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As the number of companies implementing the CSR policy
increases, the question about the public perception of this
type of involvement is becoming more and more important.
The present research aimed at identifying various consumer
attitudes towards CSR and understanding of the
psychological traits underlying these attitudes. As the result
of Study 1 (quantitative, on a representative sample of 
N = 1055 consumers), six segments of consumers were
extracted, differing in the responses to the involvement of
companies. Study 2 (qualitative) showed that attitudes of
consumers are a consequence of their different value systems
(Schwartz, 1994). Values from the area of self-transcendence
were connected with more positive responses to CSR (visible
within groups of Fulfilled Optimists and Sensitive
Intellectuals). On the other hand, self-enhancement values
were connected with low openness to CSR (Excluded &
Frustrated and Corpoegoists). Moreover, it is not only the
content, but also the balance of the value system that
matters. Inconsistency of the values system (manifested by 
a high assessment of contradictory values) in groups
pursuing self-transcendence values (Passive Poseurs,
Sensitive Intellectuals) causes that attitudes towards CSR
and the tendency to engage in activities initiated by
companies are lower.

Wraz ze wzrostem liczby firm wdrażających politykę społecz-
nej odpowiedzialności (corporate social responsibility, CSR)
coraz istotniejsze staje się pytanie o odbiór społeczny tego ty-
pu zaangażowania ze strony biznesu. Prezentowane badania
miały na celu zidentyfikowanie różnorodnych postaw konsu-
mentów wobec CSR i zrozumienie psychologicznych uwa-
runkowań owych postaw. W badaniu 1, ilościowym, na pró-
bie reprezentatywnej (N = 1055) wyodrębniono sześć seg-
mentów konsumentów różniących się postawami wobec za-
angażowania firm w działalność CSR. Badanie 2, jakościowe,
pokazało, że różne reakcje konsumentów wobec CSR są kon-
sekwencją ich odmiennego systemu wartości (według teorii
Schwartza, 1994). Pozytywnym postawom wobec CSR sprzy-
jają wartości z obszaru przekraczania siebie (widoczne
u Spełnionych Realistów i Wrażliwych Intelektualistów).
Natomiast wartości z obszaru umacniania siebie sprzyjają
małej otwartości na CSR (widoczne u Wykluczonych Fru-
stratów i Korpoegoistów). Dla otwartości na działania CSR
firm znaczenie ma nie tylko treść, lecz także zrównoważenie
systemu wartości. Niespójność wyznawanych wartości (prze-
jawiająca się wysoką oceną wartości ze sobą sprzecznych)
w grupach wysoko ceniących przekraczanie siebie (Pasywni
Pozerzy, Wrażliwi Intelektualiści) powoduje, że postawy wo-
bec CSR są mniej pozytywne i skłonność do zaangażowania
w działania inicjowane przez firmy jest mniejsza.
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Wstęp

Współcześnie w coraz większym stopniu wyma-
ga się od przedsiębiorstw odpowiedzialnego prowa-
dzenia biznesu, w którym oprócz podstawowych ce-
lów biznesowych uwzględnia się dodatkowe cele
nastawione na różnych interesariuszy: społeczeń-
stwo, pracowników czy kontrahentów. Taka strate-
gia określana jest mianem społecznej odpowiedzial-
ności biznesu (corporate social responsibility, CSR)
i można ją zdefiniować jako „odpowiedzialność
przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo”
(Komisja Europejska, 2011, s. 7). Definicja ta za-
kłada realizację wszelkich działań przedsiębior-
stwa w zgodzie z szeroko pojętym dobrem ogólnym
oraz uwzględnienie jako integralnej części strategii
przedsiębiorstwa minimalizacji negatywnych skut-
ków społecznych i maksymalizacji korzyści, jakie
społeczeństwo może czerpać z działań firmy. 

W kontekście rosnącej popularności zaangażo-
wania firm w CSR pojawia się pytanie o efektyw-
ność tych działań. Wiele badań wykazuje pozytyw-
ny związek między podejmowaniem przez przed-
siębiorstwa działań z zakresu społecznej odpowie-
dzialności a ich wynikami finansowymi (Crifo,
Diaye i Pekovic, 2016; Margolis, Elfenbein
i Walsh, 2009), a także reputacją oraz wizerun-
kiem marki i całej firmy (Huang, 2015; Hutton
i in., 2001; Lichtenstein, Drumwright i Braig,
2004). Firmy zaangażowane w społecznie odpowie-
dzialne działania są postrzegane jako bardziej
etyczne (Hoeffler i Keller, 2002) i cieplejsze
(Aaker, Vohs i Mogilner, 2010). Wiele badań wska-
zuje także, że CSR prowadzi do wzmocnienia in-
tencji zakupowej produktu (Barone, Miyazaki
i Taylor, 2000, Chernev i Blair, 2015, Huang, Yen
i Liu, 2014). 

Badacze zwracają jednak uwagę na to, że działa-
nia CSR nie zawsze są skuteczne, a reakcje konsu-
mentów na nie mogą być bardzo zróżnicowane
(Sen i Bhattacharya, 2001). Jest to uwarunkowane
zarówno tym, jak skonstruowana jest dana kampa-
nia (np. Skarmeas i Leonidou, 2013), ale także 
indywidualnymi cechami konsumentów (np.
González-Rodríguez, Díaz-Fernández i Simonetti,
2014). Dlatego dobre zrozumienie indywidualnych
uwarunkowań postaw wobec CSR może pomóc zi-
dentyfikować grupy docelowe działań prowadzo-
nych przez firmy i budować bardziej celowe, spro-
filowane i skuteczne kampanie CSR. 

Przegląd literatury

W prezentowanych badaniach uwzględniono
dwa rodzaje czynników indywidualnych, które
zgodnie z dotychczasowymi dowodami empirycz-

nymi mogą różnicować konsumenckie reakcje na
działania CSR firm. Czynnikami tymi są zmienne
demograficzne: płeć, wiek, wykształcenie i dochód
oraz zmienna dyspozycyjna: wartości osobiste. 

