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Wstęp

Marketing społecznie zaangażowany jest w dzisiejszych czasach do-
skonałym sposobem budowania przewagi konkurencyjnej na rynku. dzia-
łania w tym obszarze nie tylko mają wpływ na dokonywanie pozytywnych 
zmian społecznych, ale przede wszystkim przyczyniają się do realizacji 
głównego celu przedsiębiorstwa, jakim jest wypracowanie zysku. 

zdaniem C. K. Prahalada i a. Hammonda1, akcje społeczne mogą 
i powinny być zyskowne dla przedsiębiorstw w nie zaangażowanych. 
Niezbędne do realizacji tego zadania jest myślenie strategiczne, długo-
okresowe i holistyczne, mające na względzie jednocześnie interes spo-
łeczny i interes przedsiębiorstwa. Na konieczność zabezpieczenia intere-
su przedsiębiorstwa wskazuje także R. L. Blomstrom2. Należy powiązać 
te interesy poprzez znalezienie takich pozytywnych zmian społecznych, 
które będą miały również pozytywne skutki dla prowadzonej działalności 
gospodarczej3  

analizując kampanie społeczne z zakresu zdrowia, można zauważyć 
związek między przedmiotem kampanii a listą produktów przedsiębior-
stwa farmaceutycznego je finansującego, tzn. przedsiębiorstwa finan-
sują najczęściej kampanie społeczne związane z chorobą, na którą lek 

1 C. K. Prahalad, A. Hammond, Jak obsługiwać biednych i dobrze na tym zarabiać?, w: 
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Prahalad C. K. (red.), Wydawnictwo Helion, 
Gliwice 2007, s. 7–9.
2 R. L. Blomstrom, The Debate over Corporate Social Responsibility, S. May, G. Cheney, 
J. Roper (red.), Oxford University Press, Nowy Jork, 2007, s. 459, za: P. Wachowiak, Wraż-
liwość Społeczna Przedsiębiorstwa. Analiza i Pomiar, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna 
Handlowa w Warszawie, Warszawa 2013, s. 82. 
3 Zob. D. Oldenberg, Big Companies Plug Big Causes for Big Gains, „Business Society Re-
view” 1992, 8(3). 9



10

Joanna Flicińska-Turkiewicz

produkują. Przykładowo, kampanie społeczne zachęcające do profilaktyki 
raka, o ile okażą się skuteczne, przyczyniając się do wczesnej diagnostyki 
choroby, zwiększają jednocześnie zyski przedsiębiorstw produkujących 
leki. 

Ponadto angażując się w kampanie dotyczące zwiększania świadomo-
ści dotyczącej skutecznych metod leczenia i możliwości uzyskania refun-
dacji, przedsiębiorstwa farmaceutyczne zwiększają szanse na refundację 
produkowanych przez siebie leków, na które często pacjenci nie mogliby 
sobie pozwolić płacąc pełną cenę. dane dotyczące refundacji przytoczone 
w podrozdziale 1.5. wskazują na duże znaczenie tego aspektu w działal-
ności przedsiębiorstw farmaceutycznych4 

Wydaje się zatem, iż uzyskanie korzyści finansowych z kampanii spo-
łecznych będzie możliwe pod warunkiem wysokiej skuteczności kampanii, 
a więc uzyskania korzyści społecznych z jej realizacji.

W związku z tym, kampanie społeczne traktowane dotychczas jako 
instrument marketingu społecznego, z powodu dokonywania pozytyw-
nych zmian społecznych, w niniejszej pracy zostały zaprezentowane jako 
instrument marketingu społecznie zaangażowanego, w ramach którego 
cele społeczne są równie ważne jak biznesowe.

W dobie silnej konkurencji oraz popularności idei społecznej odpo-
wiedzialności wśród przedsiębiorstw, znaczenia nabiera umiejętność 
stosowania właściwych narzędzi i metod pomiaru rezultatów działań 
społecznie odpowiedzialnych. Przestają być one postrzegane jako dzia-
łalność non-profit lub generująca jedynie korzyści wizerunkowe, a zaczy-
nają być traktowane jako takie, które mogą przynosić także inne korzyści 
biznesowe. 

Branża farmaceutyczna posiada szczególną motywację do prowa-
dzenia aktywności w tym obszarze, wynikającą m.in. z uwarunkowań 
prawnych polegających na zakazie reklamy leków na receptę. Ponad-
to przedsiębiorstwa farmaceutyczne bardzo często plasują się wysoko 

4 Katalog KBPOZ dla leków refundowanych (http://kbpoz.gs1.pl/Kbpoz), których pod-
miotem odpowiedzialnym jest BIOGEN IDEC, jako firmę w Polsce podaje GEDEON 
RICHTER LTD. S.A. PRZEDSTAWICIELSTWO W POLSCE. Opracowanie własne na podsta-
wie danych GETMEDI, Udziały w rynku refundacji. Wyniki firm farmaceutycznych za rok 
2016, dostępne: https://getmedi.pl/news/114/udzialy-w-rynku-refundacji-wyniki-firm-
farmaceutycznych-za-2016-rok [15.02.2018].
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w rankingach związanych ze społeczną odpowiedzialnością. Wybór tej 
branży do analiz został również podyktowany zainteresowaniem przedsię-
biorstw pomiarem efektów społecznego zaangażowania. Są one bardzo 
skoncentrowane na rezultatach swoich działań, co może wpływać na ich 
skuteczność.

Kampanie społeczne w ochronie zdrowia, finansowane przez przedsię-
biorstwa farmaceutyczne, mają na celu dokonywanie pozytywnych zmian 
społecznych, w postaci, przykładowo, zwiększenia liczby osób poddają-
cych się badaniom przesiewowym w kierunku raka, co z jednej strony 
wpływa na wydłużenie życia zdiagnozowanych we wczesnym stadium 
choroby pacjentów, z drugiej strony, poprzez wzrost sprzedaży leków, 
przyczynia się do wzrostu przychodów przedsiębiorstwa.

Celem głównym niniejszej pracy jest określenie motywacji przedsię-
biorstw farmaceutycznych do angażowania się w kampanie społeczne 
oraz ocena skuteczności tych kampanii jako instrumentu marketingu 
społecznie zaangażowanego. 

Sformułowane zostały także dwa cele szczegółowe:
1) identyfikacja korzyści przedsiębiorstw farmaceutycznych z zaanga-

żowania w kampanie społeczne. 
2) identyfikacja uwarunkowań skuteczności kampanii społecznych fi-

nansowanych przez przedsiębiorstwa farmaceutyczne pod kątem 
przynoszenia korzyści społecznych i biznesowych.

Realizacji powyższych celów mają posłużyć przede wszystkim jakościo-
we metody badawcze. Uchwycenie perspektywy przedsiębiorstw farma-
ceutycznych w badaniu ilościowym byłoby bardzo trudne ze względu na 
niewielką liczbę przedsiębiorstw będących podmiotami badania. Branża 
farmaceutyczna jest silnie skoncentrowana – dziesięć przedsiębiorstw 
posiada łącznie około 40% rynku5. Przeprowadzono zatem pogłębione 
wywiady telefoniczne z ekspertkami zajmującymi się kampaniami spo-
łecznymi w ochronie zdrowia – w przedsiębiorstwach farmaceutycznych, 
w organizacjach pozarządowych z nimi współpracujących oraz niezależ-
nie. Materiał zebrany w tych wywiadach pozwolił m.in. na pogłębienie 
analiz studiów przypadku kampanii społecznych współfinansowanych 
przez przedsiębiorstwa farmaceutyczne.

5 IMS Health, Continuous Market Insight: Monthly Report, styczeń 2010.
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W niniejszej pracy postawione są następujące pytania badawcze: 
1) dlaczego przedsiębiorstwa farmaceutyczne angażują się w kampa-

nie społeczne z zakresu zdrowia?
2) Jakie korzyści czerpią przedsiębiorstwa farmaceutyczne z zaanga-

żowania w kampanie społeczne z zakresu zdrowia?
3) Czym można mierzyć skuteczność kampanii społecznych współfi-

nansowanych przez przedsiębiorstwa farmaceutyczne?
4) Czy można oceniać kampanie społeczne współfinansowane przez 

przedsiębiorstwa farmaceutyczne jako skuteczne?

zatem w niniejszej pracy skoncentrowano się na dwóch głównych za-
gadnieniach: korzyściach z zaangażowania się w kampanie społeczne oraz 
ich skuteczności. 

Praca składa się z pięciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedsta-
wiono charakterystykę marketingu społecznie zaangażowanego w ochro-
nie zdrowia, zawierającą korzyści oraz pomiar efektywności działań z tego 
zakresu. W tym rozdziale uwzględniono także etyczne aspekty wyko-
rzystania marketingu społecznie zaangażowanego wraz ze znaczeniem 
branży w wyborze kierunków działań w tym zakresie. W rozdziale drugim 
skoncentrowano się na analizie kampanii społecznych jako instrumentu 
marketingu społecznie zaangażowanego wraz ze wskazaniem technik oraz 
uwarunkowań ich skuteczności. Trzeci rozdział zawiera metodykę badań 
własnych. Część stanowiącą omówienie badań empirycznych zawierają 
rozdziały 4 i 5. W czwartym autorka przedstawia analizę korzyści odno-
szonych z realizacji kampanii społecznych, natomiast w rozdziale piątym 
– skuteczność tego instrumentu i możliwości jej pomiaru.

Niniejsze opracowanie stanowi część dysertacji doktorskiej autorki za-
tytułowanej Kampanie społeczne jako instrument marketingu społecznie 
zaangażowanego przedsiębiorstw farmaceutycznych, przygotowanej pod 
kierunkiem prof. dr hab. aldony Glińskiej-Neweś.

autorka składa podziękowania za wszelkie uwagi i komentarze dosko-
nalące niniejszą pracę dla prof. dr hab. aldony Glińskiej-Neweś, a także za 
sugestie przekazane przez dr agnieszkę Chwiałkowską. autorka chciałaby 
podziękować także gronu ekspertek, z którymi przeprowadzono pogłę-
bione wywiady indywidualne wywiady telefoniczne, dzięki którym praca 
zyskała na wartości a temat został przedstawiony z wielu perspektyw. ich 
sylwetki zostały szerzej przedstawione w podrozdziale 3.2.2.1. 



Marketing  
społecznie zaangażowany 

w ochronie zdrowia

1.1. Istota marketingu społecznie zaangażowanego

Marketing społecznie zaangażowany (ang. cause-related marketing) 
jest nierzadko utożsamiany ze społeczną odpowiedzialnością biznesu 
(CSR)6. W związku z tym w niniejszej pracy podjęto próbę zdefiniowania 
obu pojęć oraz wskazania relacji między nimi. 

Wraz z pojawieniem się tendencji związanych ze społecznym zaanga-
żowaniem przedsiębiorstw, powstawały różne jego formy i przejawy. Bar-
dzo popularna stała się idea społecznej odpowiedzialności biznesu, która 
mimo że zbliżona definicyjnie do znaczenia współczesnego, ma swoje po-
czątki w XiX wieku. Jej geneza związana jest z publikacją w 1899 r. książki 
Ewangelia Bogactwa (ang. The Gospel of Wealth) autorstwa a. Carne-
gie’ego7. Według grona autorów8 społeczną odpowiedzialność biznesu 

6 Na przykład: M. J. Barone, A. T. Norman, A. D. Miyazaki, Consumer Response to Retailer 
Use of Cause-Related Marketing: Is More Fit Better?, „Journal of Retailing” 2007, vol. 83(4),  
s. 437–445; D. V. D. Brink, G. Odekerken-Schroder, P. Pauwels, The Effects of Strategic and 
Tactical Cause-Related Marketing on Consumers’ Brant Loyalty, „Journal of Consumer Mar-
keting” 2006, vol. 23(1), s. 15–25; R. W. J. Endacott, Consumer and CRM: A National and 
Global Perspective, „Journal of Consumer Marketing” 2007, vol. 21(3), s. 63–73. 
7 J. A. F. Stoner, R. E. Freeman, D. R. Gilbert, Kierowanie, PWE, Warszawa 1999, s. 112, za: 
P. Wachowiak, Wrażliwość Społeczna Przedsiębiorstwa. Analiza i Pomiar, Oficyna Wydaw-
nicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2013, s. 75.
8 P. Kotler, N. Lee, Corporate Social Responsibility: Doing the Most Good for Your Com-
pany and Your Cause, John Wiley & Sons, Hoboken 2005, za: J. Vanhamme, A. Lindgreen, 13

Rozdział I
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można uznać za ogólne określenie dla „czynienia dobra” przez organiza-
cję, obejmujące dobrowolne zaangażowanie w kwestie takie jak: zdrowie 
i bezpieczeństwo w pracy, zarządzanie zasobami ludzkimi, edukacja, roz-
wój ekonomiczny, relacje z interesariuszami (np. klientami, dostawcami, 
społecznościami lokalnymi), ochrona środowiska, podstawowe ludzkie 
potrzeby. 

inna definicja społecznej odpowiedzialności biznesu, zaproponowana 
przez d. Logana, określa ją jako świadomość, iż przedsiębiorstwa są od-
powiedzialne przed wieloma grupami interesariuszy: klientami, pracow-
nikami, dostawcami, udziałowcami, politykami, szerszą społecznością, 
środowiskiem9. zatem, zgodnie z powyższą definicją, szersze znaczenie 
społecznej odpowiedzialności biznesu odnosi się do całokształtu wpły-
wu przedsiębiorstwa na środowisko i społeczeństwo w kraju i za granicą. 
Wpływ ten odbywa się za pośrednictwem interesariuszy takich jak: pra-
cownicy, inwestorzy i partnerzy biznesowi10 

Niektórzy autorzy uważają, iż marketing społecznie zaangażowany 
ma silny związek z ideą społecznej odpowiedzialności, gdyż pozwala na 
efektywne wdrażanie strategii społecznie odpowiedzialnego biznesu11  
Marketing społecznie zaangażowany jest określany często jako szczególna 

