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1. Imię i Nazwisko 

Grzegorz Zasuwa 

 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe – z podaniem nazwy, miejsca i roku 
ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej 

2.1 Stopień naukowy doktora 

Posiadam stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii nadany 

uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej im. Karola 

Adamieckiego w Katowicach z dnia 1 lipca  2010 r. Stopień doktora został nadany 

na podstawie rozprawy Uwarunkowania reakcji konsumentów na inicjatywy 

społeczne przedsiębiorstwa. Promotorem pracy był prof. dr hab. Marek Pawlak, 

recenzentami zaś prof. zw. dr hab. Ewa Kieżel oraz dr hab. Jadwiga Berbeka, prof. 

UE w Krakowie. 

2.2 Dyplomy magisterskie 

a) Dyplom z wyróżnieniem ukończenia studiów magisterskich na kierunku 

ekonomia uzyskany na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w dniu 3 czerwca 

2004 r. w Lublinie. 

 

b) Dyplom z wyróżnieniem ukończenia studiów magisterskich na kierunku 

zarządzanie i marketing uzyskany na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w dniu 

5 czerwca 2003 r. w Lublinie. 

2.3. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych 

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie przygotowania 

pedagogicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim uzyskane 26 czerwca 

2003 r. w Lublinie. 

 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych 

- od 1.10.2010  do chwili obecnej - adiunkt w Instytucie Ekonomii i Zarządzania, 

Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 

 

- od 1.10.2007 r. do 30.08.2010 r. asystent w Instytucie Ekonomii i Zarządzania, 

Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 

 

- od 1.10.2003 do 30.09.2007 asystent w Instytucie Zarządzania i Marketingu, 

Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 
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4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 
marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach 
i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2016 r. poz. 882 ze zm. w Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1311.): 

 4.1 Tytuł osiągnięcia naukowego 

Znaczenie wartości w prospołecznych zachowaniach konsumentów. Kontekst 

marketingu społecznie zaangażowanego 

4.2 Publikacja wskazana jako osiągniecie naukowe 

G. Zasuwa, Znaczenie wartości w prospołecznych zachowaniach konsumentów. 

Kontekst marketingu społecznie zaangażowanego1, Wydawnictwo KUL, Lublin 

2017, stron 270. Recenzje wydawnicze przygotowali prof. zw. dr hab. Sławomir 

Smyczek oraz dr hab. Oleg Gorbaniuk, prof. KUL.  

4.3 Omówienie celu naukowego monografii, osiągniętych wyników oraz 
możliwości ich wykorzystania 

a) Cel naukowy monografii 

Jak trafnie zauważa Pan Profesor Bohdan Mróz, coraz więcej sfer życia w 

wymiarze osobistym, społecznym i gospodarczym podlega komercjalizacji i 

marketyzacji2. Jednak, rynek i konsumpcja nie koniecznie muszą prowadzić jedynie 

do koncentracji na własnych potrzebach jednostki i kreowaniu materialistycznego 

stylu życia, o co środowisko marketingu jest często oskarżane3. Zarówno krajowi jak 

i zagraniczni badacze zachowań konsumenckich dostrzegają istnienie potrzeb 

wykraczających poza egoistyczne skłonności człowieka. Na przykład, Pan Profesor 

Lechosław Garbarski daje temu wyraz wyodrębniając kategorię duchowych potrzeb 

konsumenta4. 

Dzięki rosnącym zasobom współcześni nabywcy mogą w większym stopniu 

zaspokajać swoje potrzeby, niż było to dawniej możliwe na rynku 5. Pani Profesor 

Krystyna Mazurek Łopacińska zauważa, że coraz więcej osób z tych możliwości 

korzysta dążąc do samorealizacji. Wspomniany  proces prowadzi do rozwoju nowych 

trendów na rynku dóbr i usług6. Nabywanie produktów o charakterze prospołecznym, 

a więc takich dzięki zakupom których udzielana jest pomoc potrzebującym, jest 

jednym z takich zjawisk. 

                                                           
1 Monografia jest jednym z efektów grantu Narodowego Centrum Nauki nr 2011/01/D/HS4/05661. 
2 B. Mróz, Wszystko na sprzedaż? Pułapki i manowce konsumpcjonizmu, „Psychologia 

Ekonomiczna”, 2015, nr 7, s. 26. 
3 L. Hostyński, Wartości w świecie konsumpcji, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie –

Skłodowskiej, Lublin 2006, s. 165-310. 
4 L. Garbarski, Zachowania nabywców, PWE, Warszawa 1998, s. 45. 
5 S. Smyczek, Consumer behavior on international market, Placet, Warszawa 2012, s. 190. 
6 K. Mazurek-Łopacińska, Postmodernistyczna kultura konsumpcyjna w kształtowaniu popytu i 

stylów życia współczesnego, „Konsumpcja i Rozwój”, 2011, nr 1, s. 49. 
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Prospołeczne zachowania w sferze konsumpcji są zjawiskiem mało poznanym. 

W celu zgłębienia wiedzy na jego temat odwołano się do jednej z głównych tez teorii 

konsumpcji głoszącej, że wybory dokonywane na rynku są odzwierciedleniem 

potrzeb nabywców. Wartości uznawane przez jednostkę wskazują, które potrzeby dla 

człowieka, jako organizmu żywego oraz uczestnika życia społecznego są ważne7. 

Poznanie związków między wartościami a zachowaniami pozwala więc dotrzeć do 

podstawowych przyczyn dokonywanych wyborów i lepiej je zrozumieć. 

Mając na uwadze fakt, że istnieje wiele koncepcji, które powadzą do 

prospołecznych wyborów na rynku, rozważania w opisywanej monografii 

skoncentrowano na marketingu społecznie zaangażowanym. Zachowania 

konsumentów występujące w tym kontekście są zjawiskiem interesującym, 

kontrowersyjnym i jednocześnie mało poznanym. W kampaniach takich czynnikiem 

podnoszącym atrakcyjność oferty rynkowej jest darowizna na szczytny cel. Pomoc 

przekazywana jest zazwyczaj wtedy, gdy konsumenci nabywają produkty8. Innymi 

słowy, zamiast „tradycyjnej zachęty” dla konsumenta, takiej jak upust cenowy czy 

upominek, przedsiębiorstwo przekazuje darowiznę na cele społeczne. 

Prospołeczny wymiar marketingu społecznie zaangażowanego jest specyficzny, 

ponieważ udzielana w tym przypadku pomoc posiada charakter instrumentalny. 

Przedsiębiorstwo zobowiązuje się do udzielenia pomocy w zamian za to, że 

konsument kupi produkt. Takie połączenie dobroczynności i działalności 

komercyjnej jest niezwykle interesujące z perspektywy badawczej. Powstaje tutaj 

szereg pytań, między innymi o to, jakie potrzeby zaspokajają oferty marketingu 

społecznie zaangażowanego? 

Dotychczasowe badania nad zachowaniami konsumentów i marketingiem 

społecznie zaangażowanym nie pozwalają na udzielenie satysfakcjonującej 

odpowiedzi na wymienione pytanie. Zdecydowana ich większość prowadzona była 

w nurcie nauki o marketingu i zmierzała do uzyskania wiedzy na temat tego, w jaki 

sposób należy konstruować kampanie, aby zyskać przychylność nabywców9. 

Natomiast niewiele uwagi poświęcano konsumentom. Jeśli już podejmowano wątki 

dotyczące konsumpcji, to badania realizowano zwykle na studentach, co ograniczało 

możliwość generalizacji wyników10. 

Motywacja do przeprowadzenia badań nad znaczeniem wartości w 

prospołecznych zachowaniach konsumentów nie wynikała jedynie z chęci 

weryfikacji wyników wcześniejszych badań realizowanych na studentach. 
                                                           
7 S.H. Schwartz, Are there universal aspects in the structure and content of human values?, „Journal 

of Social Issues” 1994, nr 50, s. 4. 
8 G. Śmigielska, Marketing społecznie zaangażowany − mariaż marketingu i społecznej 

odpowiedzialności, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, 

Finansów i Marketingu” 2012, nr 26, s. 461-462. 
9 Np. B.A. Lafferty, D.R. Edmondson, A note on the role of cause type in cause-related marketing, 

„Journal of Business Research” 2014, nr 67, s. 1455-1460; A. Kuo, D.H. Rice, The impact of 

perceptual congruence on the effectiveness of cause-related marketing campaigns, „Journal of 

Consumer Psychology” 2015, nr 25, s. 78-88; J. Kleber, A. Florack, A. Chladek, How to present 

donations: the moderating role of numeracy in cause-related marketing, „Journal of Consumer 

Marketing” 2016, nr 33, s.153-161. 
10 A. Falk, S. Meier, C. Zehnder, Do lab experiments misrepresent social preferences? The case of 

self‐selected student samples, „Journal of the European Economic Association” 2013, nr 11, 

s. 839-852. 



6 
 

Podstawowym uzasadnieniem podjęcia omawianego problemu jest luka w teorii 

prospołecznych zachowań konsumentów. Podejmując próbę wypełnienia 

wspomnianej luki, za główny cel rozpatrywanej monografii przyjęto zgłębienie 

wiedzy na temat znaczenia wartości w prospołecznych zachowaniach 

konsumentów występujących w kontekście marketingu społecznie 

zaangażowanego. 

 

b) Struktura monografii 

Dążąc do realizacji głównego celu monografii dokonano jego dekompozycji na 

sześć celów o charakterze szczegółowym. Wspomniane cele stały się podstawą do 

wyodrębnienia sześciu spójnych pod względem treści rozdziałów. Pierwsze trzy 

rozdziały mają charakter teoretyczny natomiast, trzy kolejne prezentują warstwę 

empiryczną monografii (rys. 1). 
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Rys. 1. Struktura monografii 

 

• Przedstawienie istoty prospołecznych zachowań 
konsumentów, ich determinantów oraz 
konsekwencji

Rozdział I

• Przedstawienie aktualnego stanu wiedzy na temat 
wartości oraz ich roli w prospołecznych 
zachowaniach konsumentów

Rozdział II

• Ukazanie marketingu społecznie zaangażowanego 
jako koncepcji, która prowadzi do prospołecznych 
zachowań na rynku

Rozdział III

•Przedstawienie hipotez na temat roli wartości w 
prospołecznych zachowaniach konsumentów oraz 
metody badań własnych

Rozdział IV

•Przedstawienie wyników badań na temat roli 
wartości w prospołecznych zachowaniach 
konsumentów

Rozdział V

•Przeprowadzenie dyskusji wyników w kontekście 
aktualnego stanu wiedzy, przyjętej metody badań 
oraz możliwości praktycznego ich wykorzystania

Rozdział VI
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c) Charakterystyka części teoretycznej monografii 

W części teoretycznej przedstawiono wyniki krytycznej analizy zarówno 

krajowej jak i zagranicznej literatury przedmiotu. W pierwszym rozdziale zawarto 

rozważania dotyczące pojęcia, determinantów oraz znaczenia prospołecznych 

zachowań konsumentów. Przeprowadzona dyskusja doprowadziła do wniosku, że 

prospołeczne zachowania konsumentów obejmują to, co ma miejsce przed, w trakcie 

oraz po nabyciu produktu wybranego przez konsumenta ze względu na dobro innych 

ludzi. Takie ujęcie istotny prospołecznych zachowań konsumentów pokazuje, że 

wymienione zjawisko można rozpatrywać jako nowy obszar w badaniach nad 

współczesną konsumpcją. W dotychczasowej literaturze ekonomicznej nie nadawano 

odrębnego statusu tego typu zachowaniom. Ich istnienie jest jednak faktem, o czym 

świadczy między innymi udział konsumentów w kampaniach marketingu społecznie 

zaangażowanego. W innych naukach, na przykład psychologii, zachowania 

prospołeczne traktowane są jako odrębny przedmiot badań od wielu lat. Mając to na 

uwadze zaproponowano, aby prospołeczne zachowania konsumentów traktować 

jako odrębny przedmiot badań w ramach szerszej kategorii jaką jest 

zrównoważona konsumpcja. 