Różnice demograficzne w zakresie 
reakcji na CSR  

Wiele badań ujawniło rolę zmiennych demogra-
ficznych w wyjaśnianiu konsumenckich reakcji na
CSR. Z reguły bardziej pozytywnie na zaangażo-
wanie firm reagują kobiety (Meyers-Levy, 1989,
Skoe i in., 2002, Moosmayer i Fuljahn, 2010;
Scharma, Chen i Luk, 2012) oraz osoby młode
(Dickson, 2001; Diamantopoulos i in., 2003; Elias,
2004). Istnieją jednak również badania wskazują-
ce, że postawy wobec CSR z wiekiem stają się bar-
dziej pozytywne (Vassilikopoulou, Siomkos i Mylo-
nakis, 2005). Wykazano także pozytywną korelację
z postawami wobec CSR dla poziomu wykształce-
nia (Roberts, 1996; Diamantopoulos i in., 2003;
Kelley, Donnely i Skinner, 1990) i statusu ekono-
micznego (Roberts, 1996). 

Istnieją też jednak badania nieujawniające wy-
raźnej roli demografii w odbiorze CSR (Perez i Ro-
driguez del Bosque, 2015). Prawdopodobnie, aby
dobrze zrozumieć reakcje konsumentów na odpo-
wiedzialność firm, konieczne jest uwzględnienie,
oprócz demografii, także zmiennych psychologicz-
nych, takich jak wartości, potrzeby, motywacja
i struktura osobowości (Fennell, 1997). 

W tym artykule zajmiemy się znaczeniem war-
tości dla reakcji na zaangażowanie i odpowiedzial-
ność firm. 

Znaczenie wartości indywidualnych 

Obecnie chyba najczęściej stosowanym psycho-
logicznym podejściem do wartości jest koncepcja
Schwartza (1994), który definiuje wartości jako
„pożądane, ponadsytuacyjne cele, stanowiące za-
sady przewodnie w życiu jednostki” (s. 20). Teoria
ta zakłada, że wartości stanowią określone stan-
dardy, według których wartościowane jest zacho-
wanie jednostek i grup społecznych, ale również
mogą pobudzać do podejmowania lub zaniechania
określonych działań, co oznacza, że odgrywają rolę
motywacyjną. 

Podstawowym założeniem koncepcji Schwartza
jest to, że wartości przyjmują specyficzną struktu-
rę — uniwersalnego, kołowego kontinuum
(Schwartz, 2017; Cieciuch, 2013) — zob. rysunek 1.
Kontinuum to wyznaczane jest przez 10 podstawo-
wych wartości, zorganizowanych w cztery nad-
rzędne grupy: przekraczanie siebie, umacnianie
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siebie, zachowawczość i otwartość na zmiany. Prze-
kraczanie siebie obejmuje takie wartości, jak sza-
cunek, tolerancja i dbanie o dobro wszystkich ludzi
oraz przyrody, a także cenienie bliskich związków
z innymi i dbanie o bliskie osoby. Umacnianie sie-
bie to orientacja na status społeczny, dążenie do
kontroli nad ludźmi i zasobami, cenienie osobiste-
go sukcesu i publicznego wizerunku, a także na-
stawienie na przyjemność. Zachowawczość to
uznawanie za wartość postępowanie zgodne z nor-
mami społecznymi, zachowywanie tradycji, a tak-
że przedkładanie nad inne wartości bezpieczeń-
stwa swojego, swojej rodziny i narodu. Otwartość
na zmiany to cenienie nowości, zmiany i niezależ-
ności w myśleniu i działaniu. 

Wartości leżące naprzeciw siebie na kole (np.
uniwersalizm i władza) znajdują się w konflikcie;
działanie nastawione na realizację jednej z tych
wartości stoi w sprzeczności z drugą z nich. Nato-
miast wartości leżące obok siebie na kole (np. uni-
wersalizm i kierowanie sobą) są ze sobą zgodne, dla-
tego określone działania mogą realizować zarówno
jedną, jak i drugą z nich. Indywidualny system war-
tości wyznaczają więc z jednej strony preferowane
wartości, z drugiej — stopień zrównoważenia, czyli
to, na ile wartości tworzą spójny i jednolity system,
a na ile generują konflikt (Schwartz, 1994). 

Wyznawane wartości mają związek z wieloma
obszarami działania człowieka, w tym jego reak-

cjami na komunikaty dotyczące odpowiedzialnej
konsumpcji i społecznej odpowiedzialności bizne-
su. Badania z tego obszaru pokazują, że uniwersa-
lizm, a także życzliwość, przystosowanie i bezpie-
czeństwo (choć w mniejszym stopniu) są predykto-
rami przykładania większego znaczenia do spo-
łecznego zaangażowania firmy (Gonzalez-Rodrig-
uez, Diaz-Fernandez i Simonetti, 2015). Preferen-
cja wartości z grupy przekraczania siebie (najsil-
niej), zachowawczości i otwartości na zmiany wią-
że się z częstszym uwzględnianiem w decyzjach
konsumenckich prospołecznego i prośrodowisko-
wego zaangażowania firm, podczas gdy dla warto-
ści z grupy umacniania siebie wykazano związek
negatywny (González-Rodríguez, Carmen Diaz-
-Fernandez i Simonetti, 2014; Wang i Juslin,
2012). 

Badanie przeprowadzone przez Unanue
i współpracowników (2016) pokazało, że ludzie
koncentrujący się na wewnętrznych celach życio-
wych (wiążącymi się z wartościami z grupy prze-
kraczania siebie) częściej podejmowali różne dzia-
łania prośrodowiskowe, takie jak ograniczenie ru-
chu samochodowego lub bojkotowanie przedsię-
biorstw negatywnie wpływających na środowisko.
Ludzie z zewnętrznymi celami życiowymi (zwią-
zanymi z wartościami z grupy umacniania siebie)
rzadziej angażowali się w inicjatywy prośrodowi-
skowe. 
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Cele i pytania badawcze

Głównym celem prezentowanych badań1 jest zi-
dentyfikowanie indywidualnych różnic o charakte-
rze psychologicznym, przede wszystkim w obsza-
rze wyznawanych wartości, znajdujących swoje od-
zwierciedlenie w różnych reakcjach na programy
CSR firm. 

Trzy główne pytania projektu badawczego to: 
1.  Na jakie typy (segmenty) dzielą się Polacy ze

względu na stosunek do CSR? 
2.  Jakie psychologiczne właściwości charakteryzu-

ją konsumentów odmiennie reagujących na
CSR? 

3.  Jakie znaczenie dla reakcji na CSR mają warto-
ści osobiste? 
Aby odpowiedzieć na powyższe pytania, zreali-

zowano dwa badania. Celem pierwszego badania
było wyłonienie zróżnicowanych pod względem re-
akcji na CSR grup konsumentów i wstępne zrozu-
mienie różnic demograficznych i psychologicznych
między nimi. Drugie badanie miało na celu pogłę-
bione zrozumienie zróżnicowania reakcji na CSR
w poszczególnych segmentach ze względu na wy-
znawane wartości. 