J. Reast, N. van Popering, To Do Well by Doing Good: Improving Corporate Image Through 
Cause-Related Marketing, „Journal of Business Ethics” 2012, 109, s. 259–274; M. C. Bran-
ko, L. L. Rodrigues, Corporate Social Responsibility and Resource-Based Perspectives, „Jo-
urnal of Business Ethics” 2006, 69(2), s. 76–88; A. Lindgreen, V. Swaen, W. J. Johnston, 
Corporate Social Responsibility: An Empirical Investigation of U.S. Organizations, „Journal 
of Business Ethics” 2009, 85 (suppl. 2), s. 303–323. 
9 D. Logan, How brands touch the parts others can’t reach, „Marketing Week” 1998, 
nr 25, Marzec, za: S. Adkins, Cause-Related Marketing. Who Cares Wins, Taylor&Francis, 
2011, s. 17.
10 Ibidem. Zob. N. F. Piercy, N. Lane, Corporate Social Responsibility: Impact on Strategic 
Marketing and Customer Value, „The Marketing Review” 2009, nr 4, vol. 9. 
11 Y. Kim, J. Lim, S. M. Choi, The Effects of Corporate Commitment and Cause Commercia-
lization in Cause-Related Marketing, „Advances in Consumer Research” 2010, (vol. 37),  
s. 834–835. Zob. M. Żemigała, Społeczna odpowiedzialność biznesu w świetle analiz bi-
bliometrycznych i opinii pracowników na temat równowagi między życiem zawodowym 
a prywatnym, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskie-
go, Warszawa 2013.
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forma społecznej odpowiedzialności biznesu12 oraz jako koncepcja węższa 
i mniej złożona niż CSR13  

Jednym z najczęściej wykorzystywanych modeli społecznej odpowie-
dzialności biznesu jest model a. B. Carrolla zaprezentowany w 1979 r., 
który posiada cztery wymiary14:

1) odpowiedzialność ekonomiczna (m.in. przynoszenie zysków, za-
trudnianie, konkurencyjność),

2) odpowiedzialność prawna (rozumiane jako działanie zgodne z pra-
wem oraz dotrzymywanie umów),

3) odpowiedzialność etyczna,
4) odpowiedzialność filantropijna (m.in. angażowanie się w działal-

ność dobroczynną, rozwiązywanie problemów społecznych).

zgodnie z tym modelem działalność w ramach marketingu społecznie 
zaangażowanego może się odbywać szczególnie w ramach odpowiedzial-
ności filantropijnej. zatem, poprzez ten model można zauważyć związek 
marketingu społecznie zaangażowanego i społecznej odpowiedzialności 
biznesu. Należy tutaj jednak wskazać, iż marketing społecznie zaanga-
żowany ma za zadanie przyniesienie również korzyści biznesowych dla 

12 Zob. K. M. File, R. A. Prince, Cause-Related Marketing and Corporate Philantropy in 
the Privately Held Enterprise, „Journal of Business Ethics” 1998, 17(4), s. 1529–1539, za: 
J. Vanhamme, op.cit., s. 261; P. S. Brønn, A. B. Vrioni, Corporate Social Responsibility and 
Cause-Related Marketing: An Overview, „International Journal of Advertising” 2001, 20(2), 
s. 207–222, P. Kotler, N. Lee, Corporate…, op.cit. s. 265, B. Van de Ven, An Ethical Frame-
work for the Marketing of Corporate Social Responsibility, „Journal of Business Ethics” 
2008, 82(2), s. 339–352; K .S. Jahdi, G. Acikdilli, Marketing Communications and Corporate 
Social Responsibility (CSR): Marriage of Convenience or Shotgun Wedding? „Journal of Bu-
siness Ethics” 2009, 89(1), s. 105–113; G. Liu, C. Liston-Heyes, W. W. Ko, Employee Partici-
pation in Cause-Related Marketing Strategies: A Study of Management Perceptions from 
British Consumer Service Industries, „Journal of Business Ethics” 2010, 92(2), s. 195–210.
13 C. B. Bhattacharya, S. Sen, Consumer-Company Indentyfication: A Framework for Under-
standing Consumers’ Relationships with Companies, „Journal of Marketing” 2003, vol. 67, 
s. 76–88; A. E. Nielsen, C. Thomsen, Reporting CSR: What and How to Say It?, „Corporate 
Communication” 2007, vol. 12(1), s. 25–40. 
14 R. Majkut, D. Wójcik, Społeczna odpowiedzialność biznesu spółek Skarbu Państwa, w: 
Społeczna odpowiedzialność biznesu, podatki, inwestycje. Wybrane aspekty, A. Uziębło 
(red.), Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2015, s. 24, za: A. B. Caroll,  
A. K. Buchholtz, Business & Society. Ethics and Stakeholder Management, Thompson 
Learning, South-Western College, USA 2003, s. 31.
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przedsiębiorstwa, a nie tylko rozwiązanie problemów społecznych, co 
odróżnia go od działalności filantropijnej. Y. Kim, J. Lim i S. M. Choi15 zde-
finiowali marketing społecznie zaangażowany jako jedną z głównych stra-
tegii społecznej odpowiedzialności biznesu, w której przedsiębiorstwo 
przekazuje środki finansowe na cel charytatywny w momencie dokony-
wania zakupu jej produktów przez konsumenta.

Kolejnym pojęciem związanym z marketingiem społecznie zaanga-
żowanym jest zaangażowanie społeczne przedsiębiorstwa, definiowane 
jako „różnorodne formy aktywności i zaangażowania pracowników przed-
siębiorstwa na rzecz lokalnej społeczności czy ogółu społeczeństwa”16  
Przyczynia się ono do rozwiązania wielu problemów społecznych przez 
np. wsparcie finansowe, rzeczowe, wolontariat pracowniczy oraz wpły-
wa na budowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa wśród 
interesariuszy17  

zarówno społeczna odpowiedzialność biznesu jak i zaangażowanie 
społeczne przedsiębiorstw to pojęcia powiązane z marketingiem społecz-
nie zaangażowanym. Jednocześnie marketing społecznie zaangażowany 
jest traktowany jako zjawisko odrębne. Ewolucja tego pojęcia w ciągu 
ostatnich lat została zaprezentowana w tabeli 1.

Tabela 1. Wybrane definicje i określenia marketingu społecznie 
zaangażowanego 

aUToR RoK dEFiNiCJa
P. R. Varadajan,  
a. Menon

1988 Proces formułowania i implementowania działalności marketin-
gowej, która charakteryzuje się tym, że przedsiębiorstwo oferuje 
wsparcie określonego celu, podczas gdy zaangażowanie klientów 
ma doprowadzić do dostarczenia dochodu, który zaspokoi orga-
nizacyjne i indywidualne cele.

K. M. File,  
R. a. Prince

1998 Wspieranie jednej organizacji przez drugą, aby relacja pomiędzy 
organizacją nastawioną na zysk i organizacją wspieraną była ko-
rzystna dla obu stron.i. Papasolomou,  

P. J. Kitchen
2011

15 Y. Kim, op cit , s. 834, 835.
16 A. Stafiej-Bartosik, D. Maison, Reklama społeczna – czym jest i jak się zmienia, w: Szla-
chetna propaganda dobroci, czyli drugi tom o reklamie społecznej, P. Wasilewski (red.), 
Agencja Wasilewski, Kraków 2007, s. 21.
17 Ibidem, s. 15.
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aUToR RoK dEFiNiCJa
S. adkins 1999 Marketing społecznie zaangażowany polega na wykorzystywaniu 

technik i strategii marketingowych w celu wspierania celów spo-
łecznych, jednocześnie wpływając pozytywnie na biznes.

S. adkins 1999 Marketing społecznie zaangażowany jest komercyjną aktywnością 
przedsiębiorstw i organizacji charytatywnych lub innych organiza-
cji społecznych, które budują partnerstwo w celu wprowadzenia 
na rynek wizerunku, produktu lub usługi w celu osiągnięcia obu-
stronnych korzyści.

R. Earle 2000 Marketing społecznie zaangażowany polega na wykorzystywaniu 
umiejętności reklamowania w cele osiągnięcia zmiany społecznej, 
która przyniesie korzyści jednostkom lub społeczeństwu jako cało-
ści, innymi słowy reklamowanie w służbie publicznej. 

Y. Cui,  
E. S. Trent,  
P. M. Sullivan, 
G. N. Matiru

2003 Połączenie biznesowych i społecznych (non-profit) pobudek, 
które dostarczając środków i finansowania, pozwala na zarówno 
zaadresowanie kwestii społecznych jak i osiągnięcie celów biz-
nesowych.

J. daw 2006 Marketing społecznie zaangażowany jest kombinacją filantropii, 
wspierania słusznej sprawy i marketingu, namacalnych zysków 
z działalności charytatywnej i kapitału, który wnoszą. To nowy 
marketing i narzędzie tzw. corporate citizenship, które poprawia-
łoby rentowność przedsiębiorstwa przez działania społeczne.

d. Maison,  
N. Maliszewski

2008 Marketing społecznie zaangażowany, zwany również marketin-
giem wspólnej sprawy lub marketingiem promocyjno-społecznym 
(Cause-Related Marketing, CRM) oznacza współpracę przedsię-
biorstw i organizacji non profit w sferze marketingu w celu roz-
wiązania problemu społecznego.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: R. Earle, The Art of Cause Marketing: How 
to Use Advertising to Change Personal Behavior and Public Policy, McGraw-Hill, Chicago 
2000, s. 3; P. R. Varadajan, A. Menon, Cause-Related Marketing: A Coalignment of Mar-
keting Strategy and Corporate Philanthropy, „Journal of Marketing” 1988, 52(3), s. 60; 
Y. Cui, E. S. Trent, P. M. Sullivan, G. N. Matiru, Cause-Related Marketing: How Generation 
Y Responds, „International Journal of Retail & Distribution Management” 2003, 31(6/7), 
s. 310; I. Papasolomou, P. J. Kitchen, Cause Related Marketing: Developing a Tripartite Ap-
proach with BMW, „Corporate Reputation Review” 2011, 14(1), s. 63–65; J. Klein, N. Da-
war, Corporate Social Responsibility and Consumers’ Attributions and Brand Evaluations in 
a Product-Harm Crisis, „International Journal of Research in Marketing” 2004, 21 (3); S. Ad-
kins, op.cit., s. 11; J. Daw, Cause Marketing for Nonprofits: Partner for Purpose, Passion, 
and Profits, John Wiley and Sons, New Jersey 2006, s. XXIX, XXX; D. Maison, N. Maliszewski, 
Cause Related Marketing – marketing zaangażowany społecznie, w: Propaganda dobrych 
serc, czyli pierwszy tom o reklamie społecznej, Maison, D., Wasilewski, P. (red.), Agencja 
Wasilewski, Kraków 2008, s. 120–121, za: A. Kaniewska-Sęba, M. Stefańska, Społeczna od-
powiedzialność biznesu a marketing społecznie zaangażowany, w: Kampanie społeczne 
jako forma socjotechniki, P. Pawelczyk (red.), Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 
2015, s. 120. 
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Głównymi powtarzającymi się elementami w powyższych definicjach 
są: wykorzystanie narzędzi marketingowych oraz realizacja celów społecz-
nych i biznesowych. W związku z tym na potrzeby niniejszej pracy, autor-
ka uznaje za obowiązującą następującą definicję marketingu społecznie 
zaangażowanego: „wykorzystywanie technik i strategii marketingowych 
w celu wspierania celów społecznych, jednocześnie wpływając pozytyw-
nie na realizację celów biznesowych”18. Kluczowa w tej definicji jest reali-
zacja zarówno celów społecznych jak i biznesowych oraz wykorzystanie 
narzędzi marketingowych. 

Celem pełniejszego wyjaśnienia istoty pojęcia marketingu społecznie 
zaangażowanego, w tabeli 2 przedstawiono jego przejawy.

Tabela 2. Przejawy marketingu społecznie zaangażowanego

aUToR RoK dEFiNiCJa

R. Earle 2000 Przykładowe obszary działania w ramach marketingu społecz-
nie zaangażowanego to: redukcja lub zaprzestanie ryzykownych 
praktyk jak palenie, zażywanie narkotyków, sex bez zabezpieczeń; 
walka z zaśmiecaniem środowiska czy lekkomyślnym rozpalaniem 
ognisk; hazard; zapinanie pasów; zdrowe odżywianie; działania 
przeciw dyskryminacji; działania na rzecz społeczności lokalnych. 
Marketing społecznie zaangażowany może także pomóc w doko-
naniu zmian w polityce społecznej.

a. duff 2003 Marketing społecznie zaangażowany może zawierać elementy ta-
kie jak: eventy sponsorowane, promocję sprzedaży, wolontariat, 
Public Relations  

18 S. Adkins, op.cit., s. 11.



M
arketing społecznie zaangażow

any w
 ochronie zdrow

ia

Rozdział I

19

KAMPANIE SPOŁECZNE PRZEDSIĘBIORSTW FARMACEUTYCZNYCH

aUToR RoK dEFiNiCJa

i. auguściak 2005 W marketingu społecznie zaangażowanym stosowane są narzę-
dzia takie jak: 

 – sponsoring społeczny – instytucje lub akcje społeczne 
otrzymują wsparcie w zamian za promowanie znaku gra-
ficznego sponsora; przedsiębiorstwo buduje lub poprawia 
swój wizerunek poprzez kojarzenie go z pozytywnym wize-
runkiem sponsorowanego;

 – charytatywne wspieranie fundacji – przedsiębiorstwo 
nie ma możliwości wyeksponowania swojego znaku, 
a zadaniem fundacji jest niesienie pomocy tym, którzy jej 
potrzebują;

 – kampanie reklamowe o społecznym charakterze – są 
stosowane w celu wywołania społecznie pożądanych 
zmian lub zachowań; odwołują się do negatywnych wra-
żeń i emocji, aby wywołać u odbiorcy zmianę zachowań 
na lepsze;

 – wsparcie społecznie istotnych spraw przy jednoczesnym 
zwiększeniu własnego zysku.

J. daw 2006 Marketing społecznie zaangażowany jest kombinacją filantropii, 
wspierania słusznej sprawy i marketingu, namacalnych zysków 
z działalności charytatywnej i kapitału, który wnoszą. To nowy 
marketing i narzędzie tzw. corporate citizenship, które poprawia-
łoby rentowność przedsiębiorstwa przez działania społeczne.