Przeprowadzone studia literatury wykazały, że prospołeczne zachowania 

konsumentów prowadzą do korzystnych zmian zarówno w sferze społecznej, jak i 

gospodarczej. Warto jest więc dążyć do ich rozwoju. Jednak, aby było to możliwe, 

niezbędna jest wiedza na temat determinantów tego zjawiska. Dotychczasowy stan 

wiedzy na ten temat jest niewystarczający. Co prawda, zachowania prospołeczne na 

rynku są wynikiem potrzeb konsumentów. Jednak w odróżnieniu od „tradycyjnych” 

zachowań konsumpcyjnych ich podłożem nie są potrzeby związane jedynie z 

dobrostanem danej jednostki, ale potrzeby wyrażające troskę o innych ludzi. Liczne 

badania pokazują, że bezpośrednim odzwierciedleniem ogólnych potrzeb 

konsumentów są wartości, które oddziałują na przekonania, postawy i dokonywane 

wybory11. Uzasadnione jest więc podjęcie pogłębionej refleksji na temat znaczenia 

wartości w prospołecznych zachowaniach konsumentów, aby dokładniej poznać to 

zjawisko występujące w sferze współczesnej konsumpcji. 

Zgodnie z powyższym, w drugim rozdziale przedstawiono aktualny stan badań 

na temat znaczenia wartości w prospołecznych zachowaniach konsumentów. W 

rozdziale tym przedstawiono główne teorie wartości, sposób oddziaływania wartości 

na postawy i wybory jednostek oraz wyniki dotychczasowych badań nad wpływem 

wartości na prospołeczne zachowania nabywców. Przeprowadzone rozważania 

pokazują, że teoria wartości na przestrzeni ostatnich kilku dekad uległa istotnemu 

rozwojowi. Jedne z pierwszych, bardziej znaczących prac w tym zakresie zostały 

zrealizowane przez M. Rokeacha w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Prace 

wspomnianego autora zwróciły uwagę badaczy na to, że wartości mogą wyjaśniać 

zachowania jednostek w wielu różnych sytuacjach. Wprowadzone przez Rokeacha 

pojęcie wartości z pewnymi zmianami zostało utrzymane do czasów współczesnych. 

Zgodnie z nim wartości odzwierciedlają najważniejsze cele, do których dąży 

jednostka w swoim życiu. Są one uporządkowane i odznaczają się wysokim 

                                                           
11 Np. S.H. Schwartz, Are there universal… s. 19-45. 
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poziomem abstrakcyjności. Oznacza to, że nie zależą one od konkretnej sytuacji czy 

obiektu, tak jak postawy i przekonania. 

We współczesnych badaniach nad wartościami najczęściej wykorzystywaną 

teorią jest koncepcja opracowana przez S.H. Schwartza. W porównaniu do 

wcześniejszych koncepcji nie stanowi ona jedynie katalogu wartości. Model wartości 

Schwartza został wyprowadzony z teorii potrzeb człowieka, przyjmując, że jest on 

organizmem żywym, który dąży do utrzymania swojego istnienia, a jednocześnie 

ważnym składnikiem społeczeństwa, niezbędnym do jego przetrwania. Dobra 

podbudowa o charakterze teoretycznym pozwoliła Schwartzowi na stworzenie 

spójnego modelu wartości, w którym stanowią one kompletny system przedstawiany 

w kształcie tzw. kontinuum motywacyjnego. 

Dyskusja z drugiego rozdziału wykazała, że preferencje wartości konsumentów 

odgrywają ważną rolę wyjaśnianiu wyborów rynkowych. Świadczą o tym zarówno 

specjalne modele opisujące związki wartości z wyborami konsumentów (np. model 

środki-cele) oraz badania empiryczne, prowadzone między innymi przez Panią 

Profesor Alicję Kusińską w Instytucie Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji12. 

Krytyczny przegląd dotychczasowych badań dotyczących wartości oraz 

prospołecznych zachowań konsumentów wykazał, że stan wiedzy na ten temat jest 

niepełny, szczególnie w przypadku zachowań występujących w kontekście 

marketingu społecznie zaangażowanego. Wyniki wymienionych badań są niespójne 

i obarczone poważnymi mankamentami metodologicznymi. Na przykład, raz 

sugerują one, że bezpieczeństwo negatywnie oddziałuje na prospołeczne zachowania 

konsumentów13. Innym razem wskazują, że wartość taka ma pozytywny wpływ. W 

jeszcze innych badaniach okazuje się, że bezpieczeństwo jest neutralne w stosunku 

do prospołecznych zachowań konsumentów14. Przyczyn wymienionych rozbieżności 

należy upatrywać między innymi w mankamentach metodologicznych 

dotychczasowych badań. W większości z nich stosowano listę wartości według R.L. 

Kahle’a jako podstawę w procesie pomiaru. Narzędzie to jest co prawda 

przeznaczone do badań konsumenckich, jednak brakuje w nim kategorii 

wyrażających troskę o innych, które wydaje się pełnić ważną rolę w prospołecznych 

wyborach na rynku. Dodatkowo warto zauważyć, że znaczną część dotychczasowych 

badań na temat znaczenia wartości w prospołecznych zachowaniach konsumentów 

przeprowadzono na studentach. Chociaż w pewnych przypadkach prowadzenie 

badań na takich próbach może być uzasadnione15, to uzyskane w ten sposób wyniki 

                                                           
12 A. Kusińska, Hierarchia uznawanych wartości jako czynnik kreujący popyt i konsumpcję, 

„Konsumpcja i Rozwój” 2011, nr 1, s. 93-107; Taż, Wartości wiązane przez konsumentów z 

mieszkaniem, „Handel Wewnętrzny” 1998, nr 6, s. 41-46; Taż, Uznawane wartości i zachowania 

konsumentów na rynku, „Studies & Proceedings Polish Association for Knowledge Management” 

2011, nr 51, s. 91-102; Taż, Typologia ludzi starszych, [w:] Warunki życia ludzi starszych i ich 

zachowania na rynku, red. taż, Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, Warszawa 2002, s. 283-

299; Taż, Typologia rodzin ludzi młodych jako uczestników rynku, [w:] Rodziny ludzi młodych jako 

uczestnicy rynku. Diagnoza i typologia, red. taż, PWE, Warszawa 2005, s. 199-254. 
13 F. Kropp, S.J.S. Holden, A.M. Lavack, Cause-related marketing and values in Australia, 

„International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing” 1999, nr 4, s. 69-80. 
14 K. Westberg, N. Pope, An examination of cause-related marketing in the context of brand attitude, 

purchase intention, perceived fit and personal values, Proceedings of the ANZMAC 2005 

Conference: Social, Not-for-Profit and Political Marketing, Perth 2005, s. 222-230. 
15 B.J. Calder, L.W. Phillips, A.M. Tybout, Designing research for application, „Journal of 
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trudno jest uogólnić w szerszym zakresie. Dodatkowo trzeba zauważyć, że w 

zdecydowanej większości dotychczasowych prac traktowano wartości tak jakby ich 

pojedyncze kategorie istniały samodzielnie. Współczesna teoria pokazuje, że 

wartości tworzą spójny system połączonych ze sobą elementów. System taki 

funkcjonuje zarówno na poziomie społeczeństwa, jak i jednostki16. Wydaje się więc, 

że badając oddziaływanie wartości należy mieć to na uwadze. 

Mając na uwadze fakt, że badania empiryczne przedstawione w monografii 

dotyczą zachowań występujących w kontekście marketingu społecznie 

zaangażowanego trzeci rozdział poświęcono tej koncepcji. Rozważania rozpoczęto 

od wyjaśnień o charakterze terminologicznym. W ich efekcie zidentyfikowano dwa 

ujęcia marketingu społecznie zaangażowanego. Zgodnie z pierwszym z nich, 

marketing społecznie zaangażowany to koncepcja, która łączy promocję sprzedaży z 

dobroczynnością. Cechą szczególną takiego związku jest to, że przedsiębiorstwo 

zobowiązuje się do przekazywania darowizny na cel o charakterze społecznym za 

każdym razem, kiedy nabywany jest specjalnie oznaczony produkt. Natomiast 

według drugiego stanowiska marketing społecznie zaangażowany dotyczy 

zawiązywania partnerstw przez przedsiębiorstwa z organizacjami dobroczynnymi w 

celu komercyjnego wykorzystywania wizerunku tych organizacji dla osiągania 

obopólnych korzyści17. Takie ujęcie obejmuje więc szerszą grupę działań 

marketingowych. Szeroka definicja pozwala na uchwycenie większej liczby 

aktywności pod jedną nazwą, w pracach badawczych może prowadzić to jednak do 

różnych nieporozumień. Mając to na uwadze w opisywanej monografii przyjęto 

wąską definicję marketingu społecznie zaangażowanego. 

W dalszej części trzeciego rozdziału przedstawiono rozwój koncepcji 

marketingu społecznie zaangażowanego odwołując się zarówno do krajowych jak i 

zagranicznych przykładów kampanii. W charakteryzowanym rozdziale zwrócono 

także uwagę na to, że kampanie marketingu społecznie zaangażowanego mogą 

znacznie różnić się od siebie między innymi ze względu na sposób wykorzystania ich 

przez przedsiębiorstwo, sposób wyznaczania wielkości wsparcia, zasięg terytorialny, 

przedmiot promocji, beneficjentów i formę współpracy. Wymienione kryteria 

pozwalają na wyodrębnienie kilku rodzajów marketingu społecznie 

zaangażowanego, które mogą znaleźć zastosowanie w realizacji różnych celów o 

charakterze społecznym oraz komercyjnym. 

Dyskusja literatury dokonana w trzecim rozdziale prowadzi także do wniosku, 

że kampanie marketingu społecznie zaangażowanego dają możliwość osiągania 

wielostronnych korzyści. Grono beneficjentów takich przedsięwzięć obejmuje 

konsumentów, przedsiębiorstwa oraz organizacje nienastawione na zysk. 

Rozpatrując korzyści wynikające z programów marketingu społecznie 

zaangażowanego wykazano, że efekty takich działań nie ograniczają się tylko do 

zwiększenia sprzedaży i akumulacji środków finansowych na realizację misji 

organizacji nienastawionych na zysk. Równie ważne są korzyści o charakterze 

                                                           
Consumer Research” 1981, nr 8, s. 197-207. 
16 I. Borg, A. Bardi, S.H. Schwartz, Does the value circle exist within persons or only across 

persons?, „Journal of Personality” 2017 nr 85(2), s. 151–162. 
17 S. Adkins, Cause Related Marketing: Who cares wins, Butterworth-Heinemann, Boston 1999, 

s. 11. 
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społecznym. Programy marketingu społecznie zaangażowanego między innymi 

dzięki towarzyszącym im kampaniom reklamowym zwiększają poziom wiedzy w 

społeczeństwie na temat ważnych problemów i zagadnień, zachęcając konsumentów 

do większej aktywności na rzecz promowanych zagadnień. 

W trzecim rozdziale zwrócono także uwagę na to, że połączenie promocji z 

dobroczynnością w postaci marketingu społecznie zaangażowanego może wzbudzać 

wątpliwości o charakterze etycznym. W kampaniach tego typu wykorzystuje się 

bowiem skłonność konsumentów do niesienia pomocy, aby realizować cele 

komercyjne. Przyjmując utylitarystyczny punkt widzenia, można taką działalność 

zaakceptować, pod warunkiem, że kampanie przynoszą satysfakcjonujące rezultaty 

wszystkim zainteresowanym stronom, to jest konsumentom, przedsiębiorstwom oraz 

partnerom takich przedsięwzięć z sektora non-profit. Natomiast z perspektywy 

absolutyzmu moralnego marketing społecznie zaangażowany jest trudny do 

zaakceptowania. 