Zidentyfikowanie segmentów 
konsumentów o zróżnicowanych 
postawach wobec CSR (badanie 1) 

Metoda i narzędzia 

Przeprowadzono ogólnopolskie badanie na re-
prezentatywnej dla populacji próbie losowo-kwo-
towej (n = 1055, wiek 18–55 lat). Osoby badane
zostały losowo wybrane z bazy 120 tys. osób zare-
jestrowanych w panelu CAWI (Ogólnopolski Panel
Badawczy Ariadna). Struktura próby odpowiadała
strukturze populacji polskiej pod względem płci,
wieku oraz wielkości miejsca zamieszkania. 

Na potrzeby badania został skonstruowany au-
torski kwestionariusz obejmujący różne zmienne
psychograficzne oraz opinie, postawy i zachowania
wobec CSR. W części psychograficznej badano
ogólną satysfakcję z życia, zadowolenie z różnych
obszarów życia, strukturę wartości osobistych,
materializm, postawy wobec rodziny i pracy, po-
czucie kontroli nad własnym życiem, styl wydawa-
nia pieniędzy i obiektywną oraz subiektywną sytu-
ację finansową. W badaniu wykorzystano zarówno
standardowe narzędzia badawcze (np. skalę Satis-
faction With Life, SWLS; Diener, 1985), jak i au-
torskie narzędzia wielokrotnie testowane w po-
przednich badaniach (np. do pomiaru stylów wy-

dawania pieniędzy, Maison, 2019). Druga część an-
kiety dotyczyła opinii, postaw i zachowań w odpo-
wiedzi na działania CSR przedsiębiorstw oraz od-
powiedzialnej konsumpcji. Pod koniec badania
uczestnicy odpowiadali na pytania demograficzne
oraz dotyczące ich sytuacji socjoekonomicznej
(wiek, płeć, poziom wykształcenia, wielkość miej-
sca zamieszkania, stan cywilny, posiadanie dzieci,
status zatrudnienia, dochód netto, liczba osób
w gospodarstwie domowym). 

Analiza wyników badania 

W analizie segmentacyjnej uwzględniono: 
zmienne psychologiczne (np. ogólne zadowolenie
z życia, umiejscowienie kontroli, cele materiali-
styczne), 
zmienne związane z reakcjami wobec CSR (np.
uczucia i przekonania konsumentów wobec
CSR, zaangażowanie w różne rodzaje odpowie-
dzialnej konsumpcji), 
zmienne społeczno-ekonomiczne (np. wiek,
płeć, poziom wykształcenia). 
W pierwszym kroku przeprowadzono analizy

czynnikowe, które pozwoliły na redukcję liczby
zmiennych uwzględnionych w analizie segmenta-
cyjnej. Drugim etapem była analiza segmentacyj-
na, którą przeprowadzono metodą analizy skupień
k-średnich (Haughton, Legrand i Woolford, 2009).
Na podstawie analizy wyodrębniono sześć segmen-
tów, znacznie różniących się między sobą i spój-
nych wewnętrznie. Następnie grupom nadano na-
zwy na podstawie wnikliwej analizy głównych cech
segmentów i cech, które odróżniają je od reszty po-
pulacji (Weinstein, 1994). 

W artykule zaprezentujemy krótki opis segmen-
tacji (więcej szczegółów można znaleźć w artykule
Maison i Greszta, 2014). 

Spełnieni Realiści (15%). To dobrze wy-
kształceni profesjonaliści. Nieco więcej jest w tej
grupie kobiet niż mężczyzn, osób w stałych związ-
kach i z dziećmi oraz z wysokimi dochodami. Są
w wysokim stopniu zadowoleni ze swojego życia,
otwarci, z wysokim poczuciem kontroli. Nie są ma-
terialistami, choć posiadanie pieniędzy jest dla
nich ważne, ale jako środek do celu, a nie cel sam
w sobie. Mają największą wiedzę na temat społecz-
nej odpowiedzialności biznesu, oczekują tego typu
działań od firm i zwracają na nie uwagę. 

Wrażliwi Intelektualiści (18%). W tej grupie
jest więcej kobiet (65%) i osób z wyższym wy-
kształceniem. Wiele z nich nie wyszło jeszcze za
mąż i nie ma dzieci. Pod bardzo wieloma względa-
mi jest to segment podobny do Spełnionych Reali-
stów — zadowolony z życia (choć w nieco mniej-
szym stopniu, por. tablica 1), z wewnętrznym
umiejscowieniem kontroli i niskim poziomem ma-
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terializmu. Wrażliwi Intelektualiści oczekują od-
powiedzialnych zachowań ze strony firm, jednak
w porównaniu ze Spełnionymi Realistami ich za-
angażowanie wydaje się bardziej wybiórcze — nie
wszystkim pomagają równie chętnie. W porówna-
niu z pierwszym segmentem czują się w mniej-
szym stopniu odpowiedzialni za rozwiązywanie
problemów społecznych i również w mniejszym
stopniu wierzą, że CSR stanowi sposób rozwiąza-
nia takich problemów. 

Rodzinni Pragmatycy (21%). Jest to najstar-
szy, najmniej wykształcony segment. Są niezbyt
zadowoleni ze swojego życia i równocześnie mają
poczucie niewielkiego wpływu na własny los. Dla
nich zdecydowanie najważniejsza jest rodzina. Ich
wiedza na temat CSR jest niewielka. Jeśli angażu-
ją się w jakieś działania, to najczęściej z uwagi na
dobro własne i swoich bliskich. Na przykład podej-
mują działania proekologiczne, ale bardziej ze
względu na oszczędność niż korzyści dla środowi-
ska. Nie wierzą w dobre intencje firm, dlatego czę-
sto sceptycznie odnoszą się do CSR. 

Pasywni Pozerzy (19%). Najczęściej młodzi
mężczyźni, pracownicy fizyczni. Są raczej zadowo-
leni z siebie i z życia, ale równocześnie mało ak-
tywni. Można u nich zaobserwować silne dążenie
do autoprezentacji i bardzo materialistyczne po-
dejście do życia (pieniądze, posiadanie, status są

celami w ich życiu). Ponieważ mają silną potrzebę
autoprezentacji, można u nich zaobserwować
sprzeczne deklaracje i zachowania, również w ob-
szarze postaw wobec CSR. 

