
zostanie zwrócona na następujące marketingowe narzędzia 
wspierania kultury w ramach społecznej odpowiedzialności: 
sponsoring, marketing zaangażowany społecznie (CRM) oraz 
cause branding. 

2. Geneza i ewolucja koncepcji społecznej
    odpowiedzialności przedsiębiorstw 

Wielu badaczy wskazuje, że koncepcja społecznej odpowiedzial-
ności przedsiębiorstw wywodzi się z biblijnej zasady miłosierdzia 
(charity principle) i zasady włodarstwa (stewardship principle), 
o których wspomniał Andrew Carnegie w Ewangelii bogactwa2 
z 1889 roku. Zasada miłosierdzia nawiązująca do zasady bycia 
stróżem swego brata mówi o świadczeniu dobra na rzecz osób 
biednych i potrzebujących – co na początku XX wieku, w okresie 
braku sformalizowanego systemu państwowej opieki społecznej 
w Stanach Zjednoczonych, stało się wyrazem troski o poprawę 
warunków życia społeczeństwa. Zasada włodarstwa wyraża 
przekonanie, że osoby zamożne stają się włodarzami zarządza-
jącymi dobrami w imieniu innych ludzi, dlatego też powinny 
wykorzystywać swoje bogactwo w sposób społecznie akcep-
towany. Zasada ta oznacza podejmowanie działań w ogólnym 
interesie publicznym oraz opieranie się na zaufaniu społecznym. 

Za pierwszą publikację poświęconą kwestiom społecz-
nej odpowiedzialności w jej dzisiejszym rozumieniu uważa 
się Social Responsibility of Businessmen z 1953 roku autorstwa 

2 A. Carnegie, The Gospel Wealth (Ewangelia bogactwa), Dodo Press, Gloucester 
2008.
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Howarda Bowena, nazywanego przez niektórych badaczy 
„ojcem CSR”. Zdefi niował on społeczną odpowiedzialność 
biznesmena jako

odnoszącą się do jego obowiązków w zakresie realizowania polityk, po-
dejmowania decyzji bądź reagowania w zgodzie z działaniami, które są 
pożądane z punktu widzenia celów i wartości naszego społeczeństwa3.

Patric Murphy wyróżnił cztery ery rozwoju koncepcji 
CSR. Okres do lat 50. XX w. określił mianem ery fi lantropii 
(philanthropic era), ponieważ przedsiębiorstwa angażowały się 
wówczas we wspieranie organizacji dobroczynnych. Okres 
między 1953 a 1967 rokiem zaklasyfi kował do ery świado-
mości (awareness era), gdyż wtedy zwiększyła się akceptacja 
odpowiedzialności biznesu i jego zaangażowania w sprawy 
społeczne. Okres pomiędzy 1968 a 1973 rokiem P. Murphy na-
zwał erą zagadnień (issue era), gdyż przedsiębiorstwa zaczęły 
koncentrować swoją uwagę na takich kwestiach, jak dyskrymi-
nacja rasowa czy zanieczyszczenie środowiska. W erze reakcji 
(responsiveness era) obejmującej lata 1974–1978 (i trwającej do 
dziś) przedsiębiorstwa profesjonalizowały proces zarządza-
nia oraz podejmowały konkretne działania organizacyjne (na 
przykład zmiana zarządów, kontrola etyki korporacyjnej) 
celem wypełniania zasad CSR4.

W latach 70. zaczęły się pojawiać publikacje podkreślające 
znaczenie podejścia menadżerskiego do społecznej odpowie-
dzialności. Działania społecznie odpowiedzialne stawały się 
częścią procesu zarządzania organizacją, podlegały zasadom 
planowania, organizowania i kontroli. Ponadto prowadzono 
próby instytucjonalizacji polityki i strategii CSR. W latach 80. 
nastąpił proces redefi nicji koncepcji CSR oraz badań nad alterna-
tywnymi koncepcjami, takimi jak corporate social responsiveness, 
corporate social performance5, etyka w biznesie oraz teoria intere-

3 Crane et al., Oxford Handbook of Corporate Social Responsibility, Oxford 
University Press, New York 2008, s. 25.

4 Ibidem.
5 S.P. Sethi, Dimensions of Corporate Social Performance: An Analytical Framework, 

„California Management Review” 17, 1975, nr 3, s. 58–64.
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sariuszy6. W latach 90. kontynuowano badania nad koncepcjami 
nawiązującymi do idei społecznej odpowiedzialności CSR bądź 
wywodzącymi się z niej: corporate citizenship, zrównoważony 
rozwój, corporate reputation, community partnerships, corporate 
social policy. 

Jedną z najczęściej współcześnie stosowanych defi nicji spo-
łecznej odpowiedzialności jest wykładnia Komisji Europejskiej, 
mówiąca, że społeczna odpowiedzialność to

dobrowolna strategia organizacji uwzględniająca interesy społeczne, 
ochronę środowiska, a także relacje między interesariuszami, która 
przyczynia się do wzrostu ich konkurencyjności oraz sprzyja rozwojowi 
społeczno-gospodarczemu na poziomie europejskim i globalnym7.