S. adkins 2011 Przejawami marketingu społecznie zaangażowanego są: dzia-
łalność charytatywna, sponsoring, PR, marketing bezpośredni, 
kampanie społeczne.

a. R. andreasen 2011 Marketing społecznie zaangażowany różni się od sponsoringu 
czy filantropii występowaniem zaangażowania przedsiębiorstwa 
w działanie, a nie tylko przekazywania środków finansowych.

C. Chang 2012 Tym co odróżnia sponsoring od marketingu społecznie zaangażo-
wanego jest brak uzależnienia wysokości wsparcia finansowego 
od interakcji z klientami przedsiębiorstwa.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: R. Earle, The Art of Cause Marketing: How to 
Use Advertising to Change Personal Behavior and Public Policy, McGraw-Hill, Chicago 2000, 
s. 3; A. Duff, Making the Cause Fit Commercial Aims, „Director” 2003, 56(8), s. 42; J. Daw, 
op.cit., s. 3; S. Adkins, op.cit., s. 13; A. R. Andreasen, Social Marketing in the 21st Century, 
Sage publications, Thousand Oaks 2006, za: A. L. Bischoff, Cause Related Marketing: Fit as 
Success Factor in CRM, Universität Hamburg 2011, s. 4; S. Gupta, J. Pirch, The Company-
Cause-Customer Fit Decision in Cause-Related Marketing, „Journal of Customer Market-
ing” 2006, 23(6); C. Chang, The Effectiveness of Advertising that Leverages Sponsorship 
and Cause-Related Marketing. A Contingency Model, „International Journal of Advertising” 
2012, 31(2), s. 319; I. Auguściak, Istota i znaczenie marketing społecznego, Zeszyty Nauko-
we Uniwersytetu Szczecińskiego 2005, nr 414, s. 21, 22. 



20

Joanna Flicińska-Turkiewicz

W powyższej tabeli zamieszczono bardzo zróżnicowane przejawy 
marketingu społecznie zaangażowanego. W celu uporządkowania po-
jęć autorka zamieściła poniższy rysunek, na którym przestawiono gra-
ficznie zależność między marketingiem komercyjnym, zaangażowaniem 
społecznym przedsiębiorstwa, filantropią a marketingiem społecznie 
zaangażowanym. 

Na poniższym rysunku można zauważyć istnienie elementów wspól-
nych dla marketingu społecznie zaangażowanego i każdego z trzech wska-
zanych pojęć. Nie są to zatem pojęcia będące synonimami ani też nie ma 
tutaj relacji zawierania się jednego z pojęć w innym. 

Rysunek 1. Zależność między marketingiem komercyjnym, zaangażowaniem 
społecznym przedsiębiorstwa, filantropią a marketingiem społecz-
nie zaangażowanym

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: A. Stafiej-Bartosik, D. Maison, Reklama spo-
łeczna – czym jest i jak się zmienia, w: P. Wasilewski (red.), Szlachetna propaganda dobroci, 
czyli drugi tom o reklamie społecznej, Agencja Wasilewski, Kraków 2007, s. 16.

W celu pełniejszego zrozumienia pojęcia marketingu społecznie za-
angażowanego, warto przyjrzeć się jego genezie. za początki marketingu 
społecznie zaangażowanego przyjmuje się lata 80-te XX wieku, a za po-
mysłodawcę – Jerry’ego Welsh’a, ówczesnego wiceprezydenta american 
Express. Pierwszą inicjatywę z tego zakresu podjęto w tym przedsiębior-
stwie w latach 1981–1984. W jej ramach zachęcano klientów do zakupów 
z użyciem karty american Express, a procent od kwoty zakupów był prze-
znaczany na cel charytatywny (wsparcie odnowy Statuy Wolności). oka-
zało się to dużym sukcesem, gdyż zaobserwowano wzrost liczby transakcji 
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za pomocą karty o 28% oraz wzrost liczby użytkowników o 45%19. dosko-
nale ilustrują ten fakt słowa Louis’a Gerstnera, jednego z menedżerów 
american Express: „We now know, we can do well by doing good” (tłum. 
Wiemy teraz, że możemy dobrze pracować poprzez czynienie dobra)20  
Mimo że to działania Jerry’ego Welsh’a zostały uznane za początki mar-
ketingu społecznie zaangażowanego, to już dużo wcześniej obserwowano 
jego przejawy. Np. w latach 80-tych XiX wieku William Hesketh Lever 
podjął decyzję o przeznaczeniu na cele charytatywne wskazane w głoso-
waniu przez klientów przedsiębiorstwa Sunlight, kwoty proporcjonalnej 
do liczby oddanych głosów. Kupony do głosowania znajdowały się na opa-
kowaniach mydła piorącego produkowanego przez to przedsiębiorstwo21  
Powyższy przykład wskazuje, że już ponad 100 lat temu dostrzeżono fakt 
przynoszenia korzyści biznesowych przez odpowiednio powiązane z dzia-
łalnością przedsiębiorstwa działania społeczne.

Poniżej w tabeli 3 zestawiono kolejne przykładowe działania podej-
mowane w ramach marketingu społecznie zaangażowanego wraz z ich 
efektami.

Przykłady te wskazują przede wszystkim na jeden mechanizm mar-
ketingu społecznie zaangażowanego – zakup produktów przedsiębior-
stwa, z których część przychodów przeznaczana jest na cele społeczne. 
W niniejszej pracy skoncentrowano się na innym mechanizmie, tzn. na 
działaniach mających na celu zmianę postaw społecznych, które w konse-
kwencji doprowadzą do wzrostu przychodów przedsiębiorstwa.

istnieje szereg podobieństw marketingu społecznie zaangażowanego 
do marketingu społecznego. Czasami także te dwa pojęcia są ze sobą 
utożsamiane. W związku z tym autorka podjęła próbę wskazania podo-
bieństw i różnic między tymi pojęciami.

19 A. Postek, Cause Related Marketing, http://www.kampaniespoleczne.pl/wiedza_defi-
nicje,2393,cause_related_marketing [11.10.2014], za: A. Kaniewska-Sęba, M. Stefańska, 
Społeczna odpowiedzialność biznesu a marketing społecznie zaangażowany, w: Kampanie 
społeczne jako forma socjotechniki, P. Pawelczyk (red.), Oficyna a Wolters Kluwer business, 
Warszawa 2015, s. 121.
20 J. Daw, Cause Marketing for Nonprofits: Partner for Purpose, Passion, and Profits, John 
Wiley and Sons, New Jersey 2006, s. 3.
21 S. Adkins, op.cit., s. 8.
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Tabela 3. Przykładowe programy marketingu społecznie zaangażowa-
nego i ich efekty

PRoGRaM MaRKETiNGU SPo-
łECzNiE zaaNGażoWaNEGo zaSada działaNia EFEKTY  

SPołECzNE i BizNESoWE
american Express  
(odrestaurowanie Statuy Wol-
ności, USa 1983)

1% z każdej transakcji 
dokonanej kartą amEx 
oraz 1 dolar w przy-
padku każdej nowej 
karty wydanej w trak-
cie trwania kampanii 
przekazano na odno-
wę Statuy.

amEx przekazał 1,7 mln dolarów 
na renowację Statuy;
o 45% wzrosła liczba nowych 
kart;
o 28% wzrosło użycie karty 
w czasie trwania kampanii 
(3 miesiące).

Walkers i „The Sun”  
(bezpłatne książki dla szkół, UK, 
1999)

za zakup przekąsek 
przedsiębiorstwa 
Walkers oraz dzien-
nika „The Sun” klient 
dostawał kupony, 
które wymieniano na 
książki.

Fundusz 12 mln funtów;
Każda szkoła uczestnicząca 
w kampanii otrzymała średnio 
po 70 książek;
Udział Walkers na rynku przeką-
sek wzrósł, a „The Sun” odnoto-
wał wzrost sprzedaży w czasie 
trwania akcji.

danone i PaH  
(Podziel się posiłkiem, Polska, 
od 2003)

Kupowanie produktów 
danone oznaczonych 
talerzykiem, symbo-
lem akcji, oznaczało jej 
wsparcie.

do roku 2008 w ramach pro-
gramu do najbardziej potrze-
bujących dzieci w Polsce trafiło 
11 mln posiłków;
Podczas 9 edycji akcji:
a) zebrano 549 tys. ton 

żywności,
b) 2 155 sklepów włączyło się 

do zbiórki żywności,
c) produkty zebrane w czasie 

tej edycji zostały rozdane 
1 200 organizacjom.

danone odnotował poprawę 
wizerunku i wzrost sprzedaży. 

Procter&Gamble  
i Fundacja Polsat  
(Podaruj dzieciom słońce,  
Polska, 2004)

Kupowanie produktów 
P&G oznaczonych 
żółtym słoneczkiem, 
symbolem akcji, ozna-
czało wsparcie akcji.

Fundusz 3 mln zł na zakup wyso-
kiej jakości aparatów ultrasono-
graficznych oraz rentgenowskich 
do wczesnej diagnozy chorób 
nowotworowych u dzieci;
P&G odnotował wzrost sprze-
daży.

Źródło: W. Kozłowski, Cause-related marketing w badaniach naukowych i praktyce bizne-
sowej, „Marketing i Rynek” 2008, nr 6, s. 11.
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zgodnie z definicją marketingu społecznego stworzoną przez P. Ko-
tlera w 1971 r., marketing społeczny jest rozumiany jako projektowanie, 
wdrażanie i kontrolowanie programów, mających na celu wpłynięcie na 
akceptację społecznych idei przy wykorzystaniu takich metod jak plano-
wanie produktu, wycena, komunikacja, dystrybucja oraz badania marke-
tingowe22. Ponad 10 lat później P. Kotler i a. andreasen23 zaprezentowali 
zmodyfikowaną definicję marketingu społecznego jako adaptacji założeń 
koncepcji marketingowej do sfery społecznej, przyjmującej wykorzystanie 
sposobów działania i instrumentów charakterystycznych dla komercyjne-
go marketingu w celu wywierania wpływu na społeczne zachowania i po-
stawy oraz modyfikowania ich w sposób korzystny z ogólnospołecznego 
punktu widzenia. W ciągu ostatnich 30 lat podejmowano kolejne próby 
zdefiniowania marketingu społecznego. W  poniższej tabeli przedstawio-
no wybrane z nich. 

Tabela 4. Wybrane definicje i określenia marketingu społecznego 

aUToR RoK dEFiNiCJa

a. R. andreasen 1995 zastosowanie technologii marketingu komercyjnego do analizo-
wania, planowania, wykonania i ewaluacji programów zaprojek-
towanych do wpływania na zachowania grupy docelowej dla ich 
dobra i dobra społeczeństwa.

J. French,  
C. Blair-Stevens 

2005 Systematyczne zastosowanie koncepcji i technik marketingowych, 
aby zrealizować cele związane ze zmianą zachowań dla dobra 
społecznego.

P. Kotler,  
N. R. Lee,  
M. Rothschild

2006 Proces, który stosuje zasady i techniki marketingowe w celu 
kreowania, komunikowania i dostarczania wartości w celu wpły-
nięcia na zachowania grupy docelowej w sposób korzystny dla 
społeczeństwa (zdrowie publiczne, bezpieczeństwo, środowisko 
i społeczeństwo) tak samo jak dla grupy docelowej.

B. Smith 2006 Proces kreowania, komunikowania i dostarczania korzyści pożą-
danych przez grupę docelową w zamian za zachowanie odbior-
ców, które przynosi korzyści dla społeczeństwa bez zysku finan-
sowego dla marketingowca.

22 P. Kotler, G. Zaltman, Social Marketing: An Approach to Planned Social Change, „Journal 
of Marketing” 1971, s. 5.
23 M. Pacut, op.cit., 66. 
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aUToR RoK dEFiNiCJa

P. Kotler, 
N. R. Lee

2008 odrębna dyscyplina marketingu, która została za taką uznana na 
początku lat 70.; odnosiła się początkowo do wysiłków skoncen-
trowanych wokół zmiany zachowań mających na celu poprawę 
zdrowia, zapobieganie wypadkom, ochronę środowiska i pomoc 
społecznościom lokalnych.

a. Czubala 2013 Sposób tworzenia strategii marketingowej przedsiębiorstwa, 
uwzględniający społeczne skutki podejmowanych decyzji  
i działań.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: A. Andreasen, Marketing Social Change: Chan-
ging Behavior to Promote Health, Social Development and the Environment, Jossey-Bass, 
San Francisco, s. 7; J. French, C. Blair-Stevens, Social Marketing Pocket Guide, National So-
cial Marketing Centre of Excellence, Londyn 2005, s. 18; P. Kotler, N. R. Lee, M. Rothschild, 
Personal Communication, 2006, za: P. Kotler, N. R. Lee, Social Marketing: Influencing Beha-
viors for Good, Sage Publication, Inc. 2008, s. 7; B. Smith, Personal Communication, 2006, 
za: P. Kotler, N. R. Lee, Social Marketing: Influencing…, op.cit., s. 7; A. Czubala, Koncepcja 
i Formy Marketingu Społecznego Przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej 
Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, nr 1, Tarnów 2013, s. 26, 27; J. French, C. Blair-Stevens, 
Key concepts and principles of social marketing, w: Social marketing and public health. 
Theory and practice, J. French, C. Blair-Stevens, D. McVey, R. Merritt, Oxford University 
Press, Nowy Jork, 2010, s. 32, 33. Zob. K. S. Cameron, Paradox in Positive Organizational 
Change, „The Journal of Applied Behavioral Science” 2008, vol. 44, nr 1.

