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Wpływ wysokości darowizny i stopnia dopasowania sprawy  
na intencje zakupowe w cause-related marketing

Streszczenie

Zajmujący się problematyką marketingu ważnej sprawy koncentrują uwagę 
na efektach praktykowania CRM oraz ich uwarunkowaniach. Ważnymi, aczkol-
wiek w niewielkim stopniu uwzględnianymi komponentami badań prowadzonych 
w odniesieniu do rynku polskiego są rola wysokości darowizny oraz zgodności 
dopasowania sprawy do produktu. Wbrew oczekiwaniu, wyniki przeprowadzonego 
eksperymentu wskazują, że obie zmienne nie są czynnikami, które różnicują posta-
wy społeczne względem inicjatyw marketingu ważnej sprawy, wyrażone intencją 
zakupu produktów z atrybutem społecznej sprawy. Artykuł ma charakter badawczy.

Słowa kluczowe: cause-related marketing, intencje zakupowe, wysokość darowi-
zny, dopasowanie sprawy do produktu.

Kody JEL: D01, D12, D64, M31

Wstęp

Cause Related Marketing (CRM) jest komercyjnym działaniem opartym na racjonalnym 
dawaniu, w którym łączy się wzrost funduszy finansowych na wsparcie „jakiejś” sprawy 
społecznej z zakupem produktów i usług objętych kampanią. W tym wypadku należy mó-
wić o filantropijnym partnerstwie, skupionym wokół idei „wspólnej pomocy szlachetnej 
sprawie”, zawieranym między biznesem, organizacjami dobroczynnymi i konsumentami, 
dzięki któremu zaspokajane są potrzeby tak firmy, jak i klientów oraz społeczeństwa, jako 
całości (Kozłowski 2008). Odnosząc się do problematyki marketingu ważnej sprawy roz-
ważanej na płaszczyźnie naukowej okazuje się, że badania prowadzone są w odniesieniu do 
dwóch zasadniczych pytań: jak klienci reagują na kampanię CRM oraz jak zmaksymalizo-
wać korzyści wynikające ze stosowania CRM? (Kozłowski 2016). W tym kontekście należy 
zwrócić uwagę na istotny fakt, że jeśli międzynarodowy dorobek empiryczny jest niezwy-
kle bogaty i nacechowany różnorodnością, to w Polsce ciągle jest on niezwykle skromny. 
Nieliczne, aczkolwiek wartościowe wyniki badań nad CRM prowadzone w odniesieniu do 
polskich realiów wskazują na istniejącą lukę wiedzy w przedmiocie badań. Niewątpliwie 
jej zmniejszenie, przez wzbogacenie dotychczasowego stanu wiedzy, byłoby wartościowe 
dla praktyki gospodarczej. Zintensyfikowanie krajowych badań jest zasadne również dlate-
go, że postawy Polaków wobec działań CRM producentów dóbr konsumpcyjnych są nader 
pozytywne – działania społeczne są potrzebne i korzystne dla wszystkich stron (Mirońska, 
Zaborek 2013). W konsekwencji ujawnia się zamiar zakupu produktów społecznie zaanga-
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żowanych, który jest ważną przesłanką celowości angażowania się firm na rodzimym rynku 
w inicjatywy marketingowe podejmowane w ramach społecznie odpowiedzialnego biznesu. 

W odniesieniu do problematyki badawczej zawartej w tytule opracowania, dokonując 
oceny decyzji konsumenta o wyborze produktu wspierającego „jakąś” sprawę społeczną, za-
sadne jest postawienie pytania odnośnie do dotychczasowego stanu wiedzy w zakresie wpły-
wu wskazanych czynników na intencje zakupowe. Wyniki badań odnoszących się do powią-
zania zgodności sprawy społecznej i produktu (firmy) ze skłonnością do zakupu wskazują 
na niejednoznaczność związku między nimi. Tak wysokie, jak i niskie dopasowanie może 
być skuteczne, ponadto może nie odgrywać roli w decyzjach konsumenckich (Kozłowski 
2016). Również wpływ wysokości darowizny na intencje zakupowe nie jest jednoznaczny. 
Z jednej strony dowodzi się, że dla potencjalnego nabywcy produktów CRM może nie mieć 
znaczenia to, czy duża bądź mała kwota darowizny przekazana będzie na wsparcie sprawy 
społecznej (Kozłowski 2012; 2009; Vaidyanathan, Aggarwal 2005). Z drugiej zaś twierdzi 
się, że poziom darowizny wpływa w znaczącym stopniu na skłonność do aktywnego anga-
żowania się we wspieranie inicjatyw marketingu ważnej sprawy. Należy podkreślić, że siła 
oddziaływania poziomu darowizny na decyzje zakupowe jest uzależniona od typu produktu 
(hedonistyczny a utylitarny), źródła finansowania sprawy (klient donator – cena produktu 
wyższa a firma donator – cena produktu bez zmian), postrzeganej motywacji firmy do anga-
żowania się w rozwiązywanie problemów społecznych, poziomu ceny produktu, chęci po-
magania innym, dopasowania produktu do sprawy czy zamożności gospodarstw domowych 
(Kozłowski 2013; Chang, Liu 2012; Koschate-Fischer i in. 2012).