W artykule zastosowano powyższą wykładnię pojęcia CSR. 

2.1. Koncepcja corporate cultural responsibility (CCR)

Początkowo odpowiedzialności społecznej nie utożsamiano 
z działaniami ukierunkowanymi na wspieranie kultury i sztuki 
– nie mieściły się one w obszarze ogólnie rozumianej koncepcji 
społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. W 1975 roku 
William C. Frederick w książce Business and Society. Public 
Strategy, Public Policy, Ethics wyróżnił jednak sferę kultury w ra-
mach różnych obszarów działań społecznie odpowiedzialnych 
podejmowanych przez biznes8.

CCR to nowy termin akcentujący element troski o kulturę 
w ramach społecznej odpowiedzialności. W języku polskim nie 
ma on ofi cjalnego odpowiednika, choć autorka przychyla się 
do następującej polskiej wersji tego pojęcia: „odpowiedzialność 
biznesu w sferze kultury”. 

6 R.E. Freeman, Strategic Management. A Stakeholder Approach, Pitman, Boston 
1984.

7 S. Borkowska, CSR – wyzwaniem dla zarządzania zasobami ludzkimi; podejście 
unijne, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 6/2005, Instytut Pracy i Spraw 
Socjalnych, Warszawa, http://www.ipiss.com.pl/zzl/6_2005/A_bor_6-2005.
pdf, s. 12.

8 W.C. Frederick, K. Davis, J.E. Post, op. cit., s. 33.
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Termin ten został wyodrębniony w trakcie badań na-
ukowych nad interakcjami biznes–kultura prowadzonymi 
przez dwa ośrodki, Siemens Arts Program oraz Uniwersytet 
Witten/Herdecke w Niemczech w latach 2002–2006. Badacze 
i pomysłodawcy tego terminu – Beate Hentschel i Michael 
Hutter – twierdzą, że powyższa koncepcja jest innowacyjnym 
sposobem budowania przewagi konkurencyjnej przedsię-
biorstw. W badaniu przeanalizowano działalność niemieckich 
przedsiębiorstw pod kątem wspierania i realizowania przez 
nie projektów kulturalnych w ramach koncepcji CSR oraz stan 
adaptacji społecznej odpowiedzialności w ramach strategii 
przedsiębiorstwa. 

W literaturze przedmiotu podkreśla się, że społeczna od-
powiedzialność przedsiębiorstwa stawia przed nim zadanie 
spełnienia ważnej roli w gospodarce, które polega nie tylko na 
zaspokajaniu potrzeb materialnych, lecz także na uczestnictwie 
w rozwoju cywilizacyjnym i kulturowym społeczeństwa.

Zdaniem Agaty Podczaskiej i Kamili Kujawskiej-Krakowiak 
odpowiedzialność biznesu w sferze kultury „przejawia się 
w świadomości istoty inwestycji w kulturę, sztukę i edukację 
oraz poczuciu zbiorowej odpowiedzialności za dziedzictwo 
kulturowe”9.

3. Marketingowe narzędzia wspierania kultury w ramach CSR

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw zaczyna się sta-
wać powszechnie wymaganą postawą fi rmy wobec otoczenia, 
a zatem współczesne kierunki rozwoju marketingu muszą 
uwzględniać również tego typu działania w komponowaniu 
marketingu-mix. Takie ujęcie pozwala nie tylko na kształto-
wanie pozytywnych relacji z grupami otoczenia, lecz również 
na zwiększenie spektrum możliwości ich kształtowania zgod-
nie z potrzebami przedsiębiorstwa. Sprzężenie marketingu 

9 A. Podczaska, K. Kujawska-Krakowiak, Sponsoring kultury i sztuki w praktyce. 
Istota sponsoringu, aspekty prawne, case studies, Commitment to Europe – Arts & 
Business, Warszawa 2007,  s. 65.
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i koncepcji społecznej odpowiedzialności wpływa na wielo-
aspektowe traktowanie CSR, co odgrywa ważną rolę w procesie 
efektywnej komunikacji przedsiębiorstw z rynkiem. 

W ramach badań do przygotowywanej dysertacji „Poza-
budżetowe fi nansowanie kultury w ramach koncepcji społecz-
nej odpowiedzialności przedsiębiorstw” dokonano autorskiej 
klasyfi kacji narzędzi pozabudżetowego fi nansowania kultury 
na podstawie literatury przedmiotu. W jej ramach autorka 
wyróżniła:

 – narzędzia instytucjonalne: fundacje korporacyjne, fundacje 
pracownicze (employee funds);

 – narzędzia fi nansowe: odpisy z pensji pracowników (pay-
rolling), system matching funds, system matching time; 

 – narzędzia marketingowe: sponsoring kultury, marketing 
zaangażowany społecznie (cause-related marketing – CRM, 
cause marketing), cause branding;

 – narzędzia społeczne: fi lantropię korporacyjną, wolontariat 
pracowniczy (korporacyjny).

3.1. Sponsoring kultury

Sponsoring jest jednym z narzędzi wskazanych w powyż-
szej klasyfi kacji i mieści się w ramach kategorii „narzędzia 
marketingowe”.