Wykluczeni Frustraci (12%). W tej grupie
jest przewaga młodych mężczyzn, często miesz-
kańców wsi, słabo wykształconych i bezrobotnych,
w najgorszej sytuacji finansowej. Są najmniej ze
wszystkich grup zadowoleni z życia, mają poczu-
cie, że ich życie zależy od pecha lub złych intencji
innych (zewnętrzne umiejscowienie kontroli). Naj-
silniej cenią w życiu cele materialistyczne, co z po-
wodu ich niskich dochodów może być źródłem fru-
stracji i poczucia krzywdy. Uważają, że pomagać
powinny inne, lepiej uposażone grupy. Oni sami
identyfikują się raczej z potrzebującymi pomocy. 

Korpoegoiści (15%). Do tego segmentu należą
głównie młodzi mężczyźni (73%), często single,
z największych miast, często studenci lub pracow-
nicy umysłowi o wysokich dochodach. Podobnie
jak Spełnieni Realiści są zadowoleni z życia i mają
wysokie poczucie kontroli. W odróżnieniu od nich
jednak są nastawieni na cele materialistyczne
i egoistyczną realizację własnych potrzeb. Nie od-
czuwają potrzeby działania w interesie innych.
Uważają, że przedsiębiorstwa powinny koncentro-
wać się na zarabianiu. Nie interesują się CSR, pro-
blemami społecznymi czy ekologią. 
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TTaabblliiccaa  11..  PPooddssttaawwoowwee  rróóżżnniiccee  mmiięęddzzyy  wwyyooddrręębbnniioonnyymmii  sseeggmmeennttaammii

O b j a ś n i e n i a: 
1 Zadowolenie z życia — skala Satisfaction With Life (Diener, 1985). 
2 Wewnętrzne umiejscowienie kontroli — autorska skala (przykładowe stwierdzenie: „Człowiek powinien brać los we własne ręce, a nie
oczekiwać, że ktoś mu coś da”), gdzie 1 oznacza niską wewnątrzsterowność, a 4 wysoką wewnątrzsterowność. 
3 Cele materialistyczne — trzy pytania, w których respondenci określali, na ile ważne są dla nich różne cele materialistyczne (np. by-
cie bogatym), gdzie 0 oznacza wynik równy średniej dla całej grupy. 
4 Zaangażowanie w CSR — wskaźnik sumaryczny obliczony na podstawie wybranych pozycji kwestionariusza: pytań o odpowiedzialne
zachowania konsumenckie (wybór produktów firm działających odpowiedzialnie), o znajomość pojęć, obecny i pożądany poziom wiedzy
na temat zaangażowania firm, o to, na ile osoba oczekuje od firm zaangażowania w działania na rzecz otoczenia, o skłonność zmiany
zazwyczaj kupowanej marki na markę działającą odpowiedzialnie oraz o reakcję na brak zaangażowania ze strony firmy. Skala 0–60. 

Ź r ó d ł o: opracowanie własne. 

Wyszczególnienie Wartości dla Spełnieni Wrazliwi Rodzinni Pasywni Wykluczeni 
Korpoegoiści

całej populacji Realiści Intelektualiści Pragmatycy Pozerzy Frustraci

Wiek (średnia) 33,0 37,1 29,6 43,8 29,0 29,3 28,9

% mężczyzn 51 39 35 42 66 57 73

% osób z wyższym 

wykształceniem 41,0 47,5 74,6 5,5 20,7 20,5 38,9

Dochód netto na osobę 

(w PLN) 1251 1674 1334 949 1041 833 1686 

Zadowolenie z życia 

(średnia)1 12,62 15,02 12,39 11,72 13,91 9,13 12,89

Wewnętrzne 

umiejscowienie kontroli2 2,98 3,29 3,00 2,89 2,95 2,58 3,13

Cele materialistyczne3 0,00 –0,03 –0,05 –0,21 0,12 0,11 0,15

Zaangażowanie w CSR4 24,3 33,0 28,0 26,0 23,0 20,0 14,0
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Przeprowadzone badanie segmentacyjne poka-
zało duże zróżnicowanie segmentów nie tylko pod
względem demograficznym, ale też pod względem
uwzględnionych w badaniu cech psychologicznych.
Grupy o bardziej pozytywnych postawach wobec
zaangażowania firm to najczęściej segmenty mniej
materialistyczne, a także z reguły bardziej zado-
wolone z życia i z wewnętrznym umiejscowieniem
kontroli: Spełnieni Realiści i Wrażliwi Intelektu-
aliści. Wyjątkiem są Korpoegoiści, którzy są w wy-
sokim stopniu zadowoleni z życia i mają we-
wnętrzne umiejscowienie kontroli, a jednak nie są
zainteresowani CSR. 

Uzyskane wyniki pokazały, że uwzględnienie
w badaniu zmiennych psychologicznych pozwala
lepiej zrozumieć złożoność reakcji na CSR i więk-
sze zróżnicowanie grup niż tylko podział na osoby
angażujące się i nieangażujące. Badanie to jednak
pozostawiło wiele pytań nierozstrzygniętych,
przede wszystkim o to, co leży u podłoża odmien-
nych reakcji na CSR w segmentach z pozoru po-
dobnych psychograficznie, jak np. Spełnieni Reali-
ści i Korpoegoiści. Kolejnym ważnym pytaniem
jest różnica psychologiczna między dwoma najbar-
dziej zaangażowanymi segmentami: Spełnionymi
Realistami i Wrażliwymi Intelektualistami oraz
o przyczyny niespójności postaw i zachowań Pa-
sywnych Pozerów. 

Zrozumienie roli wartości osobistych 
dla zaangażowania w CSR (badanie 2) 

Badanie 2 służyło pogłębieniu relacji między
czynnikami psychologicznymi a stosunkiem wobec
CSR. Nadrzędnym celem tego badania była identy-
fikacja i zrozumienie wartości różniących przez
przedstawicieli każdego segmentu oraz zrozumie-
nie ich związku z zachowaniami prospołecznymi,
w tym również reakcją na zaangażowanie firm. 

Metoda i narzędzia 

Przeprowadzono 24 pogłębione wywiady indy-
widualne (IDI) (Maison, 2010), od trzech do pięciu
z przedstawicielami każdego segmentu. W badaniu
wzięło udział 14 kobiet i 10 mężczyzn. Wywiady
przeprowadzono w dwóch lokalizacjach różniących
się wielkością: Warszawie i Krośnie. Za udział
w badaniu uczestnicy otrzymali wynagrodzenie
w wysokości 80 PLN. 