Celem lepszego poznania pojęcia marketingu społecznego, poniżej 
przedstawiono przykłady ilustrujące elementy tworzące jego istotę.
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Tabela 5. Przykłady ilustrujące elementy definicji marketingu 
społecznego

oBSzaR SPołECzNY: 
zagadnienie

zdRoWiE
otyłość

BEzPiECzEŃSTWo
Upadki

ŚRodoWiSKo
dostawy wody

Po
te

nc
ja

ln
e 

za
ch

ow
an

ia
 d

o 
pr

om
ow

an
ia

Wpływ na grupę 
docelową

Rodzice dzieci 
w wieku szkolnym

Seniorzy 75+ Właściciele domów

zaakceptowanie 
nowego zacho-
wania

Wspieranie dziec-
ka w chodzeniu 
pieszo do szkoły 
min. 1 dzień w ty-
godniu

Uczęszczanie na 
wzmacniające 
i poprawiające rów-
nowagę ćwiczenia 
fizyczne

Sprawdzenie czy 
w łazience nie ma prze-
cieków

odrzucenie 
potencjalnego 
nowego zacho-
wania

Nie oferowanie 
przekąsek z wy-
soką zawartością 
cukru i tłuszczu po 
szkole

Nie kupowanie 
obuwia takiego jak 
klapki

zainstalowanie systemu 
zmiękczania wody tylko 
jeśli to konieczne

Modyfikacja 
obecnego zacho-
wania

zachęcanie dzieci 
do zamawiania 
pokrojonych owo-
ców zamiast posił-
ku typu fast-food

Powolna zmiana 
z siedzącego trybu 
życia na aktywny 
fizycznie

Mierzenie czasu brania 
prysznica, żeby skrócić 
go do poniżej 5 min.

odrzucenie 
starego zacho-
wania

Używanie metod 
gotowania bez 
tłuszczu

Nie schodzenie 
w dół po schodach 
bez trzymania się 
poręczy

Używanie szczotki za-
miast węża z wodą do 
czyszczenia podjazdu 
i chodnika wokół domu

Wykorzystanie zasad 
i technik marketingo-
wych (4P)

Produkt: organizo-
wanie programów 
promowania zdro-
wego trybu życia 
np. „Chodzący 
autobus szkolny”

Cena: 
Kupony na darmo-
we zajęcia fitnessu

Miejsce:
zamawianie online testu 
do toalet

Korzyści zdrowsze dzieci dłuższa niezależ-
ność życiowa senio-
rów

Redukcja rachunków za 
wodę i bardziej zrówno-
ważone dostawy wody

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: P. Kotler, N. R. Lee, Social Marketing: Influenc-
ing…, op.cit., s. 9.
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Jak można zauważyć wskazane zostały obszary dotyczące realizacji 
podstawowych potrzeb społecznych. P. Kotler zaliczył do tych obszarów 
zachowania związane:24 

 • ze zdrowiem, w tym: palenie papierosów, picie alkoholu profilak-
tykę aidS i raka25;

 • z bezpieczeństwem, w tym: z prowadzeniem samochodu, pływa-
niem, przemocą;

 • ze środowiskiem, w tym dbanie o czystość powietrza, wody i gleby;
 • z zaangażowaniem społecznym, w tym działania na rzecz społecz-

ności lokalnych jak np. malowanie świetlicy.

Bogactwo definicyjne pojęcia marketingu społecznego jest bardzo 
duże. W związku z tym, że bywa ono utożsamiane z marketingiem spo-
łecznie zaangażowanym oraz wykorzystuje często narzędzia marketingu 
komercyjnego26, w poniższej tabeli zaprezentowano zestawienie tych 
trzech rodzajów marketingu, a także wskazano podstawowe podobień-
stwa i różnice między nimi. 

Warto zwrócić uwagę na korzyści odnoszone przez przedsiębiorstwa 
w ramach działań w zakresie marketingu społecznie zaangażowanego, 
a więc fakt odnoszenie zarówno korzyści wizerunkowych, jak i innych korzy-
ści biznesowych, w tym finansowych. zatem marketing społecznie zaanga-
żowany pozwala na łączenie rodzajów korzyści odnoszonych z marketingu 
komercyjnego i społecznego. Ponadto takie działania wzbudzają większe 
zaufanie niż w przypadku marketingu komercyjnego. Wyjątkowa jest także 
możliwość zawierania partnerstw między przedsiębiorstwami konkurujący-
mi w branży przy jednoczesnym odnoszeniu korzyści biznesowych.

24 P. Kotler, N. R. Lee, Social Marketing: Influencing…, op.cit., s. 18–20.
25 Zob. C. Blair-Stevens, L. Reynolds, A. Christopoulos, Behavioural theory: understanding 
the key influences on human behavior, w: Social marketing and public health. Theory and 
practice, J. French, C. Blair-Stevens, D. McVey, R. Merritt, Oxford University Press, Nowy 
Jork, 2010.
26 P. Kotler, G. Zaltman, op.cit., s. 2–12.
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Tabela 6. Podobieństwa i różnice między marketingiem komercyjnym, 
społecznym i społecznie zaangażowanym27 28 

KaTEGoRia 
aNaLizY

MaRKETiNG  
KoMERCYJNY

MaRKETiNG  
SPołECzNY

MaRKETiNG SPołECzNiE 
zaaNGażoWaNY

Typ produktu Konkretny produkt 
lub usługa

Rodzaj postawy lub 
zachowania

Rodzaj postawy lub zacho-
wania

Cel Maksymalizacja 
przychodów

Wzrost świadomości 
problemu społeczne-
go/ zmiana postaw 
lub zachowań

Wzrost świadomości proble-
mu społecznego / zmiana 
postaw lub zachowań przy 
jednoczesnych korzyściach 
dla przedsiębiorstwa

Warunek  
skuteczności

Korzyści z nowego 
produktu/usługi 
przewyższają 
koszty

Korzyści ze zmiany 
postawy/zachowania 
przewyższają koszty27 

Korzyści ze zmiany postawy/
zachowania przewyższają 
koszty; bliski związek między 
działalnością organizacji 
i przedmiotem działań MSz28 

Korzyści dla 
przedsiębiorstwa

Korzyści finansowe Korzyści wizerunkowe Korzyści wizerunkowe 
i finansowe

Konkurencja Przedsiębiorstwa 
oferujące takie 
same lub podobne 
produkty/usługi

dotychczasowe posta-
wy lub zachowania

dotychczasowe postawy lub 
zachowania

Partnerzy dostawcy,  
odbiorcy 

Przedsiębiorstwa ofe-
rujące takie same lub 
podobne produkty/
usługi, a także przed-
siębiorstwa z innych 
branż oraz organizacje 
pozarządowe

Przedsiębiorstwa oferujące 
takie same lub podobne 
produkty/usługi, a także 
przedsiębiorstwa z innych 
branż oraz organizacje poza-
rządowe

Emocje Pozytywne Pozytywne i nega-
tywne (strach, współ-
czucie)

Pozytywne i negatywne 
(strach, współczucie)

zaufanie  
do nadawcy  
komunikatu

Bardzo niskie Wyższe niż w przypad-
ku stosowania marke-
tingu komercyjnego

Wyższe niż w przypadku 
stosowania marketingu 
komercyjnego

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: A. Andreasen, op.cit., s. 22; P. Kotler, N. R. Lee, 
Social Marketing: Influencing…, op.cit., s. 18–20; P. Kotler, G. Zaltman, Social Marketing: An 
Approach to Planned Social Change, „Journal of Marketing” 1971, nr 35, s. 2–12.

27 Według P. Kotlera teoria wymiany ma duże znaczenie zarówno w marketingu komercyj-
nym, jak i społecznym, gdzie również postrzegane korzyści muszą być równe lub wyższe 
od postrzeganych kosztów związanych ze zmianą zachowania (P. Kotler, N. R. Lee, Social 
Marketing: Influencing…, op.cit., s. 14).
28 J. Vanhamme, op.cit., s. 260.
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W związku z licznymi podobieństwami marketingu społecznego i ko-
mercyjnego, autorzy wskazują na możliwe wykorzystanie koncepcji „4P”29 
lub nawet „7P” w marketingu społecznym:30

1. Produkt – przedmiot działania marketingu społecznego, precyzyj-
nie zdefiniowany, np. profilaktyczne badania cytologiczne;

2. Cena – koszty behawioralne i psychologiczne związane ze zmianą 
postawy;

3. dystrybucja – dostępność środków, za pomocą których odbiorca 
może zrealizować propagowany cel;

4  Promocja – przekazanie informacji na temat danej akcji, poinfor-
mowanie społeczeństwa;

5  Ludzie – łączenie wysiłków kilku organizacji w celu realizacji dzia-
łań w ramach marketingu społecznego, duże znaczenie mają tutaj 
także odbiorcy kampanii;

6  Proces – trwa dopóki odbiorca przekazu jest pod wpływem kam- 
panii;

7. dowód materialny – elementy marketing społecznie zaangażowa-
nego, z którymi styka się odbiorca, np., ubiór pracowników organi-
zujących akcję, wyprodukowane materiały.

Podobnie elementy marketingu mix mogą być wykorzystywane 
w marketingu społecznie zaangażowanym. Kluczową różnicą jest tu-
taj założenie odniesienia korzyści biznesowych (nie tylko wizerunko-
wych) w przypadku realizacji działań w zakresie marketingu społecznie 
zaangażowanego. 

1.2. Korzyści z marketingu społecznie zaangażowanego

Marketing społecznie zaangażowany przynosi korzyści zarówno dla 
przedsiębiorstwa, jak i dla społeczeństwa. zgodnie z trójkątem wymiany 
korzyści d. Maison i P. Wasielewskiego zaprezentowanym na rysunku 2 
są to:31

29 P. Kotler, G. Zaltman, op cit., s. 2–12.
30 D. Maison, P. Wasilewski, op cit., s. 13–18.
31 Ibidem.
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 • dla społeczeństwa rozumianego jako „klient” – zadowolenie z dzia-
łania altruistycznego, 

 • dla społeczeństwa rozumianego jako „organizacja społeczna” – 
przekazywane środki finansowe,

 • dla przedsiębiorstwa – wzmocniony wizerunek własny.

Rysunek 2. Trójkątny układ wymiany korzyści z marketingu społecznie zaanga-
żowanego

Źródło: D. Maison, P. Wasilewski, op cit., s. 38.

Wśród korzyści z działań w ramach marketingu społecznie zaangażo-
wanego d. Maison i N. Maliszewski wymieniają:32 poprawę wizerunku 
przedsiębiorstwa, podkreślenie specyfiki produktu, wzmacnianie lojalno-
ści konsumentów i powodowanie wzrostu sprzedaży produktów.

do potencjalnych korzyści wykorzystywania marketingu społecznie 
zaangażowanego należą także33:

32 D. Maison, N. Maliszewski, Cause Related Marketing – Marketing Zaangażowany 
Społecznie, w: D. Maison, P. Wasilewski, op cit., s. 120, 121.
33 A. B. Carroll, K. M. Shabana, The Business Case for Corporate Social Responsibility: A Re-
view of Concepts, Research and Practice, „International Journal of Management Reviews” 
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 • korzyści związane z pracownikami:
 – przyciąganie utalentowanych pracowników, 
 – lojalność pracowników,
 – wzrost motywacji pracowników i ich wrażliwości społecznej;

 • korzyści związane z klientami:
 – poprawa zachowań nabywców, 
 – wzrost zaangażowania i lojalności klientów, 
 – większa identyfikacja klientów z organizacją,
 – dostęp do nisz rynkowych, mniejsza wrażliwość na zmiany ceny; 

 • korzyści związane z poprawą wyniku finansowego przedsiębior-
stwa:

 – pozytywny wpływ na wynik finansowy przedsiębiorstwa,

2010, za: J. Vanhamme, op.cit., s. 260; E. C. Kurucz, B. A. Colbert, D. Wheeler, The Busi-
ness Case for Corporate Social Responsibility, w: The Oxford Handbook for Corporate So-
cial Responsibility, A. Crane, A. McWilliams, D. Matten, J. Moon, D. S. Siegel (red.), Oxford 
University Press 2008, s. 83–112; D. Oldenberg, Big Companies Plug Big Causes for Big 
Gains, „Business Society Review” 1992, 8(3), s. 22–23; P. R. Varadajan, op.cit., s. 58–74, 
G. Śmigielska, Marketing Społecznie Zaangażowany – Mariaż Marketing i Społecznie Od-
powiedzialności, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, 
Finansów i Marketingu” 2012, nr 712(26), s. 463; S. Deshpande, J. C. Hitchon, Cause-Re-
lated Marketing Ads in the Light of Negative News, „Journalism and Mass Communication 
Quarterly” 2002, 79(4), s. 905–926, za: J. Vanhamme, op.cit., s. 260; K. M. File, R. A. Prince, 
Cause-Related Marketing and Corporate Philantropy in the Privately Held Enterprise, „Jour-
nal of Business Ethics” 1998, 17(4), s. 1535; S. Gupta, J. Pirch, The Company-Cause-Cus-
tomer Fit Decision in Cause-Related Marketing, „Journal of Customer Marketing” 2006, 
23(6), s. 314–326; D. R. Lichtenstein, M. E. Drumwright, B. M. Braig, The Effect of Corporate 
Social Responsibility on Customer Donations to Corporate-Supported Nonprofits, „Journal 
of Marketing” 2004, 68(4), s. 16–32; S. Sen, C. B. Bhattacharya, Does Doing Good Always 
Lead to Better? Consumer Reactions to Corporate Social Responsibility, „Journal of Mar-
keting Research” 2001, 38(2), s. 225–243; A. Arbor, Cause Marketing: Altruism or Greed, 
„News & Media” 2009 ,nr 6(4), za: B. Iwankiewicz-Rak, J. Nogieć, P. Spychała, Marketing 
Społeczny w Organizacjach Komercyjnych i Non-Profit, Poznań 2013, s. 38; M. E. Drum-
wright, P. E. Murphy, Corporate Social Marketing, w: Handbook of Marketing and Society, 
P. N. Bloom, G. Gundlach, Sage Publications, Thousand Oaks-London-New Delhi 2001, 
s. 167; M. C. Branko, op.cit., s. 80–83, 76–88; S. Adkins, op.cit., s. 23; G. Liu, C. Liston-
Heyes, W. W. Ko, Employee Participation in Cause-Related Marketing Strategies: A Study 
of Management Perceptions from British Consumer Service Industries, „Journal of Business 
Ethics” 2010, 92(2), s. 195–210; J. Klein, N. Dawar, Corporate Social Responsibility and Con-
sumers’ Attributions and Brand Evaluations in a Product-Harm Crisis, „International Journal 
of Research in Marketing” 2004, 21(3), s. 203–217; M. E. Drumwright, P. E. Murphy, op.cit., 
s. 168; J. Vanhamme, op.cit. s. 259–274; P. Kotler, N. Lee, Corporate…, op.cit., s. 45–57.
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 – wzrost sprzedaży, 
 – poprawienie kondycji finansowej,
 – pozytywny wpływ na wizerunek przedsiębiorstwa,
 – uzyskanie źródła odróżniania się dla przedsiębiorstwa i marki,
 – poszerzenie programu działań z zakresu CSR.