Marek Datko defi niuje go jako

środek promocji, który wykorzystuje powiązanie fi rmy czy marki ze 
społecznym, kulturalnym lub sportowym wydarzeniem w taki spo-
sób, aby osiągnąć korzyści z eksploatowania potencjału handlowego 
połączonego z tym wydarzeniem i tą działalnością”10.

Na podstawie publikacji M. Datko i Tomasza Redwana 
można wymienić następujące cechy klasycznego sponsoringu11:

10 M. Datko, Sponsoring. Strategia, promocja, komunikacja, Wyższa Szkoła 
Komunikacji i Zarządzania, Poznań 2003, s. 14.

11 Ibidem, s. 15–16; T. Redwan, Dzisiaj i jutro sponsoringu w Polsce – punkt 
widzenia agencji, „Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej SGH”, 
nr 5, Warszawa 1998, s. 160.
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 – wzajemne świadczenie o charakterze fi nansowym, rze-
czowym lub usługowym (sponsor oferuje swoje zasoby 
podmiotowi sponsorowanemu w zamian za wykonanie 
określonych działań przyczyniających się do realizacji 
celów marketingowych sponsora);

 – działanie inspirowane motywacją komercyjną, prowadzone 
zazwyczaj w sferze znajdującej się poza głównym zakresem 
działalności sponsora;

 – instrument promocji sponsora lub danego produktu, 
między innymi za pośrednictwem relacji medialnych, 
co pomaga w kreacji wizerunku i osiągnięciu rezultatów 
ekonomicznych przez sponsora;

 – systematyczne, najczęściej długookresowe działanie wpi-
sane w proces profesjonalnego zarządzania fi rmą (można 
wyróżnić fazy: planowania, organizacji, realizacji, kontroli 
sponsorowanego oraz ewaluacji podjętych działań);

 – działanie opierające się na wypracowanej, ogólnej strategii 
realizacji sponsoringu, zgodnej ze strategią marketingową 
fi rmy.
M. Datko wyróżnia następujące formy sponsoringu w kul-

turze ze względu na podmioty sponsorowane12: 
 – sponsoring osobowy: wspomaganie młodych artystów 
– stypendia i warsztaty;

 – sponsoring instytucjonalny: fi nansowanie szkolnictwa ar-
tystycznego, wspieranie instytucji kulturalnych, sponsoro-
wanie orkiestr i teatrów, wspieranie czasopism i publikacji 
o sztuce i architekturze;

 – sponsoring imprezowy (projektowy): nagrody w dziedzinie 
kultury, organizowanie i wspieranie wystaw, wernisaży 
i konkursów, sponsorowanie koncertów muzycznych, 
wspieranie przedsięwzięć kulturalnych i cyklicznych im-
prez kulturalnych, renowacja i utrzymanie zabytków, 
wzbogacanie zbiorów kultury oraz zakupy i zamówienia 
ze strony sponsorów.
Z uwagi na charakter sponsoringu określający go jako 

wzajemne świadczenie dwóch stron dyskusyjna jest kwestia 

12 M. Datko, op. cit., s. 51.
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postrzegania sponsoringu jako narzędzia, które może być 
stosowane w ramach koncepcji społecznej odpowiedzial-
ności przedsiębiorstw. Za Jadwigą Adamczyk warto jednak 
zwrócić uwagę na fakt, że adaptowanie sponsoringu do no-
wych dziedzin – w tym przypadku do koncepcji społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw – wiąże się z „ewolucją 
zainteresowań społeczeństwa i jego hierarchii wartości, z modą 
na dobroczynność oraz ze stylem życia i jego zmianami”13. 
M. Datko zauważa również, że „głównym celem sponsorin-
gu jest osiąganie korzyści przez fi rmę poprzez wspieranie 
różnych sfer życia”14. 

Raport z ilościowych badań sponsoringu kultury i sztuki prze-
prowadzonych przez Fundację Commitment to Europe Arts & 
Business w okresie od lipca do grudnia 2008 roku pokazuje, że 
56% ankietowanych uważa, że zaangażowanie w działalność 
sponsoringową świadczy o odpowiedzialności społecznej fi rmy. 
Znaczna większość – 70% ankietowanych – postrzega działa-
nia w sferze społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw 
jako element działalności promocyjnej fi rmy. Według 74% 
respondentów, sponsoring można uznać za działanie związane 
z odpowiedzialnością społeczną fi rm, zaś przeciwnego zdania 
jest 13% badanych. Generalnie działania sponsoringowe cieszą 
się uznaniem społeczeństwa – popiera je 65% ankietowanych. 
Zdaniem 93% badanych, sponsoring zalicza się również do 
działań pożytecznych i potrzebnych. Za główne powody po-
dejmowania działalności odpowiedzialnej społecznie uznano: 
wyróżnienie na tle konkurencji (81%), wrażliwość na potrzeby 
społeczne (72%) oraz potrzebę pogodzenia działalności komer-
cyjnej z charytatywną (46%). Zdaniem ankietowanych fi rmy 
zaangażowane w działalność odpowiedzialną społecznie są 
postrzegane jako wspierające ważne cele społeczne (94%) oraz 
troskliwe (63%)15. 