Każda rozmowa trwała dwie godziny i była na-
grywana. Wywiady były częściowo ustrukturyzo-
wane; moderatorzy prowadzili wywiady na podsta-
wie listy zagadnień i zadań do wykonania, nato-

miast ze względu na jakościowy charakter badania
dokładne sformułowanie pytań i instrukcji, a tak-
że ich kolejność były dostosowywane do indywidu-
alnego przebiegu wywiadu. 

Scenariusz wywiadu składał się z trzech części.
Pierwsza część miała na celu poznanie rozmówcy
i dotyczyła takich tematów, jak obecne życie, pla-
ny i marzenia, priorytety życiowe i wartości. Dru-
ga część obejmowała podejmowanie działań chary-
tatywnych, proekologicznych, a także obywatel-
skich. Trzecia część dotyczyła społecznej odpowie-
dzialności biznesu. Respondenci byli pytani o po-
strzegane motywy zaangażowania firm, potrzebę
zaangażowania biznesowego w różnych obszarach
i zainteresowanie komunikacją CSR, a także o to,
na ile uwzględniają pozytywne i negatywne od-
działywania firm na otoczenie podczas wyboru
produktów i usług. 

Do diagnozy wartości posłużyło zadanie, w któ-
rym respondenci otrzymywali listę 19 wartości (in-
spirowaną listą wartości Schwartza; za: Cieciuch,
2013) — tablica 2. Badani wybierali z listy trzy
najistotniejsze dla nich wartości, którymi kierują
się w życiu. Następnie wyjaśniali swój wybór i ro-
zumienie przez siebie wybranych wartości. 
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Ź r ó d ł o: opracowanie własne. 

Jakie wartości i zasady są dla MNIE ważne w życiu? 

ambicja

angażowanie się dla dobra innych 

bezpieczeństwo

bycie pomocnym 

ciekawość świata

cieszenie się życiem

miłość

niezależność

obowiązkowość

odpowiedzialność

poszukiwanie wrażeń

silna pozycja społeczna

skromność

szacunek dla innych

tolerancja 

uczciwość

wolność

zaspokajanie własnych potrzeb

zdrowie

życie duchowe



Wyniki interpretowano zgodnie z wytycznymi
analizy tematycznej (Braun i Clarke, 2006).
Transkrypcje z wywiadów zostały poddane proce-
durze kodowania, w poszukiwaniu wspólnych, po-
wtarzających się wątków. Następnie zidentyfiko-
wane kody zostały pogrupowane w nadrzędne te-
maty, powtarzające się zarówno w poszczególnych
wywiadach, jak i pomiędzy wywiadami. Tak uzy-
skane tematy zostały zdefiniowane i opisane. 

Analiza wyników badania 

Poniżej zostaną przedstawione wyniki analizy
wywiadów jakościowych przedstawiające specyfikę
systemu wartości każdego z wyodrębnionych seg-
mentów (rysunek 2) w relacji do ich zaangażowa-
nia społecznego i reakcji na CSR 

Spełnieni Realiści w wysokim stopniu cenią
wartości z obszarów przekraczania siebie i otwar-
tości na zmiany. Dążą do bycia tolerancyjnymi,

otwartymi, życzliwymi wobec innych i dbałymi
o bliskich. Z drugiej strony, są otwarci na nowości,
zmiany, lubią być w ciągłym ruchu, poznawać no-
we rzeczy, stawiać przed sobą nowe wyzwania.
Bycie pomocnym i dbanie nie tylko o własne dobro
stanowi dla nich ważną wartość, co skłania ich do
angażowania się we wszelkie prospołeczne i pro-
środowiskowe działania. Z kolei otwartość na
zmianę powoduje, że są zainteresowani także re-
latywnie mniej powszechnymi i bardziej nowocze-
snymi formami działania na rzecz innych, takimi
jak CSR. Ich system wartości jest zrównoważony:
pomiędzy wyznawanymi wartościami nie ma kon-
fliktu. Ta wewnętrzna równowaga wyznawanych
wartości może tłumaczyć obserwowaną spójność
zachowań osób należących do tego segmentu. Je-
śli segregują śmieci i kupują energooszczędne pro-
dukty, to także będą wspierać firmę, która działa
proekologicznie. Doświadczenie w podejmowaniu
działań na rzecz wspólnego dobra i duże zaanga-
żowanie sprawiają, że często mają bardzo wiele re-
fleksji na temat tego, w co warto się zaangażować,

25Marketing i Rynek/ Journal of Marketing and Market Studies, ISSN 1231-7853 

AArrttyykkuułłyy  t. XXVI, nr 7/2019  DOI 10.33226/1231-7853.2019.7.2

RRyyssuunneekk  22..  SSttrruukkttuurraa  wwaarrttoośśccii  ww ppoosszzcczzeeggóóllnnyycchh  sseeggmmeennttaacchh  
nnaa  ppooddssttaawwiiee  wwyynniikkóóww  bbaaddaanniiaa  jjaakkoośścciioowweeggoo

Ź r ó d ł o: opracowanie własne. 



Marketing i Rynek/ Journal of Marketing and Market Studies, ISSN 1231-7853 

AArrttyykkuułłyy  

26

i od firm oczekują równie przemyślanych i zorien-
towanych na cel działań. Nie podejmują decyzji
spontanicznie czy emocjonalnie, ale pomagają
w sposób przemyślany. 

Podejmując decyzje w kwestii wsparcia, staram
się nie robić tego impulsowo. To jest straszna sy-
tuacja, jak dziecko choruje, ale gdyby chcieć z te-
go współczucia za każdym razem sięgnąć do kie-
szeni, to samemu byłoby się zaraz osobą potrze-
bującą. Pomagam raczej w takich losowych sytu-
acjach, jak powódź, huragan, a tu szukam roz-
wiązań systemowych. Głosuję na projekty z bu-
dżetów obywatelskich, biorę udział w wyborach
(Spełniony Realista, 40 lat). 

Powinny się firmy angażować. Zależnie od tego,
jakie ma możliwości inicjowania różnego rodza-
ju działań. Na pewno [każda firma] coś powinna
robić, choćby sortować śmieci (Spełniona Re-
alistka, 45 lat).

Wrażliwi Intelektualiści w wysokim stopniu
cenią wartości z obszaru przekraczanie siebie, ta-
kie jak troska o dobro najbliższych, jak również
dobro wszystkich ludzi i planety, otwartość i życz-
liwość wobec innych. Ponadto cenią wartości za-
równo z obszaru otwartości na zmiany, jak i za-
chowawczości. Wrażliwi Intelektualiści z jednej
strony chcieliby, aby w ich życiu wiele się jeszcze
zmieniło, z drugiej cenią stabilizację i bezpieczeń-
stwo. 