 

d) Cele i hipotezy badań własnych 

Formułując cele i hipotezy badań własnych wykorzystano wnioski z krytycznej 

analizy literatury przedmiotu, którą zawarto w pierwszych trzech rozdziałach 

omawianej pracy. Wspomniane wnioski pokazują między innymi, że: 

1. Prospołeczne zachowania konsumentów to mało poznane zjawisko na 

współczesnych rynkach. Zachowania takie ze względu na swoje cele, motywy 

oraz przedmiot stanowią szczególną kategorię w ramach zrównoważonej 

konsumpcji. Wiedza na temat czynników determinujących prospołeczne 

zachowania jest potrzebna między innymi dlatego, że zachęcają one 

przedsiębiorstwa do wzrostu zaangażowania społecznego, ponoszenia 

większej odpowiedzialności za sposób prowadzenia działalności gospodarczej 

oraz jej rezultaty. 

2. Problematyka dotycząca wartości to ważny obszar badań. Wartości dzięki 

względnej niezmienności w czasie oraz wysokiemu poziomowi abstrakcji 

mogą wyjaśniać szereg opinii, postaw oraz wyborów rynkowych. 

Przedsiębiorstwa znając związki wartości z zachowaniami konsumentów, 

mogą lepiej dostosować ofertę do potrzeb rynku. Informacje na temat wartości 

mogą znaleźć także zastosowanie w programach edukacyjnych, zachęcających 

konsumentów do podejmowania zachowań prospołecznych. 

3. Większość dotychczasowych badań na temat roli wartości w prospołecznych 

zachowaniach konsumentów prowadzono ignorując warstwę teoretyczną. 

Skupiano się więc nie na rozwoju teorii, tylko opisie przypadkowo 

zidentyfikowanych związków. Brak pogłębionej refleksji teoretycznej 

prowadził między innymi do błędnych decyzji dotyczących hipotez 

badawczych oraz pomiaru zmiennych. 

4. Rozwój teorii jaki dokonał się w ostatnich latach, wyraźnie pokazuje, że 

wartości tworzą spójny system, którego istnienie zostało dowiedzione 

zarówno na poziomie społeczeństwa jako całości, jak i na poziomie 
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pojedynczych osób. Niestety w dotychczasowych badaniach nad 

prospołecznymi zachowaniami konsumentów fakt ten zazwyczaj ignorowano, 

badając jedynie wpływy pojedynczych kategorii wartości, tak jakby istniały 

one niezależnie od pozostałych składników systemu wartości. 

5. W dotychczasowych badaniach rozpatrywano, przede wszystkim 

bezpośrednie oddziaływania wartości na różne zachowania. E. Bigné-Alcañiz, 

R. Currás-Pérez i I. Sánchez-García udowodnili, że wartości mogą zmieniać 

sposób oddziaływania innych zmiennych na zachowania jednostek, pełniąc 

funkcje tzw. moderatorów18. Niestety poza wymienionymi badaniami, ten 

sposób oddziaływania wartości nie był przedmiotem pogłębionej refleksji 

naukowej. 

 

Mając na uwadze powyższe argumenty przed własnymi badaniami postawiono 

następujące cele szczegółowe: 

 poznanie oddziaływania jednostkowych wartości na prospołeczne 

zachowania konsumentów (znaczenie systemu wartości grupy); 

 poznanie oddziaływania konfiguracji wartości na prospołeczne zachowania 

konsumentów (znaczenie systemu wartości jednostki); 

 poznanie oddziaływania wartości jako moderatorów w prospołecznych 

zachowaniach konsumentów. 

Zgodnie z wyznaczonymi celami wyprowadzono trzy grupy hipotez 

badawczych dotyczące odpowiednio oddziaływania: jednostkowych kategorii 

wartości, konfiguracji wartości oraz pełnienia przez wartości funkcji moderatorów 

(rys. 2). Za ramy teoretyczne sekcji opisującej hipotezy przyjęto koncepcję wartości 

według S.H. Schwartza19. Wyboru takiej koncepcji dokonano, ponieważ model ten 

opisuje wartości jako spójny system, który obejmuje pełne kontinuum motywacyjne, 

począwszy od altruizmu (przekraczanie siebie) przez otwartość na zmiany i 

konserwatyzm, a skończywszy na egoizmie (umacnianie siebie). 
 
 

                                                           
18 E. Bigné-Alcañiz, R. Currás-Pérez, I. Sánchez-García, Brand credibility in cause-related 

marketing: The moderating role of consumer values, „Journal of Product & Brand Management” 

2009, nr 18 s. 437-447. 
19 S.H. Schwartz, Universals in the content…, s. 1-65. 
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Rys. 2. Część teoretyczna a hipotezy badawcze 

 

e) Metoda badań własnych 

Weryfikacji hipotez dokonano na podstawie danych zgromadzonych podczas 

pierwotnych badań empirycznych20. Badania zostały zrealizowane przy 

wykorzystaniu techniki wywiadów kwestionariuszowych na próbie dorosłych 

konsumentów. 

 

Próba 
Próba badawcza została pobrana przy wykorzystaniu metody doboru losowego, 

ponieważ przy dużych próbach pozwala on osiągnąć większą reprezentatywność niż 

inne metody21. Jako bazę potencjalnych respondentów wykorzystano zasoby 

Terenowego Banku Danych Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Na 

udział w badaniach wyraziło zgodę 512 osób. Jednak liczba kompletnych 

kwestionariuszy była nieco mniejsza, ponieważ w kilku przypadkach stwierdzono 

braki odpowiedzi. W sumie zgromadzono 498 kompletnych kwestionariuszy. 

Kierując się rekomendacjami J. Kramer, uzyskaną liczebność próby uznano za 

                                                           
20 Badania zostały zrealizowane w ramach w ramach projektu przyznanego przez Narodowe Centrum 

Nauki nr 2011/01/D/HS4/05661. 
21 E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 211. 
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wystarczającą w świetle wymagań stawianych badaniom o zasięgu regionalnym lub 

badaniom o charakterze specjalnym22. 

 

Procedura badawcza 
Wywiady zostały przeprowadzone przez przeszkoloną grupę ankieterów w 

miejscach zamieszkania respondentów. Rozmowy odbywały się według ustalonego 

schematu. Ankieter czytał pytanie, następnie przedstawiał możliwe odpowiedzi, 

posługując się odpowiednimi kartami i zapisywał osobiście wskazania dokonywane 

przez respondentów. Jeden wywiad przeciętnie trwał od 15 do 20 minut. 

 

Operacjonalizacja zmiennych 
W związku z postawionymi hipotezami dokonano pomiaru szeregu zmiennych 

wśród których należy wymienić wartości konsumentów, postawy wobec idei 

marketingu społecznie zaangażowanego, postawy wobec kampanii marketingu 

społecznie zaangażowanego, postrzegane motywy realizacji kampanii marketingu 

społecznie zaangażowanego, intencję zakupu oraz zakupu. W pomiarze 

wspomnianych zamiennych wykorzystano zarówno istniejące skale pomiarowe jak i 

własne propozycje, które opracowano przez analogię do istniejących rozwiązań w 

zagranicznej literaturze przedmiotu. Kwestionariusz wywiadu, ze wszystkimi 

skalami został sprawdzony podczas badań pilotażowych. 

 

Kontekst badań 
Za kontekst badań przyjęto rzeczywistą kampanię marketingu społecznie 

zaangażowanego realizowaną przez firmę POL-MAK we współpracy z Caritas 

Archidiecezji Lubelskiej. Zgodnie z zapisami umowy między wymienionymi 

jednostkami z dnia 26 stycznia 2012 roku POL-MAK zobowiązał się przeznaczać 

część zysków ze sprzedaży specjalnie oznaczonych produktów na rzecz Caritas. 

Osadzenie badań w kontekście rzeczywistej kampanii pozwoliło na zbadanie nie 

tylko postaw i intencji konsumentów, ale także ich rzeczywistych wyborów 

rynkowych. 

 

Narzędzia analizy danych 
Testując hipotezy badawcze wykorzystano zarówno popularne i dobrze znane 

narzędzia analizy danych, takie jak analiza korelacji i regresji, ANOVA jak i 

porównawczą analizę jakościową. Podejmując decyzje na temat implementacji 

konkretnych rozwiązań kierowano się przesłankami o charakterze teoretycznym oraz 

poziomem pomiaru zmiennych. Stosując narzędzia statystyczne za każdym razem 

sprawdzano, czy spełnione są założenia. W przypadku identyfikacji braków w tym 

zakresie dokonywano weryfikacji wyników przez implementację odpowiednich 

testów nieparametrycznych. 

 

 

                                                           
22 J. Kramer, Konsumpcja w gospodarce rynkowej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 

Warszawa 1997, s. 100. 
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f) Wyniki badań 

Weryfikacji hipotez badawczych dokonano zarówno na poziomie postaw, 

intencji jak i wyborów dokonanych przez rzeczywistych konsumentów. Zgodnie z 

postawionymi hipotezami wyniki przedstawiono omawiając kolejno oddziaływania 

jednostkowych wartości, oddziaływania konfiguracji wartości oraz przedstawiając 

wartości jako moderatory prospołecznych zachowań konsumentów. Dokonując 

weryfikacji hipotez za każdym razem dokonywano uzasadnienia przyjętej procedury 

statystycznej (rys. 3). 

 

 
 

Rys. 3. Poziom i sposób weryfikacji hipotez 
 

Oddziaływanie jednostkowych wartości 
Analiza oddziaływania jednostkowych wartości pozwoliła na poznanie 

znaczenia wartości jako systemu przekonań funkcjonującego w danej grupie 

konsumentów na występujące w niej zachowania prospołeczne. Szczegółowe wyniki 

pokazały, że w przypadku zachowań dotyczących marketingu społecznie 

zaangażowanego wiodącą rolę odgrywają wartości odzwierciedlające konserwatyzm, 

to jest: tradycja, konformizm oraz bezpieczeństwo. Z rozpatrywaną kategorią 
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zachowań pozytywnie związana była także życzliwość, wchodząca w skład wartości 

wyrażających dążenie jednostki do przekraczania siebie. Natomiast uniwersalizm, od 

którego oczekiwano najsilniejszego pozytywnego oddziaływania okazał się zmienną 

nieistotną zarówno na poziomie postaw, intencji zakupu jak i samego zakupu. 

Odnośnie wartości wyrażających dążenie do umacniania siebie (siła, osiągnięcia), ich 

związki z rozpatrywanymi reakcjami były ujemne. W przypadku wartości 

określanych jako otwartość na zmiany, to jest stymulacji i niezależności, 

zidentyfikowane związki z rozpatrywanymi zmiennymi opisującymi prospołeczne 

zachowania konsumentów były niestotne lub ujemne. Tym samym nie potwierdziły 

się przypuszczenia, zgodnie z którymi niezależność miała wywierać pozytywny 

wpływ na prospołeczne zachowania występujące w konteście marketingu społecznie 

zaangażowanego. 

Z teoretycznego punktu widzenia wiodąca rola wartości tworzących 

konserwatyzm oznacza, że prospołeczne zachowania dotyczące marketingu 

społecznie zaangażowanego istotnie różnią się od reakcji występujących w innych 

kontekstach, np. ruchu Fair-Trade, gdzie kluczową rolę odgrywają wartości takie jak 

uniwersalizm i życzliwość23. Chociaż wartości wyrażające przekraczanie siebie i 

konserwatyzm łącznie tworzą orientację kolektywistyczną, to u ich podstaw znajdują 

się zupełnie inne czynniki motywacyjne. W przypadku życzliwości oraz 

uniwersalizmu (przekraczanie siebie) podstawową motywacją jest potrzeba działania 

na rzecz dobra innych osób. Natomiast u podstaw konserwatyzmu znajduje się obawa 

przed złamaniem zasad współżycia społecznego24. Oznacza to, że konsumenci mogą 

traktować kampanie marketingu społecznie zaangażowanego jako narzędzia, dzięki 

którym można w łatwy (bezkosztowy) sposób wywiązać się ze „społecznego 

obowiązku” pomagania innym. Formuła, którą oferuje marketing społecznie 

zaangażowany, nie pozwala jednak, aby jednostki posiadające znaczną potrzebę 

niesienia pomocy innym ludziom mogły ją zrealizować dzięki nabywaniu produktów 

sprzedawanych w tego typu kampaniach. 