13 J. Adamczyk, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Teoria i praktyka, 
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009, s. 152.

14 M. Datko, op. cit., s. 11.
15 Raport z ilościowych badań sponsoringu kultury i sztuki, Commitement to 

Europe – Arts & Business, Warszawa 2009, http://cte.org.pl/pliki/caly.pdf 
[odczyt: 31.05.2009], s. 11–23.
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Warto w tym miejscu przytoczyć argumentację Keitha 
Davisa, uzasadniającą społeczną odpowiedzialność przedsię-
biorstw. Stwierdza on bowiem, że

społeczna odpowiedzialność wyrasta z siły społeczeństwa, które do-
maga się, aby przedsiębiorstwa ponosiły odpowiedzialność za warunki 
społeczne wynikające z wpływu ich działalności”16.

Oznacza to, że społeczeństwo oczekuje od przedsiębiorstw 
zaangażowania w rozwiązywanie różnych problemów społecz-
nych. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa ma być przejrzyste 
i otwarte na oczekiwania społeczne, a fi rmy powinny jasno 
informować o podejmowanych działaniach i kosztach z tym 
związanych. 

Zdaniem Agaty Podczaskiej i Kamili Kujawskiej-Krakowiak, 
informowanie o sponsoringu kultury jako elemencie odpowie-
dzialności społecznej przedsiębiorstw wydaje się ważne dla fi rm 
opierających się nie tyle na pozycjach marek swoich produktów, 
ile na wizerunku. Przypadek ten dotyczy większości fi rm sektora 
usług: banków, instytucji fi nansowych, fi rm ubezpieczeniowych, 
konsultingowych czy prawniczych17. Ponadto fi rmy, sponsorując 
kulturę, włączają do swej strategii aspekty społecznej odpowie-
dzialności, co w rezutacie daje im możliwość alternatywnego, 
w stosunku do reklamy tradycyjnej, promowania produktów18. 

Powyższa argumentacja sugeruje zatem, że sponsoring 
można uznać za działanie wpisujące się w koncepcję społecznej 
odpowiedzialności między innymi ze względu na:

 – proweniencję sponsoringu wskazującą na jego korzenie 
w instytucji klasycznego mecenatu, 

 – pełnienie przez sponsoring funkcji komunikacyjnej między 
sferą biznesu a grupami interesariuszy, 

 – pozytywną ocenę tego narzędzia przez społeczeństwo, 
 – elastyczność sponsoringu jako narzędzia marketingowego, 
 – możliwość jego zastosowania w systemie zarządzania 
przedsiębiorstwem (możliwość sformułowania strategii 

16 J. Adamczyk, op. cit., s. 42.
17 A. Podczaska, K. Kujawska-Krakowiak, op. cit., s. 58.
18 Ibidem, s. 44.
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marketingowej z uwzględnieniem działań sponsoringo-
wych, doboru wskaźników pomiaru efektywności sponso-
ringu, współdziałania z innymi instrumentami mieszanki 
marketingowej marketing-mix, w tym szczególnie w ra-
mach promocji).
Przywołane właściwości sponsoringu współgrają za-

tem z podaną w rozdziale 2 defi nicją koncepcji społecznej 
odpowiedzialności (dobrowolność podejmowanych działań 
sponsoringowych, działanie pożyteczne, a więc uwzględ-
niające interesy społeczne, działanie sprzyjające rozwojowi 
społeczno-gospodarczemu).

3.2. Marketing zaangażowany społecznie

Marketing zaangażowany społecznie (cause-related marketing 
– CRM, cause marketing) jest następnym narzędziem wskaza-
nym w klasyfi kacji narzędzi pozabudżetowego fi nansowania 
kultury (zob. rozdział 3), mieszczącym się w ramach kategorii 
„narzędzia marketingowe”.

Termin cause-related marketing (CRM)19 został ukuty przez 
Jerry’ego Welsha z American Express, ówczesnego wicedyrek-
tora wykonawczego ds. marketingu i komunikacji zewnętrznej 
fi rmy, który właśnie w ten sposób nazwał legendarną kampa-
nię mającą na celu wsparcie prac renowacyjnych przy Statui 
Wolności w Nowym Jorku w 1983 roku. Firma American Express 
za każde użycie karty kredytowej przekazywała jeden cent na 
odrestaurowanie Statui Wolności oraz jednego dolara za każdą 
nowo wydaną kartę. Kampania zakończyła się spektakularnym 
sukcesem, ponieważ po 4 miesiącach zebrano 1,7 mln dolarów 
na remont obiektu. Ponadto wzrosła liczba transakcji bezgotów-
kowych (o 28%) oraz liczba posiadaczy nowych kart (o 45%)20. 

19 Skrót CRM może wprowadzać w błąd, ponieważ ma już utrwalone i od-
mienne znaczenie w praktyce marketingowej przedsiębiorstw, tzn. customer 
relationship management – zarządzanie relacjami z klientem.