Z uwagi na wysoką wartość, jaką stanowi dla
nich dobro innych i bycie pomocnym, Wrażliwi
Intelektualiści chętnie angażują się w działania
na rzecz innych i ogólnie pozytywnie reagują na
to, że firmy chcą robić coś dobrego dla społeczeń-
stwa i środowiska. Jednak niższa otwartość na
zmiany powoduje większą wybiórczość podejmo-
wanych działań, sceptycyzm wobec tych mniej
znanych form pomocy — w tym programów CSR.
Natomiast nierównowaga pomiędzy dążeniem do
stabilizacji i zmiany, jaką można zaobserwować
w ich systemie wartości, tłumaczy, dlaczego w po-
równaniu ze Spełnionymi Realistami angażują
się mniej. Wewnętrzny konflikt, jakiego doświad-
czają, pochłania zbyt wiele ich zasobów psycholo-
gicznych. 

Wrażliwi Intelektualiści, w porównaniu ze Speł-
nionymi Realistami, pomagają bardziej z porywu
serca niż programowo. Angażują się chętniej wów-
czas, gdy mają możliwość identyfikacji z odbiorcą
pomocy lub bezpośredni kontakt z nim, wzbudza-
jący automatyczną reakcję emocjonalną. Istotna
jest dla nich widoczność rezultatów pomocy —
chcą wiedzieć, komu pomagają, i zobaczyć efekty
udzielonego przez siebie wsparcia. 

SMS-ów nie wysyłam, nie wiem dlaczego, może
nie mam zaufania, że to pójdzie do operatora. Do
puszki tak, wrzucam datki. Bardziej mam za-
ufanie do człowieka niż jak telewizja do mnie
mówi (Wrażliwa Intelektualistka, 27 lat). 

Czasami, jak widziałam kogoś na ulicy zbierają-
cego, to zdarzyło mi się wrzucić, bo mi się przy-
kro zrobiło. Nawet jeśli wiem, że czasem mogą
udawać... (Wrażliwa Intelektualistka, 27 lat). 

Rodzinni Pragmatycy w wysokim stopniu ce-
nią bliskie relacje z innymi i dbanie o dobro najbliż-
szych — wartości należące do obszaru przekracza-
nie siebie. Mniej istotne są dla nich dobro ogółu, to-
lerancja i otwartość wobec innych. Cenią sobie na-
tomiast bezpieczeństwo, tradycję i przestrzeganie
norm społecznych — a zatem zachowawczość. Ich
system wartości jest zrównoważony — dbanie o do-
bro rodziny jest w zgodzie z przywiązaniem do bez-
pieczeństwa i przestrzeganiem norm społecznych. 

Taka struktura wartości powoduje, że Rodzinni
Pragmatycy są w małym stopniu zainteresowani
działaniami na rzecz szerszej wspólnoty, globalny-
mi. Cenne natomiast i warte wysiłku są dla nich
działania, które przynoszą obserwowalne, mierzal-
ne efekty w najbliższym otoczeniu, a tym samym są
korzystne dla nich i ich rodzin. Rodzinni Pragma-
tycy oszczędzają prąd, segregują śmieci, robią za-
kupy z torbą wielorazowego użytku, bo przynosi to
wymierne oszczędności dla ich rodzinnego budże-
tu. Chętnie angażują się na rzecz swojej najbliższej
społeczności — lokalnej, sąsiedzkiej. Na przykład
poprzez sprzątanie okolicznych lasów czy pomoc
starszym osobom — to pierwsze działanie popra-
wia otoczenie, w którym żyją, to drugie jest przy-
sługą, która pozwala liczyć na wzajemność. Z pro-
blemów społecznych najbardziej poruszają ich kwe-
stie, z którymi się bezpośrednio identyfikują, czyli
zagrożenie rodziny lub bezpieczeństwa (np. choro-
ba matki małych dzieci, niedożywienie dzieci).

Chciałbym, żeby nie było broni, żeby ludzie sza-
nowali siebie nawzajem, żeby nie było takiego ra-
dykalizmu. Chciałbym, żeby była przewidywal-
ność wszystkiego, bo teraz nic nie wiadomo, co
będzie (Rodzinny Pragmatyk, 41 lat). 

Angażuję się u córek w szkole. Jeżdżę na wy-
cieczki, na pomoc do przedstawień. Angażuję się
też w społeczność lokalną, np. Dzień Sąsiada.
Każdy coś przyniósł, była wielka feta na osiedlu.
Do tej pory wszyscy byli wyalienowani, a to wy-
darzenie spowodowało, że bardziej się zżyliśmy
(Rodzinny Pragmatyk, 32 lata). 

Pasywnych Pozerów cechuje otwartość na
zmiany — lubią doświadczać nowych rzeczy, stale
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poszukują nowych doznań i stymulacji, ważne jest
dla nich to, by czerpać z życia przyjemność. Poza
tym w wysokim stopniu cenią wartości z obszarów
umacniania siebie i przekraczania siebie. Z jednej
strony, ujawnia się u nich duża koncentracja na
sobie, dążenie do osiągnięcia jak najwyższej pozy-
cji, władzy. Co zaskakujące i niespójne, często za-
razem deklarują, jak ważne jest dla nich zaangażo-
wanie na rzecz innych i dobro wspólne. Ich system
wartości cechuje brak zrównoważenia — wartości,
które są dla nich ważne, często stoją w sprzeczno-
ści i trudno je jednocześnie realizować. Trudno na
przykład dążyć do tego, by życie było wolne od
zmartwień i przyjemne i zarazem angażować się
w wolontariat na rzecz chorych dzieci. 

W efekcie w postępowaniu Pasywnych Pozerów
widoczny jest brak konsekwencji i niespójność,
która ujawniła się w badaniu ilościowym w posta-
ci sprzecznych deklaracji. Badanie jakościowe po-
kazało, że niespójność ta polega głównie na roz-
bieżności pomiędzy deklaracjami a zachowania-
mi. Z jednej strony, Pasywni Pozerzy podkreślają
odpowiedzialność jednostki za rozwiązywanie
problemów społecznych i środowiskowych, zara-
zem jednak angażują się w pomoc innym niezwy-
kle rzadko. Deklarują wysokie oczekiwania etycz-
ne wobec firm, ale do zakupu produktu skłania
ich w dużo większym stopniu prestiż czy moda
związana z marką albo niska cena produktu niż
zaangażowanie firmy w działania społeczne. Jeśli
się angażują, to często z zewnętrzną motywacją
(np. z chęci budowania pozytywnego autowize-
runku). 