 

Oddziaływania konfiguracji wartości 
Analiza oddziaływania konfiguracji wartości miała na celu poznanie wpływu 

systemów wartości poszczególnych konsumentów na ich prospołeczne zachowania 

dotyczące marketingu społecznie zaangażowanego. Mając na uwadze charakter 

rozpatrywanych związków we wspomnianym badaniu dokonano implementacji 

porównawczej analizy jakościowej. Uzyskane wyniki pokazały, że konsumenci 

wykazujący jednocześnie silne preferencje w kierunku konserwatyzmu i umacniania 

siebie charakteryzują przychylne postawy wobec marketingu społecznie 

zaangażowanego oraz wysoki poziom skłonności do zakupu produktów 

promowanych podczas takich kampanii. Posiadanie wspomnianej konfiguracji 

wartości nie jest jednak wystarczające do tego, aby jednostka nabywała produkty 

                                                           
23 Np. Y.J. Ma, H.H. Lee, Understanding consumption behaviors for fair trade non‐food products: 

focusing on self‐transcendence and openness to change values, „International Journal of Consumer 

Studies” 2012, nr 36, s. 622-634. 
24 S.H. Schwartz, Basic human values: Theory, measurement, and applications [Les valeurs de base 

de la personne: Théorie, mesures et applications], „Revue Française de Sociologie” 2006, nr 47, s. 

249-288. 
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połączone z darowiznami. Z drugiej strony wyniki porównawczej analizy 

jakościowej wskazują, że charakterystyczną grupą, która nie kupuje produktów 

podczas kampanii marketingu społecznie zaangażowanego, są osoby odznaczające 

się wynikową otwartością, przy jednocześnie wysokim poziomie przekraczania 

siebie i umacniania siebie. Wyniki takie ponownie pokazują, że zachowania 

prospołeczne dotyczące marketingu społecznie zaangażowanego mają odmienne 

podłoże motywacyjne niż zachowania dotyczące innych form prospołecznej 

konsumpcji. W tym miejscu warto przypomnieć, że w innych kontekstach to właśnie 

wartości wyrażające otwartość i altruizm (przekraczanie siebie) związane są z 

nabywaniem produktów o cechach prospołecznych25. 

Przedstawione wnioski są zbieżne z rezultatami uzyskanymi przez A. Gneezy 

oraz jej współpracowników26. Wspomniany zespół naukowców wykazał, że działania 

dobroczynne pozwalają jednostce na realizację prospołecznej tożsamości na rynku 

jedynie wtedy, gdy dokonywane wybory wiążą się z ponoszeniem dodatkowych 

nakładów. Przeprowadzone w tym zakresie eksperymenty, zarówno w warunkach 

laboratoryjnych, jak i naturalnych wykazały, że brak ponoszenia kosztów darowizn 

może nawet zniechęcać konsumentów do aktywności prospołecznej. Marketing 

społecznie zaangażowany, jako koncepcja bez kosztowej partycypacji w działaniach 

prospołecznych, niestety wpisuje się w ten schemat. 

 

Oddziaływanie wartości jako moderatorów 
Dzięki przeprowadzonym badaniom dowiedziono, że znaczenie wartości nie 

ogranicza się jedynie do bezpośrednich oddziaływań na postawy, intencje i 

dokonywane wybory na rynku. Uzyskane wyniki pokazują, że wartości mogą 

wpływać na przebieg procesów prowadzących do prospołecznych zachowań na 

rynku, pełniąc funkcję tzw. moderatorów. 

Zgodnie z przyjętymi ramami teoretycznymi przedmiotem analizy było tutaj 

oddziaływanie wartości na związki między atrybucjami motywów podejmowania 

kampanii społecznych przez przedsiębiorstwa a reakcjami wobec takich kampanii 

rozpatrywanymi na poziomie postaw, intencji oraz wyborów rynkowych. Tak jak 

przewidywano w hipotezach okazało się, że dostrzegane w działaniach 

przedsiębiorstwa dążenie do poprawy wyników ekonomicznych wywiera negatywny 

wpływ na zachowania konsumentów cechujących się altruistyczną orientacją 

wartości. Wynik ten pokazuje, że formuła, w której przedsiębiorstwo wykorzystuje 

darowizny, jako narzędzia do zwiększenia sprzedaży, nie jest obojętne wszystkim 

konsumentom, jak wcześniej sądzono27. 

Interesującym wynikiem przeprowadzonych badań jest również fakt, że 

znaczenie dostrzeganej motywacji do niesienia pomocy w działaniach 

przedsiębiorstwa jest mniejsze dla altruistycznych konsumentów niż dla pozostałych 

osób. Wynik ten sugeruje, że konsumenci kierujący się w życiu altruistycznymi 

                                                           
25 C.J. Doran, The role of personal values in fair trade consumption, „Journal of Business Ethics” 

2009, nr 84, s. 549-563. 
26 A. Gneezy, A.Imas, L.D. Nelson, A. Brown, M.I. Norton, Paying to be nice: Costly prosocial 

behavior and consistency, „Management Science” 2012, nr 58, s. 179-187. 
27 Np. M.D. Groza, M.R. Pronschinske, M. Walker, Perceived organizational motives and consumer 

responses to proactive and reactive CSR, „Journal of Business Ethics” 2011, nr 102 s. 644. 
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wartościami odznaczają się większym poziomem krytycyzmu niż inni w ocenach 

działań przedsiębiorstw prowadzących do prospołecznych ofert na rynku. W 

przypadku pozostałych konsumentów potwierdzono wyniki wcześniejszych badań, 

zgodnie z którymi dostrzeganie w programach społecznych chęci niesienia pomocy 

potrzebującym pozytywnie oddziałuje na zachowania konsumentów, natomiast 

wymiar komercyjny takich działań jest neutralny dla nabywców28. 

 

g) Znaczenie praktyczne 

Chociaż przedstawiona monografia wpisuje się w nurt badań podstawowych, to 

uzyskane wyniki mogą okazać się także interesujące dla praktyków. Efektem 

przeprowadzonych badań jest nowa wiedza na temat związków między wartościami 

a prospołecznymi zachowaniami konsumentów, które występują w kontekście 

marketingu społecznie zaangażowanego. Wspomniane kampanie organizowane są 

zwykle przez przedsiębiorstwa we współpracy z organizacjami niekomercyjnymi. 

Mając to na uwadze, do grupy potencjalnych odbiorców, należy zaliczyć także 

pracowników organizacji, które są partnerami przedsiębiorstw w takich 

przedsięwzięciach. 

Przeprowadzone badania pokazują, że zachowania prospołeczne konsumentów, 

występujące w kontekście kampanii marketingu społecznie zaangażowanego, 

związane są, przede wszystkim z wartościami wyrażającymi konserwatyzm. W celu 

osiągnięcia bardziej korzystnych wyników kampanii marketingu społecznie 

zaangażowanego kierownicy działów marketingu powinni kierować tego typu 

kampanie do wspomnianej grupy osób. 

Teoretycznie istnieją dwa sposoby dotarcia do grupy konsumentów 

wykazujących przychylny stosunek do marketingu społecznie zaangażowanego. Z 

jednej strony przedsiębiorstwo może przeprowadzić badania w celu identyfikacji 

wartości preferowanych przez swoich klientów tak, aby możliwe było następnie 

dokonanie ich segmentacji. Znając profile wartości klientów, firma w dalszej 

kolejności może ocenić szanse i zagrożenia związane z realizacją kampanii 

wykorzystującej darowizny jako zachęty do zakupów. Takie rozwiązanie wymaga 

jednak przeznaczenia dodatkowych nakładów na badania. W praktyce nadplanowe 

koszty oraz nakłady pracy mogą stanowić poważną barierę w realizacji badań na 

potrzeby segmentacji ze względu na preferowane wartości. 

Alternatywnym podejściem do segmentacji może być wykorzystanie faktu, że 

produkty nabywane przez konsumentów są nośnikami wartości. J. Gutman wykazał, 

że przez serię pytań „dlaczego?” można poznać podstawowe wartości, które 

konsument realizuje, nabywając dany produkt29. Wykorzystując ten fakt, można 

przypuszczać, że kampanie marketingu społecznie zaangażowanego, w których 

promowane są produkty będące nośnikiem wartości konserwatywnych, takich jak: 

tradycja, spolegliwość czy bezpieczeństwo powinny prowadzić do lepszych 

                                                           
28 Np. S. Kim, Y.-J. Lee, The complex attribution process of CSR motives, „Public Relations Review” 

2012, nr 38, s. 168-170.  
29 Np. T. Jägel, K. Keeling, A. Reppel, T. Gruber, Individual values and motivational complexities 

in ethical clothing consumption: A means-end approach, „Journal of Marketing Management” 2012, 

nr 28, s. 373-396. 
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wyników. 

Rozważając praktyczne możliwości wykorzystania wiedzy na temat wartości, 

warto także wspomnieć, że każda kampania marketingu społecznie zaangażowanego 

jest swoistego rodzaju narzędziem promocji, w której ważną rolę odgrywa darowizna 

na szczytny cel. Podobnie jak produkt tak i cel, na który przekazywana jest 

darowizna, wyraża pewne wartości. Wydaje się nawet, że w przypadku organizacji 

będącej beneficjentem pomocy „czytelność” tych wartości może być większa niż w 

przypadku produktów. Mając to na uwadze, kampanie wspierające organizacje 

związane z wartościami konserwatywnymi powinny także zyskiwać większą 

przychylność nabywców. 

Rezultaty przeprowadzonych badań pozwoliły na zidentyfikowanie nie tylko 

pozytywnych oddziaływań wartości. Uzyskane wyniki wskazują także na negatywne 

wpływy wartości. Z praktycznego punktu widzenia wiedza taka jest równie ważna, 

ponieważ może zostać wykorzystana do obniżenia poziomu ryzyka tego typu 

projektów. Chociaż kampanie marketingu społecznie zaangażowanego mogą 

wydawać się jako nieskomplikowane i bezpieczne przedsięwzięcia, tak w istocie nie 

jest. Eksperci zgodnie przyznają, że stworzenie efektywnej kampanii jest trudnym 

przedsięwzięciem. Jak trafnie podkreślają D. Maison i M. Greszta, zaplanowanie 

skutecznej kampanii przez przedsiębiorstwo wymaga znacznego zasobu wiedzy oraz 

pogłębionych badań30. 

Uzyskane wyniki w niniejszej monografii identyfikują jeden z ważnych 

czynników takiego ryzyka, którym jest orientacja wartości cechująca się wysokim 

poziomem otwartości na zmiany. Sugeruje to, że menedżerowie, tworząc kampanie 

marketingu społecznie zaangażowanego, powinni unikać stosowania tej koncepcji 

przy promocji produktów związanych z wartościami wyrażającymi otwartość na 

zmiany, takimi jak stymulacja czy niezależność. Mając na uwadze uzyskane wyniki, 

trudno spodziewać się sukcesu kampanii dotyczącej produktów kreowanych jako 

innowacyjne czy usług nabywanych przez poszukiwaczy „mocniejszych wrażeń”. 

Podobnie w świetle uzyskanych wyników nie należy spodziewać się raczej 

przychylnych reakcji konsumentów, gdy kampania gromadzi wsparcie dla 

organizacji promujących wolność myśli lub niezależność. Osoby ceniące bowiem 

wymienione wartości, które jednocześnie próbują w życiu postępować zgodnie z 

zasadą obopólnej korzyści (jednocześnie wysoki poziom przekraczania siebie oraz 

umacniania siebie) stanowią grupę, która nie jest zainteresowana produktami 

promowanymi przez obietnice darowizn przedsiębiorstw. W świetle wyników 

niniejszej monografii menadżerowie marketingu, kierując kampanię do takich osób, 

narażają się na ryzyko niepowodzenia. Porażka programu marketingu społecznie 

zaangażowanego może przynieść negatywne konsekwencje nie tylko dla 

przedsiębiorstwa, ale również dla wizerunku organizacji dobroczynnej obecnej w 

takiej kampanii31. 