20 Cause-related Marketing, An Interview with Cause-Related Marketing Pioneer 
Jerry Welsh, http://causerelatedmarketing.blogspot.com/2009/02/interview-
with-cause-related-marketing.html [data odczytu 20.09.2010].
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W marketingu społecznie zaangażowanym fi rmy wspie-
rają inicjatywy społeczne, jednocześnie przyczyniając się do 
wzmocnienia własnej pozycji rynkowej oraz wizerunku, po-
przez przekazanie określonej części zysku ze sprzedaży danego 
towaru na wybrany cel społeczny.

Jednym z typowych przykładów CRM są tzw. karty affi -
nity (ang. to have affi nity with – darzyć kogoś sympatią), czyli 
karty płatnicze lub kredytowe będące wspólnym projektem 
banku i organizacji niekomercyjnej, wydane, aby wspierać 
jej działalność. Bank przekazuje na konto organizacji nieko-
mercyjnej część dochodów związanych z wydaniem karty 
oraz prowizją pobieraną od każdej transakcji (interchange fee). 
Z tytułu tej opłaty do banku trafi a zazwyczaj 1–2% wartości 
każdej transakcji. Oznacza to, że jeśli bank przekazuje na rzecz 
organizacji 1% wartości transakcji, a dany klient co miesiąc 
wydaje 2 tys. zł przy użyciu karty, w ciągu roku na działalność 
charytatywną trafi  240 zł. Dodatkowo sam właściciel karty 
może być obciążany pewną kwotą, którą wspiera działalność 
dobroczynną. W Polsce karty affi nity stopniowo zyskują coraz 
większą popularność, są wydawane we współpracy banków 
między innymi z wyższymi uczelniami (np. Uniwersytetem 
Jagiellońskim, Akademią Górniczo-Hutniczą) i organiza-
cjami pozarządowymi (np. Wielką Orkiestrą Świątecznej 
Pomocy, Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii, Polską Akcją 
Humanitarną). Karty affi nity oprócz tego, że pozwalają na 
wspomaganie organizacji pozarządowych w sposób stały 
i systematyczny, są również instrumentem do promowania 
dobrego wizerunku banków jako instytucji wrażliwych na 
ludzkie problemy.

Inną formą działania w ramach marketingu społecznie 
odpowiedzialnego może być przeznaczanie określonej części 
zysku ze sprzedaży danego towaru na wybrany cel społecz-
ny (na przykład kampania „Podaruj dzieciom słońce” fi rmy 
Procter&Gamble i Fundacji Polsat czy „Podziel się posiłkiem” 
fi rmy Danone). 

Zdaniem Magdaleny Dołhasz, istota marketingu zaangażo-
wanego społecznie powinna się wiązać ze „zwiększeniem wolu-
menu sprzedaży produktów czy usług fi rmy, która wykorzystuje 
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tę koncepcję w swojej działalności marketingowej”21. Marketing 
zaangażowany społecznie oznacza, że dane przedsiębiorstwo 
wykorzystuje swoje zasoby (fi nanse, techniki i strategie marke-
tingowe) do wspierania istotnych społecznie spraw, dbając jed-
nocześnie o własne interesy. Istotną rolę odgrywa zbudowanie 
efektywnego partnerstwa w ramach działań podejmowanych 
w zakresie marketingu zaangażowanego społecznie, które 
przynosi fi rmie korzyści nawet w perspektywie długofalo-
wej. W ten sposób przedsiębiorstwa promują swój wizerunek 
w powiązaniu z kwestią społeczną, o którą walczą, co w kon-
sekwencji wpływa na:

 – wzrost środków fi nansowych zbieranych na dany cel;
 – utrwalenie pozytywnego wizerunku fi rmy;
 – podkreślenie specyfi ki produktu oraz zróżnicowanie pro-
duktu na rynku (Działania CRM często w alternatywny 
sposób promują dany produkt czy markę, ponadto CRM 
może pozytywnie wpłynąć na wyróżnienie danego pod-
miotu spośród innych o podobnym profi lu poprzez zaofe-
rowanie konsumentowi czegoś więcej niż sam produkt, 
którego sprzedaż przynosi zysk przedsiębiorstwu. Z kolei 
marki o zasięgu narodowym czy międzynarodowym mogą 
skuteczniej utożsamiać się z lokalnymi rynkami poprzez 
nawiązanie współpracy z organizacjami działającymi na 
szczeblu lokalnym i regionalnym czy z organizacjami 
pozarządowymi);

 – wzmocnienie lojalności konsumentów (na przykład za 
pomocą kart typu affi nity budowane są stałe, długotrwałe 
relacje);

 – wzrost sprzedaży swoich produktów22.
Podsumowując, można stwierdzić, że wzrost efektywno-

ści przedsiębiorstwa może się przełożyć na podjęcie bardziej 
dynamicznych działań społecznych, w tym również działań 
w sferze kultury, ponieważ wyższa sprzedaż stwarza wię-

21 M. Dołhasz, Społeczna odpowiedzialność biznesu – nowy kierunek w komuni-
kacji marketingowej współczesnego przedsiębiorstwa, „Zeszyty Naukowe Akademii 
Ekonomicznej w Krakowie”, nr 677, Kraków 2005, s. 107.