Mam silną potrzebę i świadomość, że angażowa-
nie się w działalność prospołeczną ma wartość
na wielu poziomach — poziom osobisty, emocjo-
nalny, tworzenie struktur opartych na ludziach,
a nie na polityce, procesy społeczne, poprawianie
nam życia etc. Z drugiej strony ubolewam, jak
niewiele rzeczy ja, jako obywatel, mogę zrobić
(Pasywny Pozer, 40 lat). 

Jak spotykam kogoś na ulicy, kto mnie prosi
o pomoc ulicy [w odróżnieniu od pomocy po-
przez fundację, której nie udziela — przyp.
aut.], mam wtedy osobiste zdanie na temat po-
trzeby udzielenia tej pomocy i pewnie jestem bar-
dziej skłonny tej pomocy udzielić. Trudno mi so-
bie przypomnieć ostatnią taką sytuację (Pasyw-
ny Pozer, 36 lat). 

Wykluczeni Frustraci w wysokim stopniu ce-
nią wartości z obszaru zachowawczości, takie jak
poczucie bezpieczeństwa, przywiązanie do tradycji
i przestrzeganie norm, a także wybrane wartości
powiązane z umacnianiem siebie: władzę, prestiż,
wartości materialne, w małym stopniu natomiast

kierowanie sobą. Grupa ta postrzega świat i in-
nych ludzi w kategoriach układu „silny–słaby”.
Siebie postrzegają jako tych słabych, skrzywdzo-
nych, jednak zarazem wyraźnie pragnęliby znaleźć
się w pozycji „silnych”. W efekcie nie są skłonni
dzielić się tym, co mają, i często wyrażają przeko-
nanie, że to raczej im należałaby się pomoc. Kon-
centrują się na sobie, przez co nie podejmują na-
wet działań niewymagających żadnych nakładów
finansowych ani dużego wysiłku. Nie rozumieją
również wielu mechanizmów, w tym także tego,
czym jest społeczna odpowiedzialność przedsię-
biorstw — że jest to element strategii, a nie filan-
tropia. Uważają, że firmy, jako ci „silni”, mogą
dzielić się, pomagać innym, jednak jako konsu-
menci nie mają zamiaru się w te działania angażo-
wać. 

1% podatku? Nie, nie, nie. Nie myślałem o tym
nawet, żeby komuś ten procent oddać. I tak mam
tak mało pieniędzy, że jeszcze komuś oddawać to
nie! (Wykluczony Frustrat, 46 lat). 

Firmy są po to, żeby zarabiać pieniądze, do ni-
czego innego nie. Ale powinny się angażować,
mają pieniądze, niech pomogą (Wykluczony
Frustrat, 50 lat). 

Korpoegoiści to segment w wysokim stopniu
ceniący wartości z obszarów umacniania siebie
oraz otwartości na zmiany. Szczególnie istotna jest
dla nich możliwość kierowania sobą: wolny, ni-
czym nieskrępowany samorozwój jednostki. Są cie-
kawi wszelkich zmian i nowości. Mają wiele pomy-
słów na siebie, wiele zainteresowań i próbują róż-
nych ścieżek. W niewielkim stopniu cenią nato-
miast wartości z grupy uniwersalizmu oraz zacho-
wawczości, takie jak pokój na świecie, tolerancja,
ochrona środowiska, podporządkowanie społecz-
nym regułom. 

Taki system wartości tłumaczy, dlaczego Korpo-
egoiści, w porównaniu ze Spełnionymi Realistami
— pomimo często podobnych warunków finanso-
wych, życiowych i pod pewnymi względami także
osobowościowych (wysokie zadowolenie z życia,
wysokie poczucie kontroli) — zdecydowanie rza-
dziej angażują się i mają zdecydowanie odmienne,
wręcz negatywne postawy wobec CSR. Działania
prospołeczne czy prośrodowiskowe, które są naj-
częstszym przedmiotem kampanii CSR, dla Korpo-
egoistów nie przedstawiają większej wartości. Dą-
żenie do dobra ogółu nie jest ich celem i nie jest też
w ich odczuciu zadaniem firm. Od biznesu oczeku-
ją przede wszystkim efektywności. Nie oznacza to
jednak, że popierają firmy działające bezwzględnie
czy nieetycznie — obowiązuje je pewna podstawo-
wa uczciwość wobec pracowników i klientów. Są
też skłonni aktywnie angażować się w akcje zgod-
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ne z ich systemem wartości, np. dążące do zdoby-
wania nowej wiedzy, rozwoju technologii czy
zwiększenia swobody jednostki. 

Nie lubię, jeśli organizuje się takie zbiórki, jak
na przykład Wielka Orkiestra Świątecznej Po-
mocy. To inwestowanie w trupa, inwestowanie
w bezpłatną, w cudzysłowie, służbę zdrowia.
Szpitale nie powinny potrzebować takich zbiórek
(Korpoegoista, 30 lat). 

Moralna firma to jest taka, która najwięcej pie-
niędzy zarabia, najwięcej pieniędzy płaci i dostar-
cza produkty wysokiej jakości. Od rozwiązywania
problemów społecznych i środowiskowych są inne
organizacje, fundacje (Korpoegoista, 25 lat). 

Dyskusja wyników

Wyniki przeprowadzonych badań dostarczają
kilku ważnych wniosków dotyczących zróżnicowa-
nia indywidualnych i psychologicznych motywów
leżących u podłoża angażowania się lub nieangażo-
wania w działania CSR firm. Po pierwsze, wyniki
badania 1 pokazały, jak różnorodnie reagują kon-
sumenci na zaangażowanie firm. Obok grup o jed-
noznacznie pozytywnych postawach wobec CSR
(Spełnieni Realiści), pojawiają się segmenty reagu-
jące na zaangażowanie firm mniej spójnie (np. Pa-
sywni Pozerzy, Rodzinni Pragmatycy) — prezentu-
jące odmienne zachowania w zależności od kon-
kretnej akcji, niezdecydowane co do oczekiwań wo-
bec firm. Zidentyfikowano także grupę obojętną
wobec CSR (Wykluczeni Frustraci), a nawet usto-
sunkowującą się negatywnie do takich działań firm
(Korpoegoiści). Pokazuje to, że polscy konsumenci
nie są jednorodną grupą i że programy CSR — jeśli
mają być skuteczne i przynosić obopólne zyski dla
firmy i społeczeństwa — powinny być różnorodne
i tworzone z myślą o konkretnych grupach docelo-
wych. 