Metodyka badań 

W badaniach wzięło udział 160 studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
w Olsztynie1. W zaprojektowanej na potrzeby eksperymentu reklamie drukowanej przed-
stawiono 3-litrowy, ekologiczny płyn do prania oferowany pod marką „Zielony Przyjaciel”. 
Jest on przyjazny dla środowiska naturalnego, w 100% wolny od związków szkodliwych 
dla środowiska (fosforanów), nie szkodzi ekosystemowi i ulega całkowitej biodegradacji. 
W scenariuszu zamieszczono informację, że zwyczajowo detergent, który kupuje klient 
kosztuje 22,99 zł i jest to tyle samo, co reklamowany „Zielony Przyjaciel”. Oznacza to, że 
firma wspiera sprawę społeczną „bez podnoszenia ceny produktu”, a więc darowizna nie 
jest dodatkowym kosztem dla klienta. Przyjęcie tego założenia było celowe w świetle wie-
lu badań wskazujących, że ludzie są bardziej skłonni osobiście wspierać inicjatywy CRM, 
jeśli nie będą musieli przeznaczać swoich własnych pieniędzy na sprawę społeczną, płacąc 
więcej za nabywany produkt i w ten sposób ją finansować (Kozłowski 2013, 2012, 2009; 
Mirońska, Zaborek 2013; Vaidanathan, Aggarwal 2005; Barone i in. 2000). 

Eksperyment został przygotowany zgodnie ze schematem 2 (wysokość darowizny: duża 
vs. mała) x 2 (dopasowanie sprawy społecznej: wysokie vs. niskie) zmienne manipulacyjne. 

1  Ze względu na aplikację teorii wykorzystywanie próby złożonej ze studentów jest w badaniach CRM powszechne (Goldsmith, 
Yimin 2014; Buil i in. 2009).
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Ustalając wysokość darowizny odwołano się do badań R. Vaidanathana, P. Aggarvala oraz 
W. Kozłowskiego (2013) przyjmując, że niska kwota stanowi monetarną równowartość 6,5% 
ceny sprzedaży produktu, a wysoka jest dwukrotnie większa. Wyrażenie kwoty donacji w jed-
nostkach absolutnych jest dla produktów relatywnie tanich skuteczniejsze niż w ujęciu procen-
towym (Chang 2008). Dobór produktu oraz spraw społecznych do eksperymentu także nie był 
przypadkowy. Jak wynika z badania postaw Polaków względem CRM, branża chemii gospo-
darczej jest wskazywana, jako jedna z najbardziej pożądanych dla społecznego angażowania 
się przedsiębiorstw, a pomoc osobom przewlekle chorym i ochrona środowiska są w grupie 
najważniejszych problemów społecznych, których rozwiązanie powinno być aktywnie wspie-
rane przez przedsiębiorstwa (Mirońska, Zaborek 2014). Identyfikacji stopnia dopasowania 
wybranych spraw do produktu dokonano na podstawie funkcjonalnej zgodności aliansów. Ze 
względu na „ekologiczną” naturę powiązania eko-przyjaznego płynu do prania z ochroną śro-
dowiska, przyjęto takie połączenie za wysoce dopasowane (Kozłowski 2016). 