22 Ibidem, s. 107; Cause-related Marketing..., s. 2.
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cej możliwości angażowania się podmiotów komercyjnych 
w sprawy społeczne oraz kulturalne. 

Przywołane właściwości narzędzia, jakim jest marketing 
zaangażowany społecznie, współgrają z podaną w rozdziale 
2 defi nicją koncepcji społecznej odpowiedzialności (wzmoc-
nienie relacji między interesariuszami, sprzyjanie rozwojowi 
społeczno-gospodarczemu poprzez wspieranie efektywności 
przedsiębiorstwa, rozwiązywanie ważnej kwestii społecznej 
oraz wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw).

3.3. Cause branding

Cause branding jest ostatnim narzędziem marketingowym wska-
zanym w klasyfi kacji narzędzi pozabudżetowego fi nansowania 
kultury (zob. rozdział 3). Jego koncepcja powstała na skutek 
rozwoju i rozpowszechniania się marketingu zaangażowanego 
społecznie. Popularyzatorką terminu cause branding jest Carol 
Cone, założycielka i była dyrektor wykonawcza amerykańskiej 
agencji konsultingowej Cone, zajmującej się budowaniem stra-
tegicznego zaufania do marki. Zdaniem Kristiana Darigana 
z fi rmy Cone cause branding to

strategia biznesowa polegająca na zespoleniu danej kwestii społecznej 
z wartością marki (brand equity) lub tożsamością organizacyjną (orga-
nizational identity) w celu uzyskania zysku oraz wpływu na poprawę 
życia danej społeczności23.

Według Henry’ego Frechette’a defi nicje cause brandingu 
oraz marketingu zaangażowanego społecznie w większości się 
pokrywają. Oba narzędzia są inicjatywami przedsiębiorstwa lub 
danej marki, mającymi przynieść potencjalny zysk fi rmie i służą-
cymi podniesieniu świadomości, zebraniu środków fi nansowych 
lub wzrostowi zaangażowania klientów w sprawy społeczne 
lub kulturę. Z punktu widzenia konsumenta cause branding do-

23 K. Darigan, Cause Branding and Social Marketing, http://www.lutheran-
services.org/PDF/CauseBranding_LSApresentation042308.pdf [data odczytu 
20.09.2010].



44 Katarzyna Kopeć

datkowo jednak dąży do zbudowania trwałej więzi pomiędzy 
przedsiębiorstwem lub marką oraz daną kwestią. Dzięki cause 
branding dana marka/przedsiębiorstwo staje się synonimem 
działań na rzecz danego celu społecznego lub na rzecz kultury24.

W raporcie Cause Branding and Its Impact on Corporate 
Reputation wydanym przez Barkley Evergreen & Partners zo-
stały zdefi niowane różnice między cause branding a marketin-
giem zaangażowanym społecznie: 

 – niektóre działania w obszarze marketingu zaangażowa-
nego społecznie mogą być ograniczone w czasie (miesiąc, 
rok itd.), cause branding jest natomiast działaniem ciągłym, 
regularnym;

 – cause branding z reguły koncentruje się wokół jednej, wy-
branej kwestii prospołecznej czy dotyczącej kultury, pod-
czas gdy marketing zaangażowany społecznie obejmuje 
znacznie szerszą gamę kwestii społeczno-kulturalnych;

 – cause branding jest to sposób na trwałe utożsamianie przed-
siębiorstwa/marki z daną kwestią prospołeczną25.
Przywołane właściwości narzędzia, jakim jest cause branding, 

współgrają z podaną w rozdziale 2 defi nicją koncepcji społecznej 
odpowiedzialności analogicznie jak w przypadku marketingu 
zaangażowanego społecznie (zob. 3.2).

4. Korzyści wynikające ze stosowania zasad 
    społecznej odpowiedzialności 

4.1. Korzyści dla przedsiębiorstw

Literatura przedmiotu podaje wiele przykładów, jak przedsię-
biorstwa mogą skorzystać na wprowadzeniu zasad społecznej 
odpowiedzialności biznesu. Zaliczają się do nich między innymi:

zwiększone zyski, lepszy dostęp do kapitału, ograniczenie kosztów 
operacyjnych, wzmocnienie marki fi rmy i reputacji, wzrost sprzedaży 

24 H. Frechette, Defi ning Cause Branding, http://citizenpolity.com/2010/
07/21/544/ [data odczytu 20.09.2010].

25 Ibidem.
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i lojalności klientów, powiększenie wydajności i jakości pracy, zwięk-
szona możliwość przyciągania i utrzymania pracowników, zmniejszenie 
potrzeby zarządzania formalnego, ograniczenie ryzyka oraz skuteczne 
konkurowanie z konkurentami26.