W trakcie przeprowadzonych badań okazało się także, że konsumenci których 

                                                           
30 Np. D. Maison, M. Greszta, Czy Polacy są gotowi na odpowiedzialny biznes? Segmentacja 

Polaków ze względu na postawy i zachowania wobec CSR, „Handel Wewnętrzny” 2014, nr 4(351), 

s. 172. 
31 D.Z. Basil, P.M. Herr, Dangerous donations? The effects of cause-related marketing on charity 

attitude, „Journal of Nonprofit & Public Sector Marketing” 2003, nr 11, s. 59-76. 
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cechuje altruistyczna orientacja wartości negatywnie reagują na dostrzegane 

przejawy dążenia przez firmę do poprawy swoich wyników ekonomicznych przez 

wykorzystanie darowizn na szczytne cele. Dążąc do obniżenia ryzyka programów 

społecznych, menadżerowie mogą ograniczyć komercyjny wymiar takich 

przedsięwzięć. Można to osiągnąć kilkoma sposobami. Na przykład, przez 

zwiększenie nakładów na działania dobroczynne w stosunku do wydatków na 

reklamę32. Innym sposobem na zmniejszenie wymiaru komercyjnego może być 

ograniczenie intensywności kampanii reklamowej bądź całkowita rezygnacja z 

reklamowania tego typu przedsięwzięcia lub przekazywanie pomocy o charakterze 

niefinansowym beneficjentom kampanii33. 

Wyniki zaprezentowane w monografii mogą zostać także wykorzystane w 

procesie przygotowywania komunikatów zachęcających potencjalnych nabywców 

do zakupu produktów promowanych podczas kampanii marketingu społecznie 

zaangażowanego. Pozytywne związki między konserwatywnymi wartościami a 

zachowaniami konsumentów sugerują, że istnieje alternatywa dla komunikatów 

„szantażujących emocjonalnie” konsumentów (np. przez obrazy cierpiących dzieci). 

W świetle uzyskanych wyników odwoływanie się do tradycji danego społeczeństwa 

może okazać się także efektywnym rozwiązaniem. Dobrze potwierdza to 

spektakularny sukces kampanii zorganizowanej przez American Express, która 

nawiązywała do jednego z najważniejszych symboli narodowych Amerykanów 

jakim jest Statua Wolności34. 
 

h) Podsumowanie charakterystyki monografii 

O wkładzie omawianej monografii w rozwój nauk ekonomicznych w 

zakresie teorii konsumpcji świadczy w moim przekonaniu: 

 wyodrębnienie prospołecznych zachowań konsumentów jako odrębnego 

przedmiotu badań w ramach szerszego zjawiska jakim jest zrównoważona 

konsumpcja poprzez określenie ich istoty, zakresu oraz znaczenia; 

 przeprowadzenie krytycznej analizy literatury przedmiotu, które 

doprowadziło do zidentyfikowania luki w metodologii, badaniach 

empirycznych oraz stanie wiedzy na temat roli wartości w prospołecznych 

zachowaniach konsumentów; 

 próba wypełnienia luki metodologicznej w badaniach nad oddziaływaniem 

wartości na zachowania konsumentów poprzez implementację modelu 

wartości Schwartza oraz techniki porównawczej analizy jakościowej; 

                                                           
32 Y. Yoon, Z. Gurhan-Canli, N. Schwarz, The effect of corporate social responsibility (CSR) 

activities on companies with bad reputations, „Journal of Consumer Psychology” 2006, nr 16, s. 

377-390. 
33 P.A. Vlachos, C.D. Koritos, A. Krepapa, K. Tasoulis, I.G. Theodorakis, Containing Cause-Related 

Marketing Skepticism: A Comparison across Donation Frame Types, „Corporate Reputation 

Review” 2016, nr 19, s. 4-21. 
34 N.G. Barnes, Partners in Profits: Small Businesses Move Slowly Into Cause-Related Marketing, 

„Journal of Small Business Strategy” 2015, nr 9(1), s. 47-55. 



20 
 

 próba wypełnienia luki empirycznej poprzez przeprowadzenie pierwszych w 

kraju badań na temat roli wartości w prospołecznych zachowaniach 

konsumentów występujących w kontekście rzeczywistej kampanii marketingu 

społecznie zaangażowanego; 

 próba wypełnienia luki teoretycznej poprzez pogłębienie wiedzy na temat (1) 

oddziaływania jednostkowych kategorii wartości, (2) konfiguracji wartości 

oraz (3) pełnienia przez wartości funkcji moderatorów prospołecznych 

zachowań konsumentów występujących w kontekście kampanii marketingu 

społecznie zaangażowanego; 

 sformułowanie praktycznych wskazówek na temat możliwości wykorzystania 

zidentyfikowanych związków między wartościami a prospołecznymi 

zachowaniami konsumentów. 

 

5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych 

5.1. Działalność naukowo-badawcza przed uzyskaniem stopnia doktora 

W 2003 roku ukończyłem z wyróżnieniem studia magisterskie na kierunku 

„Zarządzanie i marketing” na Wydziale Nauk Społecznych w Katolickim 

Uniwersytecie Lubelskim. Promotorem mojej pracy magisterskiej zatytułowanej 

Zarządzanie zmianami w teorii i praktyce był prof. dr hab. Marek Lisiecki. Następnie, 

Pan Profesor Lisiecki, pełniąc funkcje dyrektora Instytutu Zarządzania i Marketingu 

KUL przyjął mnie do pracy na stanowisko asystenta we wspomnianej jednostce od 

października 2003 roku. Pierwszy rok pracy na KUL wypełniony był przez 

obowiązki dydaktyczno-organizacyjne. W tym czasie ukończyłem także studia na 

kierunku ekonomia, pisząc pracę magisterską w zakresie rachunkowości i finansów 

na seminarium prowadzonym przez prof. dr hab. Henryka Ronka z Uniwersytetu 

Marii Curie-Skłodowskiej. 

Moje pierwsze prace badawcze były kontynuacją tematyki podjętej jeszcze w 

czasach studenckich i dotyczyły zarządzania zmianami organizacyjnymi. Zmiany w 

organizacjach, wiążą się często z negatywnymi konsekwencjami o charakterze 

społecznym. Ten wątek sprawił, że zacząłem bardziej interesować się problematyką 

społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i postanowiłem napisać pracę 

doktorską w tym zakresie. Poszukując szczegółowego tematu na pracę doktorską 

aktywnie uczestniczyłem w ogólnopolskich konferencjach naukowych na temat 

społecznej odpowiedzialności organizowanych wspólnie przez Katedrę Socjologii i 

Polityki Społecznej Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu 

oraz Katedrę Teorii Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej. Brałem także udział w 

cyklicznych seminariach organizowanych przez Pana Profesora Bolesława Roka z 

Centrum Etyki Biznesu Akademii Koźmińskiego, na które przyjeżdżali doktoranci, 

reprezentujący różne dziedziny i dyscypliny naukowe. 

Ostateczny kształt mojej pracy doktorskiej został ustalony z Panem Profesorem 

Markiem Pawlakiem, który zgodził się zostać moim promotorem. Dzięki cennym 

wskazówkom uzyskanym od Pana Profesora Marka Pawlaka, które były 
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przekazywane podczas licznych konsultacji, przygotowany przeze mnie projekt 

badań uzyskał wyróżniające oceny i został dofinansowany przez Ministerstwo Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego w formie grantu promotorskiego (umowa nr 

0974/B/H03/2008/35). Środki z grantu pozwoliły na przeprowadzenie badania o 

charakterze eksperymentu, którego celem było zidentyfikowanie czynników 

oddziałujących na reakcje konsumentów wobec firmy realizującej program o 

charakterze filantropijnym. Pracę doktorską Uwarunkowania reakcji konsumentów 

na inicjatywy społeczne przedsiębiorstw obroniłem na Wydziale Zarządzania 

Akademii Ekonomicznej K. Adamieckiego w Katowicach, w dniu 30 czerwca 2010 

roku. Recenzje tej pracy zostały napisane przez Panią prof. zw. dr hab. Ewę Kieżel z 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz prof. dr hab. Jadwigę Berbekę z 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. 

Pracując jako asystent aktywnie uczestniczyłem między innymi w pracach o 

charakterze technicznym nad bazą danych na temat kadr polskiej gospodarki 

(kierownik: M. Pawlak), przygotowaniach wniosku o znaczący projekt unijny w 

ramach programu Innowacyjna Gospodarka (kierownik: M. Pawlak), przygotowaniu 

raportu samooceny kierunku zarządzanie dla Państwowej Komisji Akredytacyjnej 

oraz pracach nad uruchomieniem studiów podyplomowych. Będąc asystentem 

angażowałem się także w prace przy organizacji konferencji naukowych. W 2006 

roku byłem członkiem zespołu, który uzyskał nagrodę II stopnia Rektora KUL za 

zorganizowanie II Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu „Zmiana jako 

czynnik rozwoju”. 

Do momentu uzyskania stopnia doktora opublikowałem następujące artykuły i 

rozdziały w pracach zbiorowych: 

 Zasuwa, G. (2003), Zarządzanie zmianami w świetle badań empirycznych,  [w:] 

M. Lisiecki (red.), Zarządzanie zmianami jako czynnik rozwoju organizacji, 

Wydawnictwo KUL: Lublin, 155-168. 

 Zasuwa G. (2004), Zarządzanie zmianami a kultura organizacyjna, [w:] M. 

Lisiecki, H. Ponikowski, Współczesne organizacje i regiony w procesie zmian 

globalnych, Wydawnictwo KUL: Lublin, 203-210. 

 Zasuwa, G. (2006), Społeczna odpowiedzialność wybranych 

przedsiębiorstw, Studia i Materiały Instytutu Zarządzania i Marketingu KUL, 

Zeszyt nr 7 pt. Organizacje, przedsiębiorstwa i rynki kapitałowe w otoczeniu 

globalnym, Wydawnictwo KUL: Lublin, 315-324. 

 Zasuwa, G. (2006), Zmiany innowacyjne w przedsiębiorstwach z nowych państw 

UE, Roczniki Nauk Społecznych KUL, 3 Ekonomia i Zarządzanie, nr 34, 219-228.  

 Zasuwa, G. (2007), Społeczna odpowiedzialność korporacji międzynarodowych 

w procesie globalizacji gospodarki światowej, [w:] B. Jóźwik (red.) Globalizacja 

i integracja europejska, Wydawnictwo KUL: Lublin, 139-150. 

 Zasuwa, G. (2007), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw: rozwój idei, 

korzyści finansowe i reakcje konsumentów, Roczniki Nauk Społecznych KUL, 3 

Ekonomia i Zarządzanie, nr 35, 321-332. 

 Zasuwa, G. (2008), Co oznacza obywatelstwo przedsiębiorstw? Prace Naukowe 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 5 (1205), 295-303. 
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 Zasuwa, G. (2008), Inicjatywy społeczne przedsiębiorstw jako źródła osiągania 

przewagi konkurencyjnej w świetle badań nad zachowaniami 

konsumentów. Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 1 

Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: Kraków, 743-750. 

 Zasuwa, G. (2008), Inicjatywy społeczne we współczesnych 

przedsiębiorstwach, Roczniki Nauk Społecznych KUL, 3 Ekonomia i Zarządzanie, 

nr 36, 257-268. 

 Zasuwa, G. (2009), Wpływ inicjatyw społecznych na reakcje 

konsumentów, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 

42, 248-258. 

 Zasuwa, G. (2010), Budowa i analiza planu finansowego, [w:] A Przybyła, W. 