Z uwzględnieniem warunków kontrolnych przygotowano 4 scenariusze reklamy, róż-
niące się kombinacją „sprawa – darowizna”. Zostały one przedstawione 4 grupom stu-
dentów liczącym po 40 osób w każdej zbiorowości. Uczestnik badania losowo otrzymał 
kwestionariusz z pojedynczą reklamą CRM. Połowie osób zakomunikowano, że producent 
„Zielonego Przyjaciela” wspiera ochronę środowiska. W jego reklamie zostały zamieszone 
slogan reklamowy „POMÓŻ RATOWAĆ ŚRODOWISKO NATURALNE” oraz obietnica, 
że z każdym zakupem produktu określona kwota będzie ofiarowana organizacji charytatyw-
nej na ochronę środowiska w Polsce. Pierwszej grupie pokazano reklamę z kwotą darowi-
zny przeznaczonej na ten cel w wysokości 1,50 zł, a drugiej − 3 zł (wariant 1, wariant 2). 
Natomiast pozostałej zbiorowości uczestniczącej w badaniu zakomunikowano, że producent 
płynu do prania wspiera osoby chore na cukrzycę. W reklamie drukowanej zawarto slogan 
reklamowy „POMÓŻ CHORYM NA CUKRZYCĘ” oraz informację, że z każdym zakupem 
produktu określona kwota będzie ofiarowana organizacji charytatywnej na program profi-
laktyki cukrzycy w Polsce. Połowie osób z tej grupy pokazano reklamę z kwotą darowizny 
w wysokości 1,50 zł, a następnej − 3 zł (wariant 3, wariant 4) (por. tabela 1).

Tabela 1
Schemat przeprowadzono eksperymentu 

Zmienne manipulacyjne
Wariant 

eksperymentu 

Dopasowanie 
sprawy do 
produktu

Wielkość 
darowizny

Liczba 
kwestionariuszy 
ankietowych*Sprawa Kwota 

darowizny

Ochrona środowiska
1,50 zł 1 wysokie mała 39
3,00 zł 2 wysokie duża 40

Pomoc chorym na cukrzycę
1,50 zł 3 niskie mała 38
3,00 zł 4 niskie duża 39

* Uwzględniona w analizach, po weryfikacji ich kompletności wypełnienia. 
Źródło: opracowanie własne.
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Przyjęcie odmiennych pod względem dopasowania do produktu spraw (niskie vs. wyso-
kie dopasowanie) oraz kwot darowizny różniących się wielkością finansowego ich wsparcia 
(mała vs. duża darowizna) stanowiło punkt odniesienia dla sformułowania głównego celu 
badań. Było nim określenie związku między „wysokością” darowizny i „stopniem dopa-
sowania” sprawy do produktu a postawą społeczną względem inicjatyw CRM. Oceny siły 
powiązania tych zmiennych dokonano metodą analizy wariancji MANOVA, przy wykorzy-
staniu pakietu statystycznego IBM SPSS (wersja 22). W nawiązaniu do wyników dotych-
czasowych badań autora (Kozłowski 2016), weryfikacji statystycznej poddano następują-
cą hipotezę – „postawy względem kampanii CRM, wyrażone intencją zakupu produktów 
wspierających sprawę społeczną będą bardziej przychylne w sytuacji wyższej niż niższej 
kwoty darowizny i to bez względu na stopień dopasowania sprawy do produktu”2. W kon-
tekście sformułowanego celu, ważną kwestią dającą tło rozważanej problematyce, było 
spojrzenie na intencje zakupowe przez pryzmat postaw społecznych względem samych ini-
cjatyw CRM podejmowanych przez przedsiębiorstwa, chęci pomagania innym oraz party-
cypowania w kosztach rozwiązywania problemów społecznych3. 

Wyniki badań 

Z przeprowadzonych analiz wynika, że chociaż uczestnikom eksperymentu podoba się 
pomysł kupowania produktów wspierających sprawę społeczną, to jednak w mniejszym 
stopniu godzą się na aktywne wspieranie inicjatyw CRM (5,71 vs. 4,91 pkt.). Co więcej, 
uważają oni, że społeczeństwo powinno oferować swoją pomoc potrzebującym, a poma-
ganie innym jest dla nich bardziej niż mniej ważne (por. wykres 1). Natomiast oceniając 
wyrażane opinie co do tego, kto powinien pokrywać koszty związane z pomocą cierpiącym 
na cukrzycę i ochroną środowiska okazało się, iż dominująca większość uczestników eks-
perymentu oczekuje zaangażowania się zarówno oferenta produktów wspierających sprawę, 
jak i samych konsumentów (por. wykres 2). 