W 1998 r. w Wielkiej Brytanii przeprowadzono badanie na próbie 437 
respondentów, którzy obejmowali kierownicze stanowisko w obszarze 
marketingu i kontaktów zewnętrznych swoich przedsiębiorstw. zgodnie 
z nim, najczęściej wskazywanym celem biznesowym marketingu społecz-
nie zaangażowanego jest wzmocnienie wizerunku przedsiębiorcy (75% 
odpowiedzi), zaprezentowanie wartości, którym hołduje przedsiębior-
stwo (62%) oraz motywowanie pracowników (54%). Wśród korzyści z ta-
kich działań wymieniane były także wzrost lojalności klientów i budowa-
nie relacji biznesowych. Mimo że większość z wymienionych celów jest 
związana z wizerunkiem i budowaniem relacji, to 34% menedżerów do-
strzega także korzyść w postaci wzrostu przychodów przedsiębiorstwa34 

Niektórzy badacze sugerują, iż kampanie marketingu społecznie zaan-
gażowanego wpływając na poprawę wizerunku przedsiębiorstwa, nieko-
niecznie będą miały przełożenie na wzrost sprzedaży. Może być to spowo-
dowane brakiem zrozumienia przez właścicieli oraz kreatorów kampanii 
istoty tematu, którego dotyczy kampania oraz postaw konsumentów35  
Niemniej jednak w szczególnych przypadkach może mieć miejsce od-
wrotna sytuacja – wzrost przychodów ze sprzedaży bez zmiany wizerunku 
przedsiębiorstwa. Przykładowo, analizując kampanie społeczne w ochro-
nie zdrowia, można zauważyć trudność w identyfikacji twórców i partne-
rów kampanii, których logotypy są bardzo niewielkie lub nawet często 
w ogóle nie pojawiają się w materiałach. Ma to bezpośredni wpływ na 
znikomy stopień budowania świadomości dotyczącej autorów kampanii 
wśród jej odbiorców. Mimo tego, przedsiębiorstwa farmaceutyczne od-
noszą inne korzyści biznesowe z zaangażowania w kampanie społeczne, 
o czym będzie mowa w dalszej części pracy.

34 The Corporate Survey III. Business in the Community/Research International (UK) Ltd., 
za: S. Adkins, op.cit., s. 69.
35 S. Deshpande, J. C. Hitchon, Cause-related marketing ads in the light of negative news, 
„Journalism and Mass Communication Quarterly” 2002, 79(4), s. 905–926.
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1.3. Pomiar efektów marketingu społecznie 
zaangażowanego

Pomiar efektów społecznego zaangażowania przedsiębiorstwa stano-
wi wsparcie procesu decyzyjnego związanego z przeznaczaniem kolejnych 
nakładów na taką działalność. Pozwala to także na pracę nad poprawia-
niem efektywności działań, wprowadzaniem usprawnień i oszczędności, 
gdzie to jest możliwe, przyczyniając się do poprawienia jakości zarządza-
nia projektami z tego zakresu. Pomiar efektów stanowi swego rodzaju 
motywator do działania w tym zakresie, aby realizując cele społeczne, 
realizować jednocześnie w jak największym stopniu cele biznesowe 
przedsiębiorstwa. zatem pomiar ten powinien dotyczyć zarówno efektów 
społecznych, jak i biznesowych.

o ile analiza nakładów nie powinna stanowić trudności, to analiza 
efektów społecznego zaangażowania może być utrudniona przez udział 
w danej kampanii wielu podmiotów, co oznacza trudność w wyodręb-
nieniu efektów zaangażowania poszczególnych partnerów. W przypadku 
akcji edukacyjnych, kiedy przedsiębiorstwa angażują się w akcje czy kam-
panie związane z tym samym problemem, niemożliwa jest w zasadzie 
analiza wpływu pojedynczej kampanii na zmianę postaw. Są to zmiany 
długotrwałe i może mieć na nie wpływ szereg czynników. Sytuacja ta 
dotyczy m.in. kampanii wspieranych przez przedsiębiorstwa farmaceu-
tyczne. Mimo wskazanych wyżej trudności należy podejmować próby 
dokonywania pomiaru efektów zarówno społecznych, jak i biznesowych 
działań w zakresie marketingu społecznie zaangażowanego.

Jednym ze sposobów pomiaru efektów i nakładów zaangażowania 
społecznego, który może okazać się przydatny w pomiarach efektów 
marketingu społecznie zaangażowanego, jest podejście zaproponowane 
przez London Benchmarking Group (LBG). Jest ono stosowane przez wie-
le przedsiębiorstw, m.in. przedsiębiorstwa farmaceutyczne astrazeneca 
i GlaxoSmithKlein36. istotna w tej metodzie jest znajomość celów, któ-
re przedsiębiorstwo planuje zrealizować przez dany projekt. Kolejnym 
etapem jest analiza nakładów, w tym nakładów finansowych, nakładów 
rzeczowych i czasu pracy pracowników przeznaczonych na dany projekt 

36 M. Greszta, Pomiar efektywności: zaangażowanie społeczne, w: Odpowiedzialny Biznes 
2010, „Harvard Business Review Polska” 2010, s. 42–44.
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oraz efektów, z uwzględnieniem natychmiastowych (np. liczba przeszko-
lonych osób) i długofalowych (spadek bezrobocia)37 

Matryca Kosztów i Efektów zaangażowania Społecznego LBG została 
zaprezentowana poniżej.

Tabela 7. Matryca LBG
CałKoWiTY KoSzT 

zaaNGażoWaNia SPołECzNEGo
NaTYCHMiaSToWE EFEKTY zaaNGażoWa-

Nia SPołECzNEGo

Środki  
finansowe Czas dary  

rzeczowe

dodatkowe 
środki na 
realizację 
projektów

Korzyści dla 
społeczeństwa

Korzyści  
biznesowe

Całkowita 
suma przezna-
czona na za-
angażowanie 
społeczne

Wartość czasu 
przeznaczone-
go przez pra-
cowników na 
działania spo-
łeczne w go-
dzinach pracy

Wartość 
przekazanych  
darów rze-
czowych, 
usług, itp.

U d z i a ł  d o -
datkowych 
graczy w za-
angażowaniu 
społecznym 
przedsiębior-
stwa

ilościowe dane 
dotyczące tego, 
jakie korzyści 
zaangażowa-
nie społeczne 
przedsiębior-
stwa przyniosło 
społeczeństwu, 
np. dokładna 
liczba osób, któ-
rym udzielono 
wsparcia

ilościowe 
dane dotyczą-
ce tego, jakie 
korzyści osią-
gnęło przed-
siębiorstwo 
dzięki zaanga-
żowaniu spo-
łecznemu, np. 
wartość pozy-
tywnych infor-
macji o przed-
siębiorstwie 
w mediach

Długofalowe efekty zaangażo-
wania społecznego dla przed-
siębiorstwa i społeczeństwa
ocena długofalowych korzyści 
zaangażowania społecznego, 
np. jak zmniejszyło się bezro-
bocie w danej społeczności czy 
odsetek niedożywionych dzieci 
na danym obszarze.

Źródło: CSR Consulting, Efektywność Społecznego Zaangażowania Firm. Raport Otwarcia, 
s. 23, za: London Benchmarking Group.

37 Ibidem; CSR Consulting, Efektywność Społecznego Zaangażowania Firm. Raport Otwar-
cia, 2011, s. 23, za: London Benchmarking Group.
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Podobnie jak w Macierzy LBG, także P. Kotler i N. R. Lee proponują 
podział rezultatów działań z zakresu marketingu społecznie zaangażo-
wanego na krótko- i długookresowe38. z kolei P. R. Varadarajan i a. Me-
non dokonali rozróżnienia między podejściem operacyjnym i strategicz-
nym39, co także można przełożyć na podejście krótko- i długookresowe. 
Ponadto stwierdzili, iż długookresowe działania marketingu społecznie 
zaangażowanego charakteryzują się dużo wyższą skutecznością niż krót-
kookresowe. Ten podział ma bardzo istotne znaczenie dla zastosowania 
w praktyce. działania w ramach marketingu społecznie zaangażowanego, 
aby odniosły pożądany skutek, muszą być często prowadzone w długim 
okresie, zwłaszcza jeśli dotyczą zamiany głęboko zakorzenionych postaw 
społecznych. W związku z tym w krótkim okresie rezultaty takich działań 
mogą być niewielkie40 

Według P. Kotlera i N. R. Lee miary rezultatów działań z zakresu mar-
ketingu społecznego i społecznie zaangażowanego można podzielić na:41

 • miary rezultatów mających związek z procesem – pomiar wkładu:
 – liczba materiałów rozdystrybuowanych,
 – zasięg i częstotliwość,
 – reakcja w mediach (media coverage), np. liczba minut w tele-

wizji lub radio,
 – łączna liczba wyświetleń/koszt na wyświetlenie – całkowita licz-

ba osób, które widziały elementy kampanii,
 – zastosowanie elementów programu – audyt terminowości re-

alizacji planu aktywności i budżetu;
 • miary rezultatów związanych z klientem – ocena odpowiedzi klienta 

na przeprowadzone działania:
 – zamiany intencji,
 – zmiany postaw, 
 – zmiany w zachowaniu – np. procentowy wzrost osób zapinają-

cych pasy w samochodzie,
 – zmiany dotyczące wiedzy odbiorców kampanii o jej przedmiocie,

38 P. Kotler, N. R. Lee, Social Marketing: Influencing…, op.cit., s. 333.
39  P. R. Varadajan, op.cit.
40 Zob. B. Helmig, J. Thaler, On the Effectiveness of Social Marketing – What Do We Really 
Know?, „Journal of Nonprofit & Public Sector Marketing” 2010, 22.
41 P. Kotler, N. R. Lee, Social Marketing: Influencing…, op.cit., s. 329–333.
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 – zmiany przekonań odbiorców kampanii związanych z jej przed-
miotem,

 – reakcje na elementy kampanii – np. mail z prośbą o dodatkowe 
informacje, 

 – zauważenie i zapamiętanie kampanii przez jej odbiorców,
 – poziom satysfakcji klienta,
 – partnerstwo – poziom partycypacji i kontrybuowania ze źródeł 

zewnętrznych, np. liczba godzin pracy wolontariuszy, partnerów, 
środki finansowe uzyskane od fundacji, mediów, biznesu,

 – zmiany polityczno-prawne.

innym ważnym wskaźnikiem stosowanym w pomiarze efektów spo-
łecznego zaangażowania przedsiębiorstw jest pomiar zmiany wizerun-
ku. Podczas gdy wiele organizacji pozarządowych, instytucji publicznych 
i przedsiębiorstw prowadzi działania w zakresie marketingu społecznie 
zaangażowanego, to niewiele z nich przywiązuje dużą wagę do pomiaru 
skuteczności i możliwych sposobów jej zwiększania, również w kontek-
ście zmian wizerunkowych42. Jeden z przykładów w pełni świadomego 
podejścia do pomiaru efektów z przeprowadzonej kampanii społecznej 
to japoński producent leków na cukrzycę w latach 90-tych i 2000-ych za-
angażował się w kampanie społeczne mające na celu wzrost świadomości 
na temat tej choroby, jej przyczyn, leczenia, ale także konieczności zmiany 
stylu życia. W Japonii istnieje całkowity zakaz reklamy leków, w związku 
z tym zaangażowanie w zmianę postaw i zachowań pacjentów okazało się 
kluczowe i przyniosło korzyści nie tylko społeczeństwu, ale i przedsiębior-
stwu, co zostało przedstawione na poniższym wykresie 1.

42 Zob. C. Chang, The Effectiveness of Advertising that Leverages Sponsorship and Cause-
-Related Marketing. A Contingency Model, „International Journal of Advertising” 2012, 
31(2).
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Wykres 1. Efekty inicjatyw przedsiębiorstwa Terumo

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: M. Hirose, Integrated Corporate Social Initia-
tives in Japan: From Product Development to Healthcare Information, w: Social Marketing 
for Public Health: Global Trends and Success Stories, H. Cheng, P. Kotler, N. R. Lee, Jones 
and Bartlett Publishers, 2011, s. 310–323.

W powyższej analizie skupiono się na korzyściach reputacyjnych dla 
przedsiębiorstwa. Warto jednak zwrócić uwagę na odnoszenie także in-
nych korzyści, jak finansowe, związane np. z wyższą sprzedażą produktów, 
oraz nawiązane partnerstwa43 

1.4. Etyczne aspekty wykorzystania marketingu społecznie 
zaangażowanego

Wśród etycznych aspektów działań marketingu społecznie zaanga-
żowanego należy uwzględnić przede wszystkim równość społeczną oraz 
możliwe działania nieprzewidziane. 

zagadnienie równości społecznej odnosi się do dwóch różnych 
sytuacji:44 

1) kiedy problem całej populacji jest adresowany do części ze wzglę-
du na ograniczenie budżetowe, czasowe lub inne,

43 S. Adkins, op.cit., s. 12–14.
44 P. Kotler, N. R. Lee, Social Marketing: Influencing…, op.cit., s. 131.
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2) lub przeciwnej sytuacji, kiedy problem dotyczy jednej grupy a ko-
munikacja jest skierowana do wszystkich. 

zdaniem P. Kotlera i N. R. Lee45 należy w takiej sytuacji być przygoto-
wanym na zaprezentowanie racjonalnych argumentów przemawiających 
za wyborem grupy docelowej, a także opracować plan zaadresowania 
problemu do szerszego grona w późniejszym okresie. 

z kolei możliwe działania nieprzewidziane mogą pojawić się podczas 
całego procesu realizacji projektu w ramach marketingu społecznie za-
angażowanego, w tym dotyczące innego zrozumienia komunikatu przez 
jego odbiorców niż założony.