Nie ma jednak zbyt wielu przykładów badań empirycznych 
dotyczących wykorzystania programów z zakresu kultury 
w ramach strategii społecznej odpowiedzialności organizacji. 
Wartym przytoczenia projektem jest wspomniane w podroz-
dziale 2.1 badanie przeprowadzone przez Siemens Arts Program 
oraz Uniwersytet Witten/Herdecke w Niemczech w latach 
2002–2006. Badanie dotyczyło koncepcji odpowiedzialności 
biznesu w sferze kultury – corporate cultural responsibility (CCR) 
– stanowiącej część szerzej defi niowanej strategii społecznej od-
powiedzialności biznesu. Zdaniem autorów badania społeczna 
odpowiedzialność przedsiębiorstwa w szerszym kontekście 
oraz odpowiedzialność biznesu w sferze kultury pozytywnie 
wpływają na proces budowania długookresowej konkuren-
cyjności na rynku, innowacyjność biznesu i zrównoważony 
rozwój gospodarczy.

W literaturze istnieją ponadto badania dotyczące różnych 
aspektów społecznej odpowiedzialności. Do ciekawszych należą 
te potwierdzające istnienie zależności pomiędzy stosowaniem 
zasad społecznej odpowiedzialności a osiąganiem wyników eko-
nomicznych27. Jednym z bardziej kompleksowych i pierwszych 

26 Kulawczuk et al., Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu i etyki biznesu na 
zarządzanie przedsiębiorstwem, Instytut Badań nad Gospodarką i Przedsiębiorstwem 
Prywatnym, Warszawa 2007, http://www.iped.pl/publikacje/podrecznik_
zfp_2007.pdf [data odczytu 31.05.2009], s. 55.

27 M. Orlitzky, F.L. Schmidt, S.L. Rynes, Corporate Social and Financial 
Performance: A Meta-analysis, „Organization Studies”, SAGE Publications, nr 24, 
2003; P. Raynard, M. Forstate, Corporate Social Responsibility: Implications for Small 
and Medium Enterprises in Developing Countries, UNIDO, Wien 2002; S. Webley, 
E. More, Does Business Ethics Pay? Ethics and Financial Performance, Institute of 
Business Ethics, London 2003; C. Verschoor, More Evidence of Better Financial 
Performance, „Strategic Finance”, vol. 85, issue 5, 2003; Investing in responsible 
business: survey of European fund managers, fi nancial analysts and investor relations 
offi cers, CSR Europe, Delloite 2003, Euronext, http://www.deloitte.com/dtt/
cda/doc/content/dtt_gfsi_CSRweb2_110603.pdf [data odczytu 15.06.2009]; 
Reporting on Economic Impacts (2005), A report by Business for Social Responsibility 
for the Global Reporting Initiative, http://www.business-humanrights.org/Links/
Repository/918736/jump [data odczytu 20.06.2009].
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badań w Polsce jest analiza korzyści ekonomicznych ze stoso-
wania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu w polskich 
przedsiębiorstwach przeprowadzona przez zespół Instytutu 
Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym oraz 
Uniwersytetu Gdańskiego w 2007 roku. Porównano dwie gru-
py fi rm: laureatów konkursu „Przedsiębiorstwo Fair Play” 
– programu Krajowej Izby Gospodarczej promującego etyczne 
zachowania biznesu i społeczną odpowiedzialność – z wyselek-
cjonowaną grupą z bazy GUS. Na podstawie przeprowadzonych 
badań stwierdzono, że

stosowanie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu przynosi 
wymierne korzyści dla przedsiębiorstw, pracowników i społeczeństwa 
jako całości. Korzyści te posiadają swój wymiar nie tylko jakościowy, 
co potwierdzają różne dotychczasowe badania, ale również ilościowy28.

W trakcie badań zidentyfi kowano wiele korzyści z wdraża-
nia CSR, między innymi wzrost zaangażowania pracowników, 
budowę prestiżu działalności gospodarczej, osiąganie lepszych 
wyników ekonomicznych oraz łatwiejsze i bardziej efektywne 
zarządzanie kapitałem ludzkim i całym przedsiębiorstwem29. 
Zauważono również, że fi rmy stosujące zasady społecznej 
odpowiedzialności

reprezentują inny model biznesowy niż przedsiębiorstwa z grupy GUS. 
Oparty jest on na znacznie większym wykorzystaniu kapitału ludzkiego, 
a nie dóbr kapitałowych, jak ma to miejsce w modelu tradycyjnym. 
Wszystkie mierniki związane z kapitałem ludzkim kształtowały się 
korzystniej w grupie CSR niż w grupie GUS. Przedsiębiorstwa grupy 
CSR mają więc inną fi lozofi ę gospodarowania i osiągania zysku30.

28 Kulawczuk et al., op. cit., s. 110–111.
29 T. Gasiński, G. Piskalski, Zrównoważony biznes. Podręcznik dla małych i śred-

nich przedsiębiorstw, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2007, http://www.
mg.gov.pl/NR/rdonlyres/580AE0A6-1882-4288-B719-D7F16E658D6A/53568/
Podrecznik_zrownowazonybiznes.pdf [data odczytu 14.06.2009], s. 18.