Wytrążek (red.), Prawne i gospodarcze aspekty działalności w turystyce, Wschód 

Agencja Usługowa, Lublin, s. 117-127. 

 Zasuwa, G. (2010), Wpływ inicjatyw społecznych przedsiębiorstw na postawy 

konsumentów, Marketing i Rynek, nr 4, 32-38. 

 

5.2. Działalność naukowo-badawcza po uzyskaniu stopnia doktora 

Od 1 października 2010 roku zostałem zatrudniony na stanowisku adiunkta w 

Instytucie Ekonomii i Zarządzania KUL, kierowanym przez Panią Profesor Zytę 

Gilowską. Praca na nowym stanowisku wiązała się z podjęciem nowych obowiązków 

o charakterze dydaktycznym oraz naukowo-badawczym. Zdając sobie sprawę z 

wymagań stawianych przed pracownikami nauki podjąłem aktywne działania w 

kierunku podnoszenia poziomu swoich kompetencji przez działania, takie jak: udział 

w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych, aplikowanie o granty 

badawcze i staże naukowe. 

Udział w konferencjach stwarzał okazje do kontaktu z bardziej 

doświadczonymi naukowcami i pozwalał uzyskiwać informacje zwrotne na temat 

prowadzonych przeze mnie badań. W związku z ograniczonymi zasobami środków 

finansowych, przyjąłem strategię, aby przynajmniej dwa razy do roku prezentować 

wyniki swoich badań. Dzięki przyjęciu takiej strategii wziąłem aktywny udział w 17 

konferencjach naukowych, z których 10 miało charakter międzynarodowy. 

Szczegółowy wykaz konferencji został przedstawiony w punktach II.I oraz III.B 

(załącznik nr 4). 

Udział w międzynarodowych konferencjach organizowanych przez European 

Marketing Academy (EMAC) oraz członkostwo w tej organizacji pozwoliło mi na 

zdobycie pierwszych doświadczeń w zakresie recenzowania tekstów naukowych. W 

sumie przygotowałem recenzje 10 referatów zgłoszonych na konferencje 

organizowane przez EMAC między innymi na Vienna University oraz University of 

Groningen. Pełny wykaz konferencji dla których recenzowałem znajduje się w 

punkcie III.Q (załącznik nr 4). 

W tym miejscu chcę dodać, że recenzowałem także dla pięciu czasopism o 

zasięgu międzynarodowym, wśród których trzy znajdują się w wykazie JCR, to jest: 

Business Ethics: A European Review (IF 1,906), Emerging Markets Finance and 
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Trade (IF 0,826) oraz Suistanability (IF 1,789). Pozostałe dwa czasopisma są obecne 

m.in. w bazie EBSCOhost: International Business Research (ISSN: 1913-9004); 

International Journal of Marketing Studies (ISSN: 1918-719X). Łącznie dla 

wymienionych czasopism przygotowałem 9 recenzji artykułów naukowych. 

Szczegółowe informacje znajdują się punkcie III.P (załącznik nr 4). 
Opisując aktywność naukowo badawczą po uzyskaniu stopnia doktora chcę 

dodać, że w tym czasie kierowałem także grantem pt. Pozasytuacyjne reakcje 

konsumentów wobec marketingu społecznie zaangażowanego (nr 

2011/01/D/HS4/05661) przyznanym przez Narodowe Centrum Nauki. Znaczna część 

wyników z tego projektu została opublikowana w monografii wykazanej jako główne 

osiągnięcie w niniejszym autoreferacie. Moja aktywność w zakresie realizacji 

projektów badawczych nie ogranicza się jedynie do realizacji wymienionego 

projektu. Przez cały czas zatrudnienia na KUL uczestniczę w badaniach statutowych. 

Dodatkowo biorę obecnie udział w międzynarodowym projekcie badawczym, 

kierowanym przez Pana Profesora Kim Fama z Uniwersytetu w Wellington na temat 

znaczenia etyki oraz etykiety na różnych etapach rozwoju przedsiębiorstw. Obecnie 

moja rola w tym projekcie polega na gromadzeniu danych. 

Przedstawiając działalność o charakterze naukowo-badawczym chcę dodać, że 

ważnym etapem w moim rozwoju zawodowym był staż podoktorski w ICADE School 

of Business and Economics, Comillas Pontifical University. Podczas pobytu na stażu 

realizowałem projekt badawczy na temat jakości informacji o filantropii 

przedsiębiorstw. Moim opiekunem naukowym była Pani Profesor Carmen Valor. Po 

zakończeniu stażu kontynuowałem współpracę z wspomnianą Panią Profesor, co 

doprowadziło do napisania wspólnego artykułu. Szczegóły na temat uzyskanych 

wyników naukowych przedstawiam w dalszej części niniejszego autoreferatu w 

punkcie B.2. 

Dokonując szczegółowej charakterystyki rezultatów mojej działalności 

naukowo-badawczej w okresie po uzyskaniu stopnia doktora, chcę zaznaczyć że była 

ona skoncentrowana na dwóch obszarach badawczych jakimi są zachowania 

konsumentów oraz społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (rys. 4). 
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Rys 4. Obszary działalności naukowo-badawczej po uzyskaniu stopnia doktora 

 

A. Zachowania konsumentów 

A.1 Zachowania konsumentów wobec programów społecznych 
przedsiębiorstw 

W pierwszym roku po uzyskaniu stopnia doktora kontynuowałem badania 

dotyczące reakcji konsumentów na informacje o inicjatywach społecznych 

przedsiębiorstw. W tym czasie opublikowałem dwa artykuły przygotowane we 

współautorstwie z moim promotorem - prof. dr hab. Markiem Pawlakiem35 oraz trzy 

artykuły napisane samodzielnie36. Wymienione artykuły zostały napisana na 

podstawie danych zgromadzonych podczas badań, które prowadziłem w związku z 

przygotowywaniem pracy doktorskiej. We wspomnianych tekstach przedmiotem 

szczegółowych badań było znaczenie informacji dla konsumentów o hipotetycznych 

                                                           
35 M. Pawlak, G. Zasuwa, Influence of company`s social initiatives on the consumer attitude towards 

it. Results of experimental research, „Contemporary Economics” 2011, nr 5(2), s. 80-89; M. Pawlak, 

G. Zasuwa, Związek między wartościami uznawanymi przez konsumentów a ich postawą wobec 

inicjatyw społecznych przedsiębiorstwa, „Roczniki Ekonomii i Zarządzania” 2011, nr 39,  s. 289-

306. 
36 G. Zasuwa, Elementy strukturalne inicjatywy społecznej przedsiębiorstwa a postrzegane motywy 

jej podejmowania, „Marketing i Rynek”, 2010, nr 11, 28-32.G. Zasuwa, Inicjatywy społeczne 

przedsiębiorstw jako źródło wartości dla klienta, [w:] B. Dobiegała-Korona, T. Doligalski (red.) 

Zarządzanie Wartością klienta w przedsiębiorstwach, Oficyna wydawnicza SGH, Warszawa 2011, 

s. 271-284; G. Zasuwa, Oddziaływanie inicjatyw społecznych przedsiębiorstwa na intencję do 

zakupu, „Handel Wewnętrzny” 2011, nr 4, s. 35-41; G. Zasuwa, Wpływ postrzeganych motywów 

podejmowania inicjatyw społecznych przez przedsiębiorstwo na reakcje konsumentów [w:] A. 

Paluszek, M. Karwacka, R. Karaszewski (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu. Perspektywy 

i kierunki rozwoju, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2011, 

s. 223-237. 

Obszary badawcze

A. Zachowania konsumentów

A.1 Zachowania konsumentów 
wobec programów społecznych 
przedsiębiorstw

A.2 Metody badania zachowań 
konsumentów

A.3 Bojkoty konsumenckie

B. Społeczna odpowiedzialność 
przedsiębiorstw

B.1 Programy społeczne 
przedsiębiorstw

B.2 Raportowanie społecznej 
odpowiedzialności 
przedsiębiorstw
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programach społecznych, niezwiązanych bezpośrednio z działalnością marketingową 

przedsiębiorstwa (programy filantropijne). 

W 2011 roku przeprowadziłem także badania dotyczące znaczenie kompetencji 

oraz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa dla młodych konsumentów. 

Próba obejmowała studentów z dwóch miast. Opracowany model strukturalny 

wykazał, że postrzegane kompetencje przedsiębiorstwa są istotnym predyktorem 

postaw wobec firmy. Natomiast społeczna odpowiedzialność okazała się w tym 

modelu czynnikiem nieistotnym. Uzyskane wyniki sugerują więc, że konsumenci 

przywiązują zdecydowanie większe znaczenie do kompetencji przedsiębiorstw niż 

do poziomu ich zaangażowania w sprawy społeczne37. 

W raz z upływem czasu zacząłem dostrzegać, że programy społeczne 

podejmowane przez przedsiębiorstwa nie zawsze są działaniami o charakterze 

bezinteresownym. Mając to na uwadze swoje zainteresowania skierowałem na 

kampanie społeczne wykorzystywane bezpośrednio w działalności promocyjnej. 

Przedmiotem pogłębionych badań stał się marketingu społecznie zaangażowany – 

koncepcja łącząca promocję z dobroczynnością. Mój pierwszy artykuł na ten temat 

miał charakter przeglądowy. Zwróciłem w nim uwagę na podstawowe elementy, 

kampanii marketingu społecznie zaangażowanego, do których zaliczyłem produkt, 

problem społeczny oraz udzielaną pomoc. Opisując wspomniane elementy 

przedstawiłem także ich znaczenie w reakcjach konsumentów odwołując się do 

wyników badań dostępnych w literaturze przedmiotu38. 

Wraz z zagłębianiem się w problematykę marketingu społecznie 

zaangażowanego coraz bardziej zacząłem dostrzegać znaczenie kwestii etycznych w 

stosowaniu tej koncepcji. Wgłębiając się w tą problematykę przygotowałem referat 

na V Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Biznesu, Ekonomii i Etyki (Fifth 

International Society of Business, Economics, and Ethics (ISBEE) World Congress), 

który odbył się w Warszawie w dniach od 11 do 14 lipca 2012. We wspomnianym 

referacie, odwołując się do przykładów krajowych kampanii zwróciłem uwagę na 

zagrożenia występujące w związku z brakiem transparentności komunikatów 

podczas wspomnianych kampanii39. Pracę nad tym zagadnieniem kontynuowałem 

także w kolejnych latach, co doprowadziło do napisania  rozdziału w monografii 

redagowanej przez ks. prof. dr hab. Stanisława Fela, pt. Społeczna odpowiedzialność 

gospodarki. Perspektywa interdyscyplinarna. W swoim rozdziale opisałem formy 

prezentowania informacji na temat darowizn, łącząc je z wiarygodnością kampanii. 

Rozważania teoretyczne doprowadziły do wniosku, że podawanie abstrakcyjnych 

informacji na temat darowizn udzielanych podczas kampanii marketingu społecznie 

zaangażowanego może wprowadzać w błąd konsumentów co do faktycznej wartości 

                                                           
37 G. Zasuwa, The influence of corporate ability and social responsibility on young consumers` 

attitudes towards the company, „Pragmata tes Oikonomias” 2011, nr 5, s. 59-70. 
38 G. Zasuwa, Kluczowe elementy oferty marketingu społecznie zaangażowanego, „Roczniki 

Ekonomii i Zarządzania” 2012, Tom 40, s. 261-271. 
39 G. Zasuwa, The transparency in cause-related marketing: a Polish example [in:] B. Rok, J. 

Sokolowska (eds.), Proceedings of the Fifth International Society of Business, Economics, and Ethics 

(ISBEE) World Congress, Kozminski University: Warsaw 2012 (ISBN 978-8389437-50-1), 

s.148-156. 
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darowizn i w konsekwencji wywierać negatywny wpływ na udzielaną pomoc 

potrzebującym40. 