Kolejny problem etyczny jest związany z doborem celów działań, 
szczególnie wtedy, kiedy jest on sprzeczny z innymi działaniami marke-
tingu społecznego czy społecznie zaangażowanego w ogóle. Niniejszy 
aspekt, na który zwrócili uwagę P. Kotler i N. R. Lee46, doskonale ilustruje 
sytuacja, w której promowanym zachowaniem jest stosowanie kremów 
z filtrem UV i unikanie promieni słońca ze względu na ich szkodliwe dzia-
łanie, z drugiej zaś promowanie kąpieli słonecznych ze względu na bardzo 
ważną dla organizmu witaminę d.

Pracując nad przesłaniem komunikatu w ramach działań marketin-
gu społecznie zaangażowanego należy także zwrócić uwagę na to, czy 
przesłanie jest realistyczne i czy zachęta do wykonywania promowanych 
działań jest realistyczna, tzn. czy odbiorca kampanii wykonując określone 
czynności uzyska rezultat, obiecany niejako w kampanii47 

Etyczne aspekty wykorzystania marketingu społecznie zaangażowa-
nego przez przedsiębiorstwa farmaceutyczne są związane z faktem, że 
zmierzają one do wpłynięcia na świadomość i postawy ich klientów. 
Należy zastanowić się nad tym, czy twórcy komunikatów perswazyjnych 
mających na celu zmianę postaw społecznych, mają do tego prawo48  
Ponadto, przedsiębiorstwa farmaceutyczne prowadzą często działania 
pod szyldem organizacji pacjentów, jednocześnie ukrywając swoją rolę 

45 Ibidem.
46 Ibidem, s. 151, 152.
47 Ibidem, s. 196, 197. Zob. B. van de Ven, An Ethical Framework for the Marketing of Cor-
porate Social Responsibility, „Journal of Business Ethics” 2008, 82(2). 
48 Opracowane na podstawie wywiadu pogłębionego z ekspertkami (wywiad z A. Polińską).
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partnera wykładającego środki finansowe. Budzi to wątpliwości dotyczą-
ce czystości intencji49  

Należałoby się także zastanowić, czy etyczne jest wpływanie na zmia-
nę postaw społecznych, aby w konsekwencji zwiększyć przychody przed-
siębiorstwa. Przykładowo, kampanie społeczne mają pozytywne skutki 
społeczne, i jednocześnie, zwiększając świadomość pacjentów, przyczy-
niają się do zwiększenia sprzedaży leków – produktów przedsiębiorstwa. 
Pacjenci dowiadują się o chorobie i zaczynają przyjmować leki. W związku 
z tym, w interesie przedsiębiorstwa jest, aby choroba została wykryta 
w jak najwcześniejszym stadium, co spowoduje dłuższe przyjmowanie 
leków, a jednocześnie dłuższe życie pacjenta. Przedsiębiorstwa farma-
ceutyczne wspierają zatem kampanie społeczne, których sukces może 
przyczynić się do wzrostu przychodów ze sprzedaży leków. Na tego ro-
dzaju działaniach polega marketing społecznie zaangażowany, jednak 
w tym wypadku odnoszenie korzyści biznesowych jest zazwyczaj ukry-
wane, zwłaszcza przed częścią społeczeństwa, która nie jest bezpośrednio 
związana z ochroną zdrowia, co może być uznawane za nieetyczne. 

zdaniem autorki czerpanie korzyści z działalności w ramach marketin-
gu społecznie zaangażowanego może budzić wątpliwości natury etycznej, 
zwłaszcza jeśli jest to ukrywane. W związku z tym należy ten fakt jasno 
komunikować. odnoszenie korzyści biznesowych z działań przynoszących 
jednocześnie korzyści społeczeństwu, nie powinno być powodem zaprze-
stania tych działań. Nawet P. drucker sugerował, iż działania społecznie 
zaangażowane przedsiębiorstw powinny stwarzać szanse dla biznesu po-
przez realizowanie celów społecznych, zatem przynosić przedsiębiorstwu 
wymierne korzyści50. zgodził się z tym również M. Friedman, twierdząc, 
iż „cele społeczne można pogodzić przy założeniu, że będą one służyć 
rozwojowi przedsiębiorstwa”51 

49 Opracowane na podstawie wywiadu pogłębionego z ekspertkami (wywiad z E. Nazarko- 
-Ludwiczak).
50 M. Żemigała, Społeczna odpowiedzialność biznesu w świetle analiz bibliometrycznych 
i opinii pracowników na temat równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, Wy-
dawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013, 
s. 28, za: P. F. Drucker, The New Meaning of Corporate Social Responsibility, „California Ma-
nagement Review” 1984, nr 2, s. 53–63.
51 M. Friedman, Friedman responds, „A Business and Society Review Interview” 1972, 
nr 1, s. 5–16, za: A. Kaniewska-Sęba, M. Stefańska, Społeczna odpowiedzialność biznesu 
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1.5. Znaczenie branży w wyborze kierunków działań 
marketingu społecznie zaangażowanego 
przedsiębiorstw farmaceutycznych

Na kierunki działań przedsiębiorstw w ramach marketingu społecznie 
zaangażowanego istotny wpływ ma branża, w której prowadzą działal-
ność. W przypadku przedsiębiorstw farmaceutycznych motywacji do tego 
typu aktywności może dostarczać duża koncentracja rynku. Pięćdziesiąt 
przedsiębiorstw posiada łącznie ponad 85% udział w rynku. do liderów 
branży należą: SaNoFi-aVENSiS, PoLPHaRMa GRoUP, GSK PHaRMa, 
SaNdoz CoRP., NoVaRTiS CoRP., RoCHE, SERViER, TEVa GRoUP52. Przy 
tak silnej konkurencji na rynku, znaczenia nabiera szybkość reakcji na 
działania pozostałych graczy, a także zdolność wykorzystywania szans na 
poprawienie pozycji konkurencyjnej. 

Ponadto, szczególna motywacja do prowadzenia aktywności społecz-
nie zaangażowanej w tej branży może, zdaniem autorki, wynikać także 
z ustawowego zakazu reklamy produktów leczniczych53:  

 • wydawanych wyłącznie na podstawie recepty,
 • zawierających środki odurzające i substancje psychotropowe,
 • umieszczonych na wykazach leków refundowanych, zgodnie z od-

rębnymi przepisami, oraz dopuszczonych do wydawania bez recept 
o nazwie identycznej z umieszczonymi na tych wykazach.

Powyższe ograniczenia mogą stanowić bodziec do poszukiwań alter-
natywnych sposobów pozyskiwania klientów i komunikowania się z nimi. 
Wykorzystywanie instrumentów marketingu społecznie zaangażowanego 
ma przyczynić się do wzrostu zaufania oraz, w dłuższej perspektywie, do 
wzrostu przychodów przedsiębiorstwa. 

W związku z brakiem danych odnoszących się specyficznie do mar-
ketingu społecznie zaangażowanego w branży farmaceutycznej, i, jak 
wspomniano w podrozdziale 1.1., możliwością traktowania marketingu 
społecznie zaangażowanego jako jednej ze strategii CSR, przytoczono 

a marketing społecznie zaangażowany, w: Kampanie społeczne jako forma socjotechniki, 
P. Pawelczyk (red.), Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2015, s. 114.
52 IMS Health, Continuous Market Insight: Monthly Report, styczeń 2010.
53 Ustawa Prawo Farmaceutyczne, Dz.U. 2008 nr 45 poz. 271 Art. 57 Pkt. 1.
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poniżej dane dotyczące działań przedsiębiorstw farmaceutycznych w za-
kresie społecznej odpowiedzialności biznesu. dane w niniejszej części 
pracy pochodzą z lat 2009–2011, gdyż wtedy nastąpił znaczący wzrost 
zainteresowania tą tematyką i powstało wiele raportów, które nie zosta-
ły w późniejszych latach zaktualizowanie. Na wykresie 2 przedstawiono 
dane dotyczące rodzaju działań społecznie odpowiedzialnych podejmo-
wanych przez przedsiębiorstwa farmaceutyczne na podstawie badania 
przeprowadzonego w 2009 r. przez PMR Consulting, na zlecenie KPMG. 

Wykres 2. Działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu podejmo-
wane przez przedsiębiorstwa farmaceutyczne

Źródło: KPMG, PMR, Polski rynek farmaceutyczny. Kondycja i perspektywy rozwoju do 2011 
roku w opinii największych firm farmaceutycznych, 2009, s. 35, pozyskano z: http://www.
pmrconsulting.com/pl/userfiles/file/news/polski_rynek_farmaceutyczny.pdf [02.04.2014].

Najbardziej liczna grupa przedsiębiorstw deklaruje prowadzenie działal-
ności charytatywnej. Na kolejnych pozycjach uplasowały się: sponsoring 
wydarzeń sportowych i kulturalnych, organizacja seminariów i konferen-
cji naukowych oraz organizowanie akcji informacyjnych dla pacjentów. 
Biorąc pod uwagę charakterystykę branży, uwarunkowania i motywację 
do podejmowania działań społecznie odpowiedzialnych, zastanawiający 
jest brak działań z analizowanego zakresu deklarowany przez niemalże 
⅓ badanych przedsiębiorstw. Jedną z możliwych przyczyn takiej sytuacji 
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jest niewielka lub niewystarczająca wiedza dotycząca korzyści i sposobów 
pomiaru rezultatów tych działań54 

interesujące są także informacje w odniesieniu do czynników, które 
zdaniem przedsiębiorstw mogłyby najbardziej wpłynąć na rozwój dzia-
łalności w polskim sektorze farmaceutycznym. zdecydowanie najczęściej 
wymienianym czynnikiem było wprowadzenie nowych produktów na ry-
nek. działania na rzecz zwiększania świadomości zdrowotnej Polaków, 
które mogłyby być inicjatywą skierowaną do społeczności lokalnych, zo-
stały wymienione zaledwie przez 5% respondentów. Na poniższym wykre-
sie 3 można zauważyć silną orientację produktową przedsiębiorstw (tzn. 
w rozwoju produktów widzą one szansę na rozwój branży). Świadomość 
potencjału działań społecznie odpowiedzialnych w zakresie marketingu 
społecznie zaangażowanego, jako narzędzia zwiększania sprzedaży ofero-
wanych produktów, wydaje się nieobecna.

Wykres 3.  Czynniki, które mogłyby najbardziej wpłynąć na rozwój działalności 
w polskim sektorze farmaceutycznym

Źródło: KPMG, PMR, 2009, 19.

54 Zob. T. Brzozowski, O czym informują przedsiębiorstwa w swoich raportach społecz-
nych?, w: Społeczna odpowiedzialność biznesu. Uwarunkowania, kontrowersje, dobre i złe 
praktyki, Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego 
we Wrocławiu, Prace Naukowe Nr 42, Wrocław 2009; P. Roszkowska, Rewolucja w raporto-
waniu biznesowym: Interesariusze, konkurencyjność, społeczna odpowiedzialność, Diffin, 
Warszawa 2011.
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Bardzo ważną charakterystyką branży farmaceutycznej są możliwości 
zarówno kapitałowe, jak i personalne w zakresie prowadzenia działalności 
w ramach marketingu społecznie zaangażowanego. „Warto zwrócić uwa-
gę na fakt, iż branża farmaceutyczna, jako jedna z nielicznych nie odniosła 
strat w obecnej „dobie kryzysu”, wręcz przeciwnie – zapotrzebowanie na 
środki farmakologiczne jest na zbliżonym poziomie od kilku lat”55, co po-
kazują dane instytutu Cen Transferowych dotyczące dynamiki sprzedaży. 

Ponadto warto zwrócić uwagę na dużą dozę niepewności w tej branży 
spowodowaną zmieniającymi się listami leków refundowanych, do któ-
rych dopłaca rząd powodując zmniejszenie cen dla pacjentów. zgodnie 
z danymi PMR, dotyczącymi sprzedaży w branży farmaceutycznej od roku 
2006, odnotowywano z roku na rok jej wzrost. Wyjątkiem był rok 2012, 
w którym została wprowadzona Ustawa Refundacyjna. zmiany w refun-
dacji leków, a głównie zmniejszenie skali refundacji przyczyniły się do 
spadku sprzedaży leków. Pacjenci nierzadko samodzielnie redukowali 
dawki leków przepisane przez lekarzy lub nie wykupywali leków w ogó-
le56. Pokazuje to jak duże znaczenie dla przedsiębiorstw farmaceutycz-
nych ma umieszczenie leku na liście refundowanej.

Poniżej zamieszczono tabelę dotyczącą wydatków na refundację le-
ków w Polsce potwierdzającą, jak istotne jest to zagadnienie w bran-
ży farmaceutycznej i jak duża jest skala refundacji wśród największych 
przedsiębiorstw farmaceutycznych. 

Uwzględnione zostały przedsiębiorstwa, które uzyskały największą 
wartość refundacji oraz te, które angażowały się w analizowane w niniej-
szej pracy kampanie społeczne. W podrozdziale 4.2. zostanie wskazany 
przykład wykorzystania marketingu społecznie zaangażowanego w celu 
wpisania leków przedsiębiorstwa na listę refundowaną. Przedsiębiorstwa 
starają się wpłynąć na zmianę postaw pacjentów z biernej i zrezygnowanej 
na aktywną i zaangażowaną oraz przekonać ich, że warto walczyć o zdro-
wie i poprawę jakości życia, a zatem, że warto walczyć o refundację po-
trzebnych leków.