Kolejnym ważnym wynikiem jest pokazanie roli
pomijanych w większości badań zmiennych psy-
chologicznych w wyjaśnianiu postaw wobec spo-
łecznej odpowiedzialności biznesu. Grupy o bar-
dziej pozytywnych reakcjach na CSR charaktery-
zowały się wysokim zadowoleniem z życia, we-
wnętrznym umiejscowieniem kontroli oraz niskim
materializmem. Grupy mniej otwarte na CSR były
natomiast mniej zadowolone z życia, bardziej ze-
wnątrzsterowne i bardziej ceniły cele materiali-
styczne. W świetle dotychczasowej wiedzy psycho-
logicznej wynik ten nie jest zaskakujący. Prospo-
łeczność zwiększa odczuwaną satysfakcję z życia
(Caprara i Steca, 2005). Można przypuszczać, że
relacja ta jest zwrotna — pomaganie innym wpły-
wa pozytywnie na satysfakcję i samoocenę, a te

z kolei wzmagają prospołeczność (Zuffiano i in.,
2016). Satysfakcja z życia miała także związek
z podejmowaniem działań na rzecz środowiska
(Xiao i Li, 2011; Schmitt i in., 2018). Również we-
wnętrzne umiejscowienie kontroli wiązało się za-
równo z podejmowaniem działań prospołecznych
(Midlarsky i Kahana, 1988), jak i odpowiedzialnej
konsumpcji (Husser, 2019). Natomiast przywiąza-
nie do dóbr materialnych ogranicza skłonność do
dzielenia się z innymi (Dittmar i in., 2014). 

Istnieje jednak znaczący wyjątek od opisanej re-
guły. Korpoegoiści, mimo wysokiego poziomu sa-
tysfakcji z życia i poczucia kontroli nad swoim ży-
ciem, są zarazem grupą o najbardziej negatywnych
reakcjach na CSR. Wydaje się, że satysfakcja z ży-
cia i poczucie kontroli są niezbędną, ale niewystar-
czającą bazą do tego, by otworzyć się na pomaga-
nie innym za pośrednictwem działań inicjowanych
przez firmy. Konieczne jest także uznanie celu ta-
kich działań za ważny i sensowny. Tu z kolei ol-
brzymie znaczenie ma system wartości. Badanie
jakościowe pokazało, że z bardziej pozytywnymi
postawami wobec CSR wiązało się przykładanie
osobistej wagi do wartości z obszaru przekraczania
siebie, a niewielkiej do umacniania siebie. Wydaje
się też, że bardziej pozytywnym postawom sprzyja-
ła otwartość na zmiany — segmenty bardziej za-
chowawcze prezentowały z reguły większą nieuf-
ność wobec motywów zaangażowania firm. 

Kolejny wynik warty podkreślenia dotyczy zna-
czenia zrównoważenia systemu wartości. Nierów-
nowaga w układzie wartości, obserwowana u Pa-
sywnych Pozerów i Wrażliwych Intelektualistów,
wiąże się z mniejszą otwartością wobec CSR
i skłonnością do zaangażowania w tego typu dzia-
łania. Pasywni Pozerzy dążą zarówno do realizacji
wartości z obszaru przekraczania siebie, jak
i umacniania siebie. W efekcie prezentują różne
pozornie niespójne dążenia (np. chcą pomagać in-
nym i dominować nad nimi). Deklarowanie przez
nich różnych zachowań, których w istocie nie prze-
jawiają, może być zabiegiem przeprowadzanym
nieświadomie, mającym na celu utrzymanie pozy-
tywnego obrazu siebie. Pasywni Pozerzy potrzebu-
ją wierzyć, że realizują normy powiązane z warto-
ściami takimi jak dobro społeczne czy ochrona
przyrody, chociaż jednocześnie w codziennym ży-
ciu zbyt są pochłonięci dążeniem do osiągnięcia
wyższego statusu i lepszej pozycji materialnej, by
faktycznie angażować się na rzecz tych wartości. 

Szczególnie interesujące są jednak konse-
kwencje niezrównoważenia systemu wartości
u Wrażliwych Intelektualistów. Segment ten dą-
ży zarówno do wartości związanych z otwartością
na zmiany, jak i zachowawczością. W efekcie, po-
mimo że angażowanie się dla dobra innych jest
dla nich równie ważne, co dla Spełnionych Reali-
stów, osoby te prezentują mniej spójne i mniej
pozytywne reakcje na CSR. Możliwe, że wyzna-
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wanie sprzecznych wartości powoduje, że Wrażli-
wi Intelektualiści doświadczają trudności w oce-
nie wartości poszczególnych działań. Wysokie
przekraczanie siebie i otwartość na zmiany,
a przy tym wysoka zachowawczość powodują
również, że społeczna odpowiedzialność biznesu
jest dla nich ideą zarazem pociągającą, jak i bu-
dzącą obawy, nieufność — jako coś nowego,
wprowadzającego zmianę na rynku. Możliwe tak-
że, że niespójność w obszarze wartości wywołuje
wewnętrzne konflikty zarówno dotyczące co-
dziennych wyborów (np. czy wypróbować nowy
produkt, czy pozostać przy tym, który dobrze
znam), jak i kształtowania swojego życia (np. czy

zaryzykować zmianę pracy, czy pozostać przy do-
tychczasowym, stabilnym zatrudnieniu). Pozo-
stawanie w takim konflikcie może angażować za-
soby energetyczne, poznawcze i psychologiczne
potrzebne, by pomagać innym. 

Wyłonione segmenty dają przekrojowy, zróżni-
cowany obraz reakcji konsumenckich na CSR. Bez
uwzględnienia wszystkich wymienionych właści-
wości psychologicznych, trudno byłoby zrozumieć
jednak przyczyny tych różnic. Lepsze zrozumienie
psychologicznego podłoża tego, jak kupujący pro-
dukty odbierają idee społecznej odpowiedzialności
firm, jest, jak się wydaje, kluczem do budowania
bardziej skutecznych kampanii CSR. 

Przypisy

1 Badanie realizowane w ramach projektu badawczego nr 2017/25/B/HS4/00275 pt. Czynniki warunkujące skuteczność prospołecznych komunikatów mar-
ketingowych (CRM), finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. 
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