Pomiaru intencji (chęci) zakupu „Zielonego Przyjaciela”, ekologicznego detergentu do 
prania wspierającego finansowo ochronę środowiska, alternatywnie przewlekle chorych na 
cukrzycę dokonano przy użyciu trzech, 7-punktowych (dwubiegunowych) skal zapropono-
wanych przez R. Vaidanatha oraz P. Aggarvala (2005). W ocenie ich rzetelności zastoso-
wano test Cronbacha. Ponieważ oszacowana wartość współczynnika alfa, informującego 
o spójności pozycji względem skali, którą one tworzą, wyniosła 0,944, to należy uznać ją 
za wysoce rzetelną. Aby zweryfikować hipotezę, porównano średnie (dla intencji zakupu) 
dla każdej z czterech możliwych par obrazujących zmienne kontrolowane eksperymentu, 
poddając statystycznej ocenie różnice w wariancjach między nimi. 

2  Badania, których częściowe wyniki prezentowane są w opracowaniu, w znacznym stopniu wykraczają poza rozważaną tutaj 
problematykę. Ich kompleksowy charakter wynikał z uwzględnienia w eksperymencie typu produktu, postrzeganej warto-
ści i chęci zakupu, znaczenia sprawy społecznej i jej dopasowania do produktu, wysokości darowizny oraz wyboru między 
wsparciem finansowym sprawy a ofertą specjalną, postaw względem inicjatyw CRM oraz chęci pomagania innym. Badania, 
w których wzięło udział ponad 300 osób, przeprowadzono w październiku 2015 roku. Ich pierwsze wyniki zaprezentowano 
w opracowaniu przygotowanym na ogólnopolską konferencję naukową Konsumenci i organizacje wobec wyzwań przyszłości 
organizowaną przez Katedrę Marketingu Uniwersytetu Szczecińskiego w maju 2016 roku (Kozłowski 2016). 
3  W ocenie tych aspektów wykorzystano 7-stopniowe skale. 
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Wykres 1
Postawy społeczne względem programów CRM i pomagania innym

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Wykres 2
Partycypowanie w kosztach rozwiązywania problemów społecznych

Źródło: jak w wykresie 1.
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Mimo, że w kolejnych dwóch sytuacjach eksperymentalnych (3 i 4) widoczne są także 
różnice w wartościach średnich odnoszących się do intencji zakupu, to jednak nie są one sta-
tystycznie istotne (por. tabela 2). Negatywne wyniki analizy wariancji dla każdej z sytuacji 
eksperymentalnych stanowią zatem podstawę odrzucenia przyjętej hipotezy. Należy pod-
kreślić, że niepotwierdzony wpływ wysokości darowizny na intencje zakupowe jest zgodny 
z wcześniejszymi badaniami przeprowadzonymi przez autora (Kozłowski 2008) oraz wyni-
kami badań R. Vaidyanathana i P. Aggarwala (2005).

Uwzględniając odmienne sytuacje pod względem dopasowania spraw społecznych do 
produktu oraz wysokości darowizny można zauważyć, że uczestnicy eksperymentu są bar-
dziej skłonni nabywać reklamowany produkt, przy wyższej kwocie darowizny, jeśli spra-
wa społeczna będzie wysoce dopasowana do produktu. Z drugiej strony, przy dwukrotnie 
niższej dotacji, mają oni bardziej przychylną postawę względem „Zielonego Przyjaciela”, 
kiedy dopasowanie będzie niskie. Inaczej to ujmując, większa intencja zakupowa ujawnia 
się przy przekazaniu darowizny w kwocie 3 zł na ochronę środowiska naturalnego w Polsce 
niż na wsparcie programu profilaktyki cukrzycy i vice versa (por. wykres 3). Wniosek ten 
nie zyskuje jednakże statystycznego poparcia w rezultatach analizy wariancji (por. tabela, 
sytuacja 1 i 2). 

Wykres 3
Intencja zakupu a wysokość darowizny i dopasowanie sprawy

Źródło: jak w wykresie 1.
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Tabela 2
Rezultaty analizy wariancji dla porównywanych sytuacji eksperymentalnych  

Wyszczególnienie

Ze
st

aw
ia

ne
 w

ar
ia

nt
y 

ek
sp

er
ym

en
ty

Estymowana 
średnia dla 

intencji  
zakupu

Lambda 
Wilksa F* P-wartość*

(A) (B)

1 (A): duża darowizna – wysokie dopasowanie
(B): duża darowizna – niskie dopasowanie 3 vs 4 4,91 4,79 ,965 ,877 ,457