55 Instytut Cen Transferowych, Raport z analizy rynkowej poziomu rentowności branży far-
maceutycznej za lata 2007–2010, Warszawa 2012, s. 11, pozyskano z: http://www.ict.org.
pl/plik/10/ [02.04.2014]. 
56 PMR, Rynek farmaceutyczny i ochrony zdrowia w Polsce 2013: Prognozy rozwoju na lata 
2013–2015, 2014, pozyskano z: https://www.pmrpublications.com/downloads/23/rynek-
-farmaceutyczny-w-polsce-w-roku-2013/done [02.04.2014].
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Tabela 8. Udziały w rynku refundacji największych przedsiębiorstw far-
maceutycznych w Polsce

Nr  
W RaNKiNGU NazWa PRzEdSięBioRSTWa WaRToŚć REFUNdaCJi  

W MLN PLN
PRoCENT 
UdziałU

1 Roche 1 013 9,1
2 Novartis 524 4,7
3 Sanofi-aventis 506 4,5
4 Teva 407 3,6
5 Bayer 386 3,5

10 Pfizer Polska 303 2,713
13 Janssen-Cilag Polska 241 2,156
18 astrazeneca Pharma Poland 157 1,4
21 Bristol-Myers Squibb Polska 143 1,276
24 GSK Commercial 132 1,185
25 Nutricia Polska 125 1,115
29 Biogen idec* 117 1,043
31 Merck 112 1,003
69 GlaxoSmithKlein Pharmaceuticals 33 0,296

131 NEUCa 3 0,027
*Katalog KBPOZ dla leków refundowanych (http://kbpoz.gs1.pl/Kbpoz), których podmiotem 
odpowiedzialnym jest BIOGEN IDEC, jako firmę w Polsce podaje GEDEON RICHTER LTD. S.A. 
PRZEDSTAWICIELSTWO W POLSCE.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GETMEDI, Udziały w rynku refundacji. 
Wyniki firm farmaceutycznych za rok 2016, dostępne: https://getmedi.pl/news/114/udzi-
aly-w-rynku-refundacji-wyniki-firm-farmaceutycznych-za-2016-rok [15.02.2018].

dla ilustrowania, jak istotne jest uzyskanie refundacji autorka zamie-
ściła poniżej informację na temat sprzedaży przeciętnej apteki.

Tabela 9. Udział refundacji w sprzedaży leków (w %)

LaTa
CałKoWiTa SPRzEdaż 

aPTEKi  
(TYS. PLN)

REFUNdaCJa 
Udział REFUNdaCJi 

W SPRzEdażY  
aPTECzNEJ (%)

Sierpień 2015 150,5 40,40 26,84
Sierpień 2016 166,0 41,55 25,05
Sierpień 2017 171,0 44,83 26,22

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Błażej Górniak, BAROMETR PEX PharmaSequ-
ence, Rynek Aptek Otwartych. Ceny Detaliczne, 2017, dostępne: http://www.nia.org.pl/
wp-content/uploads/2017/12/PEX_BarometrPEXsierpie%C5%84_20171215_Poprawiony.
pdf [07.12.2018].
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z powyższej tabeli wynika, iż udział leków refundowanych w sprzeda-
ży aptek to niemal 30% i jest udział stabilny. Skonfrontowano powyższe 
informacje z danymi dotyczącymi struktury rynku farmaceutycznego. 

Wykres 4. Struktura rynku farmaceutycznego w podziale na segmenty (warto-
ściowo, 2017)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: IQVIA Pharmascope – 2017/11, IQVIA Dane 
Narodowe – 2017/11, IQVIA ePharma Tracker Poland – 2017/11, za: IQVIA, Raport Rynek 
Farmaceutyczny w 2017 roku Warszawa, styczeń 2018, http://www.nia.org.pl/wp-content/
uploads/2018/01/IQVIA_Rynek_farmaceutyczny_2017_RAPORT.pdf

zgodnie z danimi iQVia zaprezentowanymi na wykresie 4, leki re-
fundowane na rynku aptek otwartych stanowią 32,3%. Warto zwrócić 
uwagę na rynek szpitalny (15,5%), gdyż terapie stosowane w szpitalach 
są również w znacznym stopniu refundowane. Największą sprzedaż (war-
tościowo) wygenerował segment leków będących w programach leko-
wych i chemioterapii, który miał 70% udziału w rynku szpitalnym. Wynika 
z tego, iż wpisanie leków na listę refundowaną stanowi bardzo ważny 
aspekt prowadzenie działalności w sektorze farmaceutycznym.

Powyższe dane wskazują na dużą motywację przedsiębiorstw far-
maceutycznych do prowadzenia działań związanych ze społeczną od-
powiedzialnością, w szczególności z marketingiem społecznie odpowie-
dzialnym. istotne jest przede wszystkim znaczenie zakazu reklamy leków 
sprzedawanych na receptę oraz zyski, jakie przynosi uzyskanie refundacji 
tych leków. 



Kampanie społeczne  
jako instrument realizacji celów 

społecznych i biznesowych
2. 

2.1. Istota kampanii społecznych

Kampanie społeczne są stosunkowo rzadko docenianym przez przed-
siębiorstwa sposobem poprawiania ich pozycji konkurencyjnej. Przykła-
dowo, kampanie wspierane przez przedsiębiorstwa farmaceutyczne, 
mające na celu podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie 
chorób, badań i leczenia, mogą wpłynąć na poprawę pozycji konkuren-
cyjnej przedsiębiorstwa m.in. poprzez zwiększenie sprzedaży związanych 
z tym produktów57. działania społeczne przynoszące pozytywne zmiany 
i przyczyniające się do wydłużenia życia, mogą przynosić zyski. dotychczas 
określenie „społeczne” było raczej kojarzone z działalnością non-profit  
lub taką, która może jedynie wygenerować dodatkowe koszty, a nie przy-
chody dla przedsiębiorstwa. Tymczasem przedsiębiorstwa farmaceu-
tyczne wykorzystujące kampanie społeczne dysponują doskonałym na-
rzędziem, tym cenniejszym, gdyż rzadko wykorzystywanym przez innych. 

Jednak nie tylko przedsiębiorstwa farmaceutyczne mogą odnosić ko-
rzyści ze wspierania kampanii społecznych o tematyce zdrowotnej. W po-
niższej tabeli zestawiono obszary zmiany społecznej związane ze zdro-
wiem z potencjalnymi beneficjentami biznesowymi.

57 Opracowanie własne na podstawie wywiadów z ekspertkami (M. Wieczorek 
i A. Baranowską). 45
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Tabela 10. Zmiany społeczne związane ze zdrowiem wpływające 
na zwiększenie przychodów przedsiębiorstw

oBSzaR zMiaNY SPołECzNEJ PoTENCJaLNi BENEFiCJENCi BizNESoWi

Sport, promocja wysiłku fizycznego Producenci obuwia, odzieży sportowej, sprzętu 
sportowego, siłownie, fitness cluby

zdrowe odżywianie Producenci zdrowej żywności, producenci wody

diagnostyka chorób Producenci leków i wyrobów medycznych, takich 
jak np.: strzykawki i glukometry

Używanie kremu z filtrem UV Producenci kremów z filtrem UV

Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy dotychczas zrealizowanych kampanii 
społecznych.

Powyższa tabela zawiera jedynie przykładowe obszary partycypacji 
przedsiębiorstw w realizację kampanii społecznych o tematyce zdrowot-
nej. Niemniej każde przedsiębiorstwo biorące pod uwagę zaangażowanie 
w kampanię społeczną powinno w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na 
tematykę kampanii i jej związek z obszarem działalności przedsiębiorstwa. 
Jeśli takowy zaistnieje, wzrastają możliwości odniesienia korzyści bizne-
sowych z realizacji kampanii społecznej.

Celem działalności przedsiębiorstwa jest przynoszenie zysku, a wspie-
ranie kampanii społecznych może się doskonale w realizację tego celu 
wpisywać, pod tym wszakże warunkiem, że działania te zostaną dokładnie 
przeanalizowane i ukierunkowane58 

W literaturze pojawiło się szereg definicji kampanii społecznych. zo-
stały one zestawione poniżej.

Na potrzeby niniejszej pracy za obowiązującą uznaje się definicję 
a. Kozłowskiej, mówiącą, że kampania społeczna to wszelkie działania 
o charakterze kompleksowym i zorganizowanym, mające na celu ukształ-
towanie społecznie pożądanych postaw i zachowań bądź spowodowanie 
zmian w postawach i zachowaniach szkodliwych społecznie59 

58 N. F. Piercy, N. Lane, Corporate Social Responsibility: Impact on Strategic Marketing and 
Customer Value, „The Marketing Review” 2009, vol. 9, nr 4, s. 351.
59 A. Kozłowska, op.cit., s. 665.
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Tabela 11. Wybrane definicje kampanii społecznej 
aUToR RoK dEFiNiCJa

M. Bogunia-Borowska 2001

Kampanie społeczne demonstrują różnorodne apele, odwo-
łując się przy tym do systemów wartości odbiorców. apele 
te typizuje się ze względu na ich charakter: emocjonalny lub 
racjonalny. W pierwszym przypadku, kampanie wykorzystują 
ludzkie uczucia i odczucia. W drugim, opierają się na racjo-
nalnym przedstawieniu problemu, opierając się w tym celu 
na metodzie ilustrującej, informującej lub wyjaśniającej.

P. Kotler, N. Roberto, 
N. Lee 2002

zorganizowane wysiłki prowadzone przez grupę (pełnomoc-
nika zmian), która próbuje przekonać innych (docelowych 
odbiorców), by przejęli, zmienili lub odrzucili określone po-
glądy, postawy czy zachowania. 

W. Skrzydlewski 2003

zespół środków, za pomocą którego instytucja społeczna 
(np. fundacja czy stowarzyszenie) komunikuje się ze społe-
czeństwem, przekazując informacje o swoich celach, prio-
rytetach, działaniach i usługach. U podstaw tworzenia kam-
panii społecznych leży przekonanie, że media idealnie służą 
informowaniu, zamianie systemu wartości i nakłanianiu do 
pożądanego działania.

a. Kozłowska 2007

Wszelkie działania o charakterze kompleksowym i zorganizo-
wanym, mające na celu ukształtowanie społecznie pożąda-
nych postaw i zachowań bądź spowodowanie zmian w po-
stawach i zachowaniach szkodliwych społecznie.

a. Piasecka 2008

Mają „na celu promocję wartościowych społecznie wzorów 
zachowań, propagowanie nowych postaw i wartości oraz 
zwrócenie uwagi społeczeństwa na istotne, nierozwiązane 
dotychczas problemy. Kampanie społeczne nie stanowią 
jednoznacznej odpowiedzi, nie formułują nowych definicji 
sytuacji, lecz stanowią zapytanie, zaproszenie do rozmowy 
i podjęcia wspólnych działań”.

U. Gołaczewska-Kaczan 2009

Forma działań społecznie zaangażowanych organizacji, obok 
akcji czy programu społecznego. Jest to medialna kampania 
realizowana najczęściej przy współpracy różnych podmio-
tów, mająca na celu rozwiązanie jakiegoś problemu spo-
łecznego, promocję wartości lub zmianę postaw; umożliwia 
różne typy wsparcia – finansowe, rzeczowe, usługowe. 

P. Prochenko 2010

zestaw różnych działań zaplanowanych w konkretnym cza-
sie, skierowanych do określonej grupy docelowej, której ce-
lem jest doprowadzenie do wzrostu wiedzy, zmiany myśle-
nia, zachowania wobec określonego problemu społecznego 
lub prowadzi do rozwiązywania problemu społecznego blo-
kującego osiąganie dobra wspólnego zdefiniowanego jako 
dany cel marketingowy.
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aUToR RoK dEFiNiCJa
S. Piekutowska,  
M. Kanicka,  
P. Pogorzelska,  
a. E. Charkiewicz,  
T. Kanicki, a. Szpak

2013 Stanowią narzędzie promowania właściwych idei, postaw 
i zachowań

Źródło: M. Bogunia-Borowska, Koncepcja marketingu społecznego, „Marketing i Rynek” 
2001, nr 2, s. 14; P. Kotler, N. Roberto, N. R. Lee, Social Marketing: Improving…, op.cit.; 
W. Skrzydlewski, Edukacyjne zastosowanie marketingu społecznego, „Neodidagmata” 
2003, nr 25–26, s. 40; A. Kozłowska, Kampania społeczna: Instrument budowania pozy-
tywnych relacji przedsiębiorstwa z konsumentem – doświadczenia polskie, Studia i Prace 
Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej, z. 13, Warszawa 2007, 
s. 665; A. Piasecka, Komunikowanie wartości zdrowia w polskich kampaniach społecznych 
– wymiar edukacyjny, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, s. 103; U. Gołaczew-
ska-Kaczan, Zaangażowanie Społeczne Przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu 
w Białymstoku, Białystok 2009, s. 108, 109; P. Prochenko, Kampania Społeczna – Definicja 
Fundacji Komunikacji Społecznej, 27.08.2010, dostępne: http://kampaniespoleczne.pl/
kampania-spoleczna-definicja-fundacji-komunikacji-spolecznej/ [29.03.2018]; S. Pieku-
towska, M. Kanicka, P. Pogorzelska, A. E. Charkiewicz, T. Kanicki, A. Szpak, Rola kampanii 
społecznych w promowaniu zachowań sprzyjających zdrowiu wśród studentów białostoc-
kich uczelni, „Hygeia Public Health” 2013, nr 48, s. 500.

Kluczowym elementem, definiującym kampanie społeczne jest dąże-
nie do zmiany postaw lub zachowań społecznych. zmiana ta może być 
dokonywana w wielu obszarach, w tym w zakresie: 60

 • aktywizacji i społeczeństwa obywatelskiego, 
 • bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
 • edukacji, 
 • ekologii i środowiska, 
 • komunikacji w rodzinie,
 • konsumpcjonizmu i konsumentów, 
 • kultury, 
 • marketingu regionalnego, 
 • obronności i bezpieczeństwa, 
 • pomocy rozwojowej, 
 • pomocy społecznej, 
 • pracy i polityki zatrudnienia, 

60 B. Tarczydło, Kampania Społeczna w Teorii i Praktyce, Studia Ekonomiczne, nr 157, 
2013, s. 227, dostępny: https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uplo-
ads/19_B.Tarczydlo_Kampania_spoleczna_w_teorii_i_praktyce.pdf [29.03.2018]. 
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 • praw człowieka, 
 • profilaktyki – zdrowia i uzależnień, 
 • promocji zdrowia, 
 • przejrzystości instytucji i problemu korupcji, 
 • raportowania społecznego, 
 • równouprawnienia i tolerancji, 
 • innych form społecznej odpowiedzialności biznesu, 
 • walki z przemocą, 
 • walki z wykluczeniem społecznym, 
 • różnych form wolontariatu.

istotną cechą kampanii społecznych, zgodnie z definicjami wymienia-
nymi w tabeli 11 jest współpraca wielu podmiotów, w tym organizacji 
pozarządowych i przedsiębiorstw.