30 Ibidem, s. 109.
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4.2. Korzyści dla organizacji kultury

Pogląd, że organizacje kultury mogą być benefi cjentami kon-
cepcji społecznej odpowiedzialności, nie jest rozpowszech-
niony w literaturze przedmiotu, chociaż często prospołeczne 
działania fi rm są skierowane na kulturę/organizację kultury, 
a partnerstwo między tymi podmiotami może się przyczynić 
do osiągnięcia korzyści przez obie strony. 

Interakcja biznes–kultura polega na odejściu od tradycyjne-
go postrzegania przedsiębiorstwa jako organizacji produkującej 
dane dobro w oderwaniu od sytuacji społeczno-kulturalnej, 
w jakiej funkcjonuje. Przedsiębiorstwo, przyjmując postawę 
proaktywną w zakresie rozwiązywania problemów społeczno-
-kulturalnych, determinuje swój rozwój, ponadto uczy instytucje 
kultury postawy biznesowej, uzupełnia ich zasoby. 

Uwaga badaczy zajmujących się kwestiami ekonomiki kul-
tury jest zwrócona przede wszystkim ku analizie korzyści pły-
nących ze wspierania kultury przez biznes oraz jego motywów, 
ale ważne okazują się również bodźce zachęcające organizacje 
kultury do poszukiwania wsparcia korporacyjnego, które ofe-
ruje biznes w ramach działań prospołecznych. Zainteresowanie 
organizacji kultury pozabudżetowym wsparciem staje się co-
raz powszechniej obserwowaną tendencją. Najpierw można 
to było obserwować w społeczeństwach anglosaskich (Stany 
Zjednoczone), w których publiczne fi nansowanie kultury nie 
stanowi dominującego kierunku, a potem również w krajach 
Unii Europejskiej, gdzie przeważa (wciąż ograniczone) fi nanso-
wanie państwa. Zdaniem Volkera Kirchberga, wsparcie przez 
prestiżową korporację jest dla organizacji kultury rodzajem 
motoru mogącego ułatwić pozyskiwanie nowych środków od 
innych korporacji lub spoza świata biznesu. Ponadto wsparcie 
ze strony przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego może 
być dla organizacji kultury szansą podniesienia atrakcyjności 
i innowacyjności swojej oferty, co da się osiągnąć dzięki odpo-
wiednim, dodatkowym środkom fi nansowym, często pochodzą-
cym właśnie spoza głównego, publicznego źródła fi nansowania. 
Następny argument dla kultury, aby wystąpić o wsparcie ze 
strony biznesu, to świadoma decyzja o reorganizacji modelu 
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zarządzania instytucją zgodnie z o wiele bardziej efektywnymi 
standardami sektora biznesu31.

5. Podsumowanie

Przedsiębiorstwa, współdziałając z poszczególnymi grupami 
interesariuszy, mogą w różnorodny sposób realizować koncep-
cję społecznej odpowiedzialności, w tym poprzez wspieranie 
kultury (projektów kulturalnych), co wpływa na zwiększenie 
szans przedsiębiorstwa w procesie budowania przewagi kon-
kurencyjnej na rynku. Z punktu widzenia instytucji kultury 
współpraca ze społecznie odpowiedzialnym przedsiębiorstwem 
stwarza szansę na realizację projektów na wysokim poziomie 
oraz na profesjonalizację procesu zarządzania projektami. 
Rezultatem współdziałania instytucji kultury oraz sektora pry-
watnego może być wypracowanie spójnych narzędzi wspierania 
kultury, a także popularyzacja idei włączania celów kultural-
nych do strategii społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. 
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Streszczenie

Autorka artykułu koncentruje się na sferze społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw (corporate social responsibility – CSR) oraz wyróżnia w jej 
ramach narzędzia marketingowe, które mogą wdrażać przedsiębiorstwa 
w celu wspierania kultury. Koncepcja społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw stanowi subtelną formę komunikacji marketingowej 
przedsiębiorstw, a jako instrument o nieinwazyjnym charakterze prze-
kazu może być efektywnie wdrażana w przedsiębiorstwach reprezentu-
jących różne branże. W artykule omówiono następujące marketingowe 
narzędzia wspierania projektów w sferze kultury, które są wykorzy-
stywane przez przedsiębiorstwa w ramach działalności społecznie 
odpowiedzialnej: marketing zaangażowany społecznie (cause-related 
marketing – CRM), cause branding, sponsoring. 

Słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (CSR), 
marketing, sponsoring, marketing odpowiedzialny społecznie (CRM), 
cause branding.

Summary

Marketing Tools Supporting Culture
within the Corporate Social Responsibility Framework

The paper focuses on corporate social responsibility (CSR), as well as 
it classifi es marketing tools that can be implemented by enterprises to 
support culture-related projects within the corporate social responsibility 
framework. The notion of corporate social responsibility is a subtle form 
of corporate marketing communication. In addition, corporate social 
responsibility as a non-invasive communication tool can be effectively 
implemented in different enterprises, regardless of their industry. The 
paper reviews the following marketing tools that can be adopted by 
enterprises as their socially responsible activity in order to support cul-
ture, that is, sponsorship, cause-related marketing, and cause branding.

Keywords: corporate social responsibility CSR, marketing, sponsorship, 
cause-related marketing (cause marketing) CRM, cause branding
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