Prowadząc badania nad reakcjami konsumentów wobec marketingu społecznie 

zaangażowanego, zrealizowałem także pierwotne badania empiryczne stosując 

technikę ankiety pocztowej na losowej próbie konsumentów pobranej z populacji 

generalnej. Uzyskane wyniki przedstawiłem w artykule pt. Wpływ zmiennych 

demograficznych na udział konsumentów w kampaniach marketingu społecznie 

zaangażowanego. Wykazały one, że najwięcej potencjalnych uczestników kampanii 

marketingu społecznie zaangażowanego można odnaleźć wśród młodych 

konsumentów.  Zmienne takie jak płeć, wykształcenie i sytuacja materialna nie miały 

istotnego związku z udziałem respondentów w tego typu kampaniach. Opisując 

wymienione badanie warto dodać, że pokazało ono, iż konsumenci najczęściej 

uczestniczą w kampaniach marketingu społecznie zaangażowanego promujących 

żywność oraz środki czystości41. 

W innym artykule opisałem oddziaływanie postrzeganych motywów 

podejmowania kampanii marketingu społecznie zaangażowanego na ocenę takich 

przedsięwzięć oraz intencję zakupu. Uzyskane wyniki pokazują, że dostrzeganie w 

kampanii marketingu społecznie zaangażowanego chęci niesienie pomocy 

potrzebującym pozytywnie oddziałuje na ocenę takiej kampanii. Jednak, taki sposób 

postrzegania nie ma bezpośredniego związku z intencją zakupu. Postrzeganie 

kampanii marketingu społecznie zaangażowanego jako działań promocyjnych 

okazało się neutralne zarówno w stosunku do oceny takich programów, jak i 

skłonności konsumentów do zakupu42. 

Prowadząc badania nad znaczeniem wartości w prospołecznych zachowaniach 

konsumentów, które ostatecznie doprowadziły do napisania monografii 

uczestniczyłem w kilku konferencjach naukowych podczas których, prezentowałem 

wstępne wyniki badań i uzyskiwałem ważne rady i wskazówki od bardziej 

doświadczonych badaczy. W 2014 roku przedstawiłem wstępne wyniki badań 

dotyczące oddziaływania konfiguracji wartości podczas dorocznej konferencji 

Europejskiej Akademii Marketingu (EMAC), która odbyła się w Valencji43. Jesienią 

tego samego roku uczestniczyłem w regionalnej konferencji EMAC w Katowicach44. 

Podczas niej zaprezentowałem wstępne wyniki badań na temat pełnienia przez 

wartości funkcji moderatorów prospołecznych zachowań konsumentów. 

Rozbudowana wersja referatu została zakwalifikowana do specjalnej sekcji 

                                                           
40 G. Zasuwa, Transparentność darowizn w marketingu społecznie zaangażowanym [w:] pracy 

zbiorowej pod redakcją S. Fel, Społeczna odpowiedzialność gospodarki. Perspektywa 

interdyscyplinarna, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, s. 131-141. 
41 G. Zasuwa, Wpływ zmiennych demograficznych na udział konsumentów w kampaniach marketingu 

społecznie zaangażowanego, „Roczniki Ekonomii i Zarządzania” 2013, nr 41, s. 169-170. 
42 G. Zasuwa, Motywy podejmowania kampanii marketingu społecznie zaangażowanego oraz ich 

konsekwencje, „Marketing i Rynek” 2014, nr 8, 784-789. 
43 G. Zasuwa, The impact of value orientations on consumer attitudes toward CRM, [in:] Proceedings 

of the 43rd  Annual conference of European Marketing Academy, Valencia 2014 (ISBN 978-84-697-

0220-8). 
44 G. Zasuwa, Do the ends justify the means?  How values moderate consumer responses to cause-

related marketing [in:] Proceedings of the 5th  Regional conference of European Marketing 

Academy, Katowice 2014 (ISBN 978-83-7875-210-3). 



27 
 

czasopisma Journal of Business Research redagowanej przez Panią Profesor Maję 

Szymurę-Tyc i Profesora Udo Wagnera45. Natomiast w 2015 roku opublikowałem 

wstępne wyniki badań nad znaczeniem jednostkowych wartości w postawach 

konsumentów wobec marketingu społecznie zaangażowanego w Pracach 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (z przyczyn rodzinnych w konferencji 

związanej z tą publikacją nie mogłem wziąć udziału)46. 

Prowadząc badania nad konsumentami i marketingiem społecznie 

zaangażowanym wykorzystałem technikę meta-analizy, aby dokładniej poznać 

znaczenie dopasowania problemu społecznego do przedsiębiorstwa podczas tego 

typu kampanii. Wymieniona analiza obejmowała 16 badań o łącznej liczbie 

obserwacji 4658. Rezultaty zaprezentowałem na konferencji naukowej z cyklu 

„Konsument – Gospodarstwo Domowe – Rynek Im. Profesor Zofii Kędzior" w 

Ustroniu, w dniach 16–19 września 2015 r. Uzyskane wyniki potwierdziły hipotezę 

mówiącą, że dopasowanie organizacji dobroczynnej do przedsiębiorstwa silniej 

oddziałuje na efekty kampanii marketingu społecznie zaangażowanego wtedy, gdy 

firma nawiązuje aktywną współpracę z organizacją dobroczynną niż w sytuacji gdy 

przekazywana jest tylko darowizna47. 

Kontynuując wątek dotyczący znaczenie dopasowania dla konsumentów 

rozszerzyłem badania na inne formy inicjatyw społecznych. Próba badawcza 

poddana analizie składała się z 21 badań (N = 4658). Uzyskane wyniki potwierdziły 

wcześniejsze przypuszczenia48. Po uzyskaniu informacji zwrotnej na temat tego 

badania podczas konferencji EMAC w Sarajevie (2016), znacznie rozszerzyłem 

zakres tej analizy, rozbudowując warstwę teoretyczną o nowe hipotezy, a warstwę 

empiryczną o nowe zmienne zależne takie jak: postawa wobec firmy, postawa wobec 

programu społecznego firmy, intencja zakupu produktu oraz postrzegane motywy 

realizacji programu społecznego przez firmę. Próba badawcza objęła 51 raportów 

zawierających wyniki badań eksperymentalnych, w których łącznie wzięło udział 

11 335 respondentów. Wyniki w czytelny sposób potwierdziły, że korzystne efekty 

dopasowania między firmą a problemem społecznym są większe, jeżeli 

przedsiębiorstwo nie ogranicza przekazywanej pomocy jedynie do środków 

finansowych, ale angażuje się w większym stopniu w rozwiązywanie problemów 

społecznych. W dotychczasowej literaturze przyjmowano, że korzyści z dopasowania 

mają swoje źródło w łatwiejszym przebiegu procesów poznawczych gdy jest wysokie 

dopasowanie. Wyniki prezentowanych badań sugerują, że konsumenci nie są jedynie 

biernymi odbiorcami komunikatów przedsiębiorstw. Dostrzegają oni i doceniają 

efekt synergii, który może powstać gdy przedsiębiorstwo angażuje się rozwiązywanie 

                                                           
45 G. Zasuwa, Do the ends justify the means? How values moderate consumer responses to socially 

responsible initiatives, “Journal of Business Research” 2016, nr 69, s. 3714-3719. 
46 G. Zasuwa, Basic values and attitudes toward cause-related marketing, “Research Papers of 

Wroclaw University of Economics” 2015, nr 387, s. 215-228. 
47 G. Zasuwa, Dopasowany czy niedopasowany? Jak wybór beneficjenta oddziałuje na efekty 

kampanii marketingu społecznie zaangażowanego, „Marketing i Rynek” 2015, nr 8 (CD), s. 879-887. 
48 G. Zasuwa, When company-cause fit enhances corporate reputation: The role of company 

involvement [in:] M. Arslanagić-Kalajdžić, S. Kadić-Maglajlić (eds.), Where the East kisses the 

West: Marketing convergence and divergence in the New Europe, University of Sarajevo: Sarajevo 

2016 (ISBN: 978-9958-25-122-1). 
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problemu w zakresie którego jest kompetentne49. Żeby osiągać efekt synergii, 

zaangażowanie firmy nie może ograniczać się jedynie do pozorowania pomocy. 

W jednym z najnowszych badań podjąłem próbę odpowiedzi na pytanie, czy 

motywacja firmy realizującej kampanie marketingu społecznie zaangażowanego jest 

zawsze istotna dla konsumentów?50 Odwołując się do literatury na temat zaufania 

oraz teorii atrybucji zaproponowałem hipotezy. Dane empiryczne potwierdziły, że 

reakcje konsumentów są niezależne od postrzeganej motywacji firmy, gdy nabywcy 

darzą przedsiębiorstwo wysokim poziomem zaufania. Natomiast, niski poziom 

zaufania aktywuje procesy atrybucyjne. W takiej sytuacji motywacja komercyjna 

negatywnie oddziałuje na efekty kampanii, natomiast dostrzegana motywacja o 

charakterze dobroczynnym ma pozytywny wpływ na zachowania konsumentów 

wobec przedsiębiorstwa i jego produktów. Innymi słowy, zrealizowane badanie 

pokazuje, że konsumenci są mniej krytyczni wobec programów przedsiębiorstw, 

które darzą zaufaniem. Natomiast brak zaufanie do przedsiębiorstwa realizującego 

program społeczny nie musi wiązać się z negatywnymi reakcjami, ponieważ 

konsumenci dostrzegając motywację altruistyczną w działaniach firmy są skłonni 

bardziej przychylnie reagować wobec jej programów. 

 

A.3 Metody badania zachowań konsumentów 

W moich pracach pojawia się także wątek dotyczący metodologii badania 

zachowań konsumenckich. W 2011 roku zostałem zaproszony do wygłoszenia 

referatu na temat możliwości zastosowanie modelowania równań strukturalnych do 

badań nad zachowaniami konsumentów podczas seminarium naukowego 

Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych zorganizowanego 

przez firmę StatSoft i Polskie Towarzystwo Statystyczne. W referacie oraz 

przygotowanych materiałach51 wskazałem na podstawowe zalety modelowania 

równań strukturalnych oraz przedstawiłem ogólną procedurę stosowania tej techniki. 

Część teoretyczną zilustrowałem przykładem empirycznym opracowanym na 

podstawie danych z mojej pracy doktorskiej. 

Drugą metodą, która pojawia się w moich publikacjach jest porównawcza 

analiza jakościowa (Qualitative Comparative Analysis). Podstawowe założenia, 

możliwości i ograniczenia tej metody przedstawiłem podczas konferencji Badania 

marketingowe wobec wyzwań współczesnego rynku i rozwoju społeczeństwa 

informacyjnego zorganizowanej przez Katedrę Badań Marketingowych 
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Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, która odbyła się w dniach 22-24 maja 

2016 r. W artykule związanym z wystąpieniem konferencyjnym przedstawiłem 

jakościową analizę porównawczą jako metodę, która może stanowić pomost między 

ilościowymi a jakościowymi badaniami zachowań konsumentów52. 

 

A.4 Bojkoty konsumenckie 

Opisując wyniki badań zrealizowanych po uzyskaniu stopnia doktora chcę 

także przedstawić cykl artykułów na temat bojkotów produktów – ważnego zjawiska 

ze sfery konsumpcji, które jest w niewielkim stopniu obecne w krajowej literaturze 

przedmiotu. 

W artykule pt. Nieodpowiedzialność przedsiębiorstw a zagrożenie bojkotem 

produktu podjąłem próbę wykazania, że jednym z najważniejszych czynników 

wywołujących bojkot jest łamanie zasad współżycia społecznego przez 

przedsiębiorstwo53. Przykłady krajowych protestów sugerują, że skala wspomnianej 

nieodpowiedzialności oddziałuje zarówno na kształt jak i przebieg bojkotu. Niestety 

samo wzniecenie protestu, nawet w słusznej sprawie, nie zawsze okazuje się 

wystarczające, aby zmienić sposób postępowania przedsiębiorstwa. Bojkot bowiem, 

aby był skuteczny musi znaleźć poparcie wśród znacznej liczby konsumentów. 