2 (A): mała darowizna – wysokie dopasowanie 
(B): mała darowizna – niskie dopasowanie 1 vs 2 4,72 4,91 ,952 1,249 ,298

3 (A): wysokie dopasowanie – mała darowizna 
(B): wysokie dopasowanie – duża darowizna 1 vs 3 4,72 4,91 ,946 1,403 ,249

4 (A): niskie dopasowanie – mała darowizna 
(B): niskie dopasowanie – duża darowizna 2 vs 4 4,91 4,79 ,951 1,275 ,289

*F – wartość testu F (Fishera), P-wartość: wartość prawdopodobieństwa (statystyczna istotność).
Źródło: obliczenia i opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Podsumowanie 

Przeprowadzone badania skoncentrowane były na poszukiwaniu odpowiedzi na pyta-
nie, czy wysokość darowizny oraz stopień dopasowania mogą wpływać na zakup produktu 
wspierającego sprawę społeczną. Chociaż sformułowane na ich podstawie wnioski nie pre-
tendują do miana niepodważalnych stwierdzeń, to mogą stanowić zachętę do kontynuacji 
badań i być inspiracją dla innych zajmujących się problematyką CRM. 

Dla angażowania się biznesu w rozwiązywanie problemów społecznych okoliczności 
rynkowe są niewątpliwe sprzyjające. Wskazują na to przychylne nastawienie Polaków do 
inicjatyw podejmowanych w ramach marketingu społecznie odpowiedzialnego, ich altru-
istyczne postawy oraz zgadzanie się na współudział w finasowaniu działań ukierunkowa-
nych na rozwiązywanie problemów społecznych. Ponieważ intencje zakupowe produktów 
społecznie zaangażowanych nie są determinowane wysokością darowizny oraz stopniem 
funkcjonalnej zgodności sprawy i reklamowanego produktu, należy postawić pytanie, ja-
kie inne czynniki mogą zwiększyć korzyści wynikające ze stosowania CRM? Można zało-
żyć, że im bardziej jesteśmy skłonni przyjmować postawę altruistyczną pomagając innym, 
im bardziej jesteśmy przychylnie nastawieni do działań społecznie odpowiedzialnych i im 
większe znaczenie ma dla nas sprawa społeczna tym chętniej będziemy kupowali produkty 
będące efektem marketingu ważnej sprawy. Wstępne wyniki badań podjętych w tym za-
kresie sygnalizują, że znaczenie sprawy społecznej jest siłą sprawczą różnic w zachowa-
niach konsumentów w obszarze ich skłonności do kupowania produktów CRM. Zostaną 
one przedstawione w jednym z kolejnych opracowań składających się na cykl poświęcony 
problematyce marketingu ważnej sprawy. 
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Influence of the Donation Level and Product-Cause Fit on Purchase 
Intentions in the Cause-Related Marketing

Summary

Scientists dealing with issues of cause-related marketing are concentrating their 
attention on the effects of the practice of CRM and their conditions. Important, al-
though to a small extent taken into account components of the research carried out 
in relation to the Polish market, are the role of the level of donations and product-
cause fit. Contrary to expectation, the results of the experiment show that both 
variables are not factors that differentiate social attitudes towards initiatives of the 
cause-related marketing, expressed the intention of buying products with the at-
tribute of social cause.

Key words: cause-related marketing, purchase intentions, donation level, product-
cause fit.

JEL codes: D01, D12, D64, M31

Влияние размера дарения и способа оформления дарственной 
на намерения о покупке в маркетинге с опорой на 
благотворительность (англ. cause-related marketing)

Резюме

Занимающиеся проблематикой маркетинга с опорой на благотворитель-
ность сосредоточивают свое внимание на эффектах применения CRM и их 
обусловленностях. Важными, хотя в небольшой степени учитываемыми со-
ставными частями исследований, проводимых по отношению к польскому 
рынку, является роль размера дарения и соответствия способа оформления 
дарственной продукту. Вопреки ожиданию, результаты проведенного экспе-
римента показывают, что обе переменные не являются факторами, которые 
дифференцируют общественное отношение к инициативам маркетинга с опо-
рой на благотворительность, выраженное намерением купить продукт с атри-
бутом благотворительности. Статья имеет исследовательский характер.

Ключевые слова: cause-related marketing, намерения купить, размер дарения, 
соответствие способа оформления дарственной продукту.

Коды JEL: D01, D12, D64, M31
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