Niestety tego typu protesty są ciągle mało popularne w Polsce. 

Poszukując przyczyn znacznego zróżnicowania w udziale konsumentów w 

bojkotach produktów odwołałem się do poziomu dochodów w poszczególnych 

państwach. Wyniki badania pokazały, że w zamożnych krajach odsetek 

konsumentów uczestniczących w bojkotach jest kilkakrotnie wyższy niż w 

państwach o niższych dochodach. Poziom dochodu per capita wyjaśnia przeciętnie 

w 59% procentach różnice w udziale konsumentów w bojkotach na rynku 

europejskim54. W szerszym kontekście sugeruje to, że zjawisko bojkotowania 

produktów jest związane z poziomem rozwoju gospodarczego kraju. 

Dochody okazują się także czynnikiem, który w istotnym stopniu wyjaśnia 

udział konsumentów w bojkotach w Polsce. Potwierdzają to wyniki kolejnego 

badania, wskazującego, że odsetek uczestników bojkotów wśród najzamożniejszych 

konsumentów jest prawie pięciokrotnie wyższy niż wśród osób o najniższych 

dochodach. Dodatkowo, w opisywanym tekście wykazałem, że dochody ułatwiają 

konsumentom realizację preferowanych wartości poprzez uczestnictwo w bojkocie 

produktu55. 

Odnośnie znaczenia wartości, to w artykule pt. Bojkotowanie produktu a 

preferencje wartości konsumentów wykazałem, że krajowi konsumenci wyrażający 

                                                           
52 G. Zasuwa, Wykorzystanie jakościowej analizy porównawczej w badaniach postaw i zachowań 
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54 G. Zasuwa, Bojkotowanie produktów a dochody konsumentów na rynku europejskim, „Studia i 
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sprzeciw wobec firm przez uczestnictwo w bojkotach odznaczają się wyższym 

poziomem niezależności oraz niższym poziomem konserwatyzmu (tradycja, 

bezpieczeństwo, konformizm) i egoizmu (władza, siła) niż osoby nie biorące udziału 

w takich przedsięwzięciach56. 

Badając znacznie wartości w bojkotach produktów na rynku europejskim 

wykazałem, że bojkotowanie jest najsilniej dodatnio związane z wartościami takimi 

jak uniwersalizm i niezależność. Natomiast najsilniejsze ujemne związki występują 

w przypadku konserwatyzmu. Jednak rola wartości konsumentów w bojkotowaniu 

produktów nie jest taka sama we wszystkich państwach. Wyniki badania pokazały, 

że im wyższy jest poziom dochodu na osobę w państwie, tym wartości takie jak 

uniwersalizm i niezależność silniej korelują z bojkotowaniem produktów57. 

W następnym artykule podjąłem próbę zidentyfikowania profilu 

demograficznego polskiego konsumenta, który jest uczestnikiem bojkotów. Na 

podstawie analiz 10.772 obserwacji pobranych z Europejskiego Sondażu 

Społecznego wykazałem, że najwięcej osób biorących udział w bojkotach produktów 

jest wśród mężczyzn w średnim wieku, z wyższym wykształceniem, mieszkających 

w dużych miastach, w rodzinach trzyosobowych. Wiedza na temat cech 

demograficznych uczestników bojkotów może zostać wykorzystana zarówno przez 

menadżerów przedsiębiorstw stających wobec zagrożenia bojkotem, jak i członków 

organizacji niekomercyjnych planujących wykorzystanie bojkotu do wywarcia presji 

na nieetycznie postępującej firmie58. 

W dalszych badaniach zwróciłem uwagę na związek między aktywnością 

obywatelską a udziałem konsumentów w bojkotach59. Wyniki badania potwierdziły 

oczekiwania zgodnie, z którymi konsumenci wykazujący się większą aktywnością 

obywatelską częściej uczestniczą w bojkotach produktów. Szczegółowa analiza 

wykazała jednak, że poszczególne formy aktywności obywatelskiej są w różnym 

stopniu związane z bojkotami. Najsilniejsze związki zidentyfikowano w przypadku 

zaangażowania społecznego, w tym podpisywania petycji. Zdecydowanie słabsze 

okazało się natomiast oddziaływanie aktywności politycznej. 

Badania nad znaczeniem aktywności obywatelskiej w bojkotowaniu produktów 

przeprowadziłem także na poziomie krajów dokonując operacjonalizacji 

wspomnianej aktywności w wymiarach politycznym i społecznym. Próba badawcza 

składała się 21 państw europejskich. Uzyskane wyniki pokazują, że wyrażanie 

sprzeciwu wobec przedsiębiorstw przez udział w bojkotach jest istotnie związany z 

poziomem aktywności społecznej w danym kraju. Dokładnie, okazało się, że poziom 

aktywności społecznej wyjaśnia w ponad 76% różnice między państwami w 
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bojkotowaniu produktów. Natomiast, aktywność polityczna okazała się zmienną 

nieistotną na poziomie państw60.  

Poszukując przyczyn znacznego zróżnicowania  między państwami w udziale 

konsumentów w bojkotach produktów, w kolejnym artykule przedstawiłem wyniki 

badania nad kulturowymi uwarunkowaniami tego zjawiska61. We wspomnianym 

tekście za ramy teoretyczne przyjąłem model kultury kraju według G. Hofstede, G. 

J. Hofstede i M.  Minkov (2011). Zgodnie z postawionymi hipotezami analizę 

przeprowadziłem na poziomie krajów. Próba składała się z 32 państw. W procesie 

weryfikacji hipotez wyodrębniłem trzy grupy państw o podobnych profilach 

kulturowych. Porównanie profili wykazało, że wspomniane grupy istotnie różnią się 

pod względem udziału konsumentów w bojkotach produktów. Najwięcej 

konsumentów bojkotowało produkty w państwach o kulturach z wysokim poziomem 

indywidualizmu i przyzwolenia przy preferencjach dla wartości przypisywanych 

zwykle kobietom oraz niskiej tolerancji dla nierówności społecznych. Natomiast 

najmniej konsumentów uczestniczyło w bojkotach z państw o kulturze 

kolektywistycznej, cechujących się wysokim poziomem unikania niepewności i 

wysokim dystansie władzy. 
 

B. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw 

B.1 Programy społeczne przedsiębiorstw 

Wśród moich publikacji znajduje się także kilka pozycji dotyczących 

programów społecznych przedsiębiorstw oraz zarządzania nimi. Opisując ten nurt 

badawczy, w pierwszej kolejności chcę wspomnieć pracę, w której podjąłem próbę 

identyfikacji strategii zarządzania społeczną odpowiedzialnością przez instytucje 

finansowe. Ramy teoretyczne zbudowałem łącząc klasyfikację strategii według M. 

Portera i M. Kramera (2006) z propozycją M. Halme i J. Laurila (2009). Analizą 

objąłem 56 programów realizowanych przez 23 instytucje finansowe. Uzyskane 

wyniki pokazują, że większość instytucji finansowych realizuje programy wpisujące 

się w realizację „strategii dobrego obywatela”. Niestety takie podejście przynosi 

ograniczone korzyści społeczeństwu jak i samym firmom. Na stosowanie strategii 

innowacji społecznych, dzięki którym rozwija się rynek i jednocześnie rozwiązywane 

są problemy społeczne, wskazywało tylko 5 programów62. 

W 2015 roku wspólnie z dr hab. Kingą Machowicz redagowałem monografię 

na temat praktyki ochrony praw człowieka63. We wspomnianej monografii napisałem 
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rozdział na temat ochrony praw pracowników na podstawie normy SA800064. W 

ramach badań dotyczących odpowiedzialności opracowałem ramy teoretyczne do 

współautorskiego artykułu na temat zakresu ekonomicznej odpowiedzialności 

banków spółdzielczych w kontekście teorii zrównoważonego rozwoju. Główna teza 

tego tekstu wskazuje, że dokonując oceny odpowiedzialności ekonomicznej banku 

warto brać pod uwagę perspektywę nie tylko właścicieli ale również efekty 

ekonomiczne, które uzyskują inne grupy interesariuszy (klienci, pracownicy, 

społeczność lokalna)65. 

 

B.2 Raportowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw 

Ważnym obszarem moich badań jest problematyka dotyczące informacji na 

temat społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Do podjęcia tej tematyki 

skłoniły mnie badania nad transparentnością kampanii marketingu społecznie 

zaangażowanego, które pokazały, że część przedsiębiorstw jedynie „pozoruje” 

społeczne zaangażowanie wykazując się, przede wszystkim aktywnością w sferze 

komunikacyjnej (tzw. greenwashing). Rozwój konsumpcji prospołecznej wymaga 

rzetelnych i obiektywnych informacji. Badania sondażowe pokazują, że wrażliwi 

społecznie konsumenci zgłaszają zapotrzebowanie, przede wszystkim na miarodajne, 

ilościowe dane o działaniach prospołecznych przedsiębiorstw. Źródłem takiej wiedzy 

są raporty społeczne. Oczywiście konsumenci nie są bezpośrednimi odbiorcami tego 

typu sprawozdań. M. Morsing, M. Schultz i K.U. Nielsen 66 pokazują, że informacje 

z raportów społecznych w pierwszej kolejności trafiają do mediów i organizacji 

monitorujących działanie przedsiębiorstw. Wymienione jednostki następnie takie 

informacje kierują w przestrzeń publiczną. 

Prowadząc badania nad informacjami o społecznej aktywności przedsiębiorstw 

w pierwszej kolejności analizowałem skalę wykorzystania wytycznych Global 

Reporting Initiative przez podmioty gospodarcze funkcjonujące zarówno na rynku 

europejskim67 oraz w Polsce68. Uzyskane wyniki wykazały, że krajowe 

przedsiębiorstwa o wiele rzadziej korzystają z tego typu wytycznych niż organizacje 

z bardziej rozwiniętych gospodarek. W dalszej kolejności napisałem kilka artykułów 

w których podjąłem rozważania nad perspektywami rozwoju raportowania 
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społecznego69 oraz rolą tradycyjnej sprawozdawczości w generowaniu informacji o 

rezultatach społecznych przedsiębiorstw70. Jakość informacji dostarczanej przez 

raporty społeczne jest ostatnim wątkiem, który występuje w omawianym obszarze 

tematycznym. Wyniki wstępnych analiz na ten temat przedstawiłem na sesji 

plakatowej podczas konferencji na Uniwersytecie w St. Andrews, w Wielkiej 

Brytanii71. Rozszerzoną wersję tych badań zaprezentowałem następnie podczas 

konferencji International Conference Hradec Economic Days w Czechach72. 

Na koniec chcę dodać, że we współpracy z Panią Profesor Carmen Valor 

zaproponowałem model raportowania, którego celem jest podniesienie jakości 

informacji na temat aktywności filantropijnej przedsiębiorstw. Za ramy teoretyczne 

tego modelu przyjęto koncepcje kapitału moralnego według Godfreya73 oraz wyniki 

badań nad reakcjami konsumentów wobec informacji o społecznej 

odpowiedzialności. Zgodnie z proponowaną koncepcją przedsiębiorstwa powinny 

ujawniać informacje na temat: (1) celów działalności filantropijnej, (2) 

finansowanych spraw społecznych, (3) rodzaju i wielkości udzielanego wsparcia, (4) 

partnerów oraz (5) osiąganych wyników. Charakteryzowany projekt obejmował także 

badania empiryczne, podczas których poddano ocenie jakość informacji o 

filantropijnym zaangażowaniu 53 korporacji z listy Fortune 100, zaliczanych 

jednocześnie do największych darczyńców w Stanach Zjednoczonych. Efektem 

wymienionej analizy jest miedzy innymi identyfikacja 10 sposobów raportowania, 

które mogą wprowadzać w błąd czytelników raportów społecznych74. 
 

5.3. Podsumowanie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych 

Dokonując podsumowania chcę dodać, że poza intensywną działalnością 

naukowo-badawczą, angażowałem się także w działalność dydaktyczną oraz  
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