W zależności od modelu komunikowania społecznego można rozróż-
nić następujące rodzaje kampanii społecznych:61

 • informacyjna kampania społeczna (celem kampanii jest pozyska-
nie opinii publicznej przez informowanie, a nie perswazję, istotą 
zdaje się być nagłośnienie np. problemu, aby ludzie zaczęli się nim 
interesować),

 • kampania odpowiadania interesariuszom (celem kampanii jest 
przekonanie określonej grupy adresatów do przyjęcia punktu wi-
dzenia nadawcy, którego interes jest najważniejszy; co prawda 
nadawca bada postawy i oczekiwania otoczenia, jednak przede 
wszystkim celem osiągnięcia lepszego rezultatu perswazyjnego), 

 • kampania społeczna bazująca na angażowaniu interesariuszy (ce-
lem kampanii jest doprowadzenie do zmian, które będą korzystne 
dla wszystkich zainteresowanych, poprzez dialog oparty na wzajem-
nym zrozumieniu, zaufaniu i akceptacji).

Można znaleźć przykłady kampanii społecznych w ochronie zdrowia 
dla każdego z wymienionych wyżej rodzajów. Niemniej jednak, zdaniem 
autorki, najczęściej wykorzystywanym rodzajem kampanii społecznych 
przez przedsiębiorstwa farmaceutyczne są kampanie społeczne bazujące 

61 Ibidem. 
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na angażowaniu interesariuszy, których celem jest doprowadzenie do 
zmian, korzystnych dla wszystkich zainteresowanych62  

Bardzo ważnym, często najważniejszym, elementem kampanii spo-
łecznych jest reklama społeczna. W związku z tym autorka przytoczyła 
definicję tego pojęcia zaproponowaną przez d. Maison: „proces komu-
nikacji perswazyjnej, którego głównym celem jest wywołanie społecznie 
pożądanych postaw lub zachowań”63. Reklama społeczna różni się zasad-
niczo od reklamy komercyjnej, dlatego też w poniższej tabeli 12 dokonano 
porównania istoty tych dwóch instrumentów marketingowych.

Tabela 12. Różnice między reklamą społeczną a komercyjną
REKLaMa KoMERCYJNa REKLaMa SPołECzNa

złożoność postawy na ogół niewielka na ogół duża
Pożądany poziom zmiany po-
stawy zazwyczaj płytki często głęboki

Charakter przekazu zazwyczaj przyjemny,  
gratyfikujący

często nieprzyjemny, 
awersyjny

Rodzaj korzyści bliska perspektywa korzyści 
obiecywanych w reklamie

odroczona perspektywa 
i często trudna do wy-
obrażenia

intencje przypisywane nadawcy chęć zysku i próba oszukania chęć pomocy innym
Budżet większe budżety mniejsze budżety

Źródło: D. Maison, N. Maliszewski, Co to jest reklama społeczna, w: Propaganda dobrych 
serc, czyli pierwszy tom o reklamie społecznej, D. Maison, P. Wasilewski (red.), Agencja 
Wasilewski, Kraków, 2008, op.cit., s. 10.

Podsumowując powyższe różnice, można zauważyć, iż reklama 
społeczna stanowi duże wyzwanie dla jej twórców, ze względu przede 
wszystkim na złożoność postaw, które ma za zadanie kształtować oraz 
budżet, który jest zazwyczaj niższy niż w przypadku reklamy komercyj-
nej. W związku z powyższym warto zwrócić szczególną uwagę na techniki 
i narzędzia, które mogą pozytywnie wpłynąć na skuteczność kampanii 
społecznych.

62 Zob. A. Piasecka, Komunikowanie wartości zdrowia w polskich kampaniach społecznych 
– wymiar edukacyjny, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008. 
63 D. Maison, P. Wasilewski, op.cit. 
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2.2. Techniki perswazyjne stosowane w reklamach 
społecznych 

2.2.1. Zmiany w podejściu do konstruowania komunikatów 
perswazyjnych 

Liczne programy profilaktyki zdrowotnej, które miały na celu zmianę 
postaw i/lub zachowań okazywały się nieskuteczne lub ich ewaluacja po-
zostawiała wiele do życzenia64. Niemniej jednak nastąpił znaczący wzrost 
wiedzy z zakresu przyczyn niskiej i wysokiej skuteczności komunikatów 
mających na celu dokonanie pozytywnej zmiany społecznej. 

Jedną z sugerowanych zmian w podejściu do przygotowywania komu-
nikatów perswazyjnych jest stopniowe odchodzenie od modeli eksperc-
kich (nazywanych modelami „ekspert wie najlepiej”) na korzyść modeli 
obywatelskich. ich porównanie zostało zaprezentowane na poniższym 
rysunku 3.

Rysunek 3. Model Ekspercki vs Model Obywatelski Konstruowania Komunikatu

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: J. French, C. Blair-Stevens, D. McVey, op.cit., 
s. 11.

64 T. Boyce, R. Robertson, A. Dixon, Commissioning and Behavioral Change: Kicking Bad 
Habits Final Report, King’s Fund, Londyn 2008.
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W modelu nakierowanym na obywatela jego potrzeby i skłonności 
uwzględniane są dużo wcześniej a informacje na ten temat są poparte 
danymi statystycznymi. Poglądy ekspertów są tutaj uzupełnieniem, a nie 
głównym trzonem modelu. obecnie, w związku z rozwojem społeczeń-
stwa obywatelskiego można zauważyć znaczący wzrost zaangażowania 
społeczeństwa w wielu dziedzinach życia, w tym zdrowiu, profilaktyce 
i leczeniu. W związku z tym podczas przygotowywania kampanii społecz-
nych należy uwzględnić nie tylko opinie ekspertów, ale przede wszystkim 
dane dotyczące potrzeb, problemów i postaw społeczeństwa.

W kolejnych punktach przedstawione zostaną wybrane, najbardziej 
efektowne i ciekawe techniki perswazyjne stosowane w kampaniach spo-
łecznych w ostatnich latach.

2.2.2. Shockwertising

Shockvertising jest techniką perswazyjną, która posługuje się trady-
cyjnymi kanałami komunikacji w nowatorski, odbiegający od standardów 
sposób, często bardzo szokujący, oparty na silnym oddziaływaniu emo-
cjonalnym65. W przypadku kampanii społecznych często stosowane jest 
odwołanie do silnych emocji, gdyż dotyczą one niejednokrotnie zjawisk 
budzących negatywne emocje, takie jak: strach, poczucie zagrożenia czy 
cierpienie66  

za przykład Shockvertisingu uznawana jest m.in. kampania „Nie pakuj 
się do trumny, zrób cytologię”, zrealizowana przez Polską Unię onkolo-
gii, współfinansowana przez GlaxoSmithKlein oraz „Wróć z wakacji bez 
HiV” zorganizowana przez Krajowe Centrum ds. aidS a współfinansowana 
przez GlaxoSmithKlein i Bristol-Myers Squibb67 

Poniżej zamieszczono przykładowy bilbord kampanii dotyczącej za-
pobiegania, a także wczesnego wykrywania aidS (bardziej szczegółowe 
informacje nt. kampanii znajdują się w załączniku nr 2). Poniższa reklama 

65 A. Stafiej-Bartosik, D. Maison, Reklama społeczne – czym jest i jak się zmienia, w: Szla-
chetna propaganda dobroci, czyli drugi tom o reklamie społecznej, P. Wasilewski (red.), 
Agencja Wasilewski, Kraków 2007, s.10, 11.
66 Jak wyżej. 
67 M. Pacut, Nowe narzędzia i techniki komunikacji marketingowej w kampaniach społecz-
nych, w: Narzędzia i techniki komunikacji marketingowej XXI wieku, K. Śliwińska, M. Pacut 
(red.), Wolters Kluwer Polska 2011, s. 73.
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społeczna z pozoru jest zwykłą reklamą wakacji nad morzem, ewentual-
nie reklamą biura podróży. dopiero po zapoznaniu się ze sloganem od-
biorca może się przekonać co jest celem tego komunikatu. dodatkowo 
szokujące jest zestawienie radości i zabawy z poważną chorobą68 

Rysunek 4. Bilbord kampanii „Wróć bez HIV”

Źródło: Krajowe Centrum ds. AIDS, podstrona informująca o elementach kampanii „Wróć 
bez HIV” http://www.aids.gov.pl/kampanie/2008/kampania.html [09.06.2016].

2.2.3. Advertainment

Kolejną interesującą techniką perswazyjną jest advertainment, który 
został zdefiniowany jako komunikat perswazyjny w formie rozrywkowej 
(advertisement – reklama, entertainment – rozrywka)69. Przykładem za-
stosowania tej techniki jest przytoczona wyżej kampania „Wróć bez HiV”, 
gdzie obok tradycyjnych bilbordów, na stronie internetowej70 przygoto-
wano edukacyjną grę dotyczącą HiV. 

Kolejną wartą uwagi ze względu na oryginalny przekaz była kampa-
nia „Wojna z Rakiem”, która w ocenie jednej z respondentek wywiadów 
pogłębionych a. Polińskiej (pełna prezentacja wyników tego badania 

68 Zob. J. P. Dillard, C. A. Plotnick, L. C. Godbold, V. S. Freimuth, T. Edgar, The multiple af-
fective outcomes of AIDS PSAa: Fear appeals do more than scare people, „Communication 
Research” 1996, 23.
69 Ibidem, s. 91.
70 Krajowe Centrum ds. AIDS, podstrona informująca o elementach kampanii „Wróć bez 
HIV” http://www.aids.gov.pl/kampanie/2009/gra.html [12.12.2016].
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przedstawiona zostanie w podrozdziałach 4.1. oraz 5.3.) była najbardziej 
skuteczną z dotychczasowych kampanią alivii – Fundacji onkologicznej. 
„do jej sukcesu przyczyniła się dobra kreacja, która przedstawiała pro-
blem z jednej strony w sposób emocjonalny, z drugiej strony w sposób 
łatwy do zrozumienia” – jak twierdzi a. Polińska. Kampania była poka-
zywana w różnych mediach: w telewizji, prasie, radio, outdoor, była też 
obecna w internecie, gdzie w mediach społecznościowych uzyskała efekt 
dużych organicznych zasięgów (zasięgów osiągniętych bez wykorzystania 
płatnych narzędzi). Użytkownicy spontanicznie udostępniali spot, dzięki 
czemu zyskiwał dodatkowy, bezpłatny zasięg. zgodnie z relacją a. Poliń-
skiej, agencja reklamowa przygotowała szereg tzw. „aktywacji w kierunku 
angażowania grupy docelowej”. W przypadku tej kampanii, oprócz spotu 
i innych materiałów wizualnych, agencja pozyskała i zaangażowała kilku-
nastu znanych polskich rysowników. Narysowali oni postacie potworów-
-raków, wykorzystanych do wydruków tarcz strzelniczych, które można 
było zakupić w różnych strzelnicach.

Rysunek 5. Przykładowe wykorzystanie rysunków w ramach kampanii „Wojna 
z Rakiem”

Źródło: Strona Alivii – Fundacji Onkologicznej, dostępna: https://www.alivia.org.pl/jak-po-
magamy/kampanie-spoleczne/2016-wez-raka-na-cel/ [23.01.2018].
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dochód z zakupu tych tarcz strzelnice przekazywały w formie daro-
wizny na rzecz Fundacji. Poza tym informacja o tym, że ludzie strzelają 
w te specjalnie przygotowane tarcze z narysowanym rakiem była dodat-
kowym tematem dla mediów. agencja reklamowa przygotowała także 
mobilną grę, która polega na tym, że gracz wciela się w postać wojownicz-
ki i strzela do raków. Gra ma nie tylko walor rozrywkowy – w jej trakcie 
wyświetlane są reklamy (reklamy apple), z których dochód przeznaczany 
jest na rzecz podopiecznych Fundacji. oprócz tego gracz może wybrać 
podopiecznego, na rzecz którego gra i np. jeśli będzie dokonywał płatno-
ści za amunicję, to będą one przekazywane na rzecz wsparcia wybranego 
podopiecznego.

zaletą tej kampanii był fakt zaangażowania się mężczyzn, którzy nie są 
zazwyczaj zainteresowani tematami związanymi ze zdrowiem.

2.2.4. Inne, niekonwencjonalne techniki perswazyjne

W dobie powszechnego dostępu do ogromnej ilości informacji, a także 
rosnącej liczby kampanii społecznych o bardzo zróżnicowanej tematyce, 
znaczenia nabiera nie tylko oryginalna treść kampanii, ale i oryginalna for-
ma. Poniżej zaprezentowano przykłady najbardziej oryginalnych i zapada-
jących w pamięć, zdaniem autorki, kampanii społecznych z ostatnich lat. 

Jednym z nich jest „Movember” – akcja polegająca na zapuszczaniu 
przez mężczyzn wąsów w listopadzie, co ma prowokować do dyskusji na 
temat raka prostaty i raka jąder. Kampania ta jest szczególna, gdyż za-
stosowano tutaj niekonwencjonalną formę kampanii społecznej. Celem 
kampanii było „uświadamianie mężczyznom, chłopcom, ale także kobie-
tom, jak ważne są regularne badania i dbanie o swój stan zdrowia”71  
Kampania powstała w 2003 r. w australii. Grupa kolegów postanowiła 
zapuścić wąsy, żeby przykuć uwagę otoczenia i zdobyć pretekst do rozmo-
wy na temat raka prostaty i jądra oraz badań profilaktycznych. W Polsce 
jest realizowana od 2014 r.72 Bardzo intensywnie promowana na portalu 

71 Cele kampanii „Movember” dostępne: http://www.movember.org.pl/p/cele-akcji.html 
[01.03.2018].
72 Historia kampanii „Movember”dostępna: http://www.movember.org.pl/p/zapusc-was.
html [01.03.2018].
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społecznościowym Facebook.com73 szczególnie w listopadzie (ang. No-
vember), gdyż ten miesiąc został wybrany przez twórców kampanii na 
czas szczególnego nagłaśniania tematu kampanii.

inna, zaskakująca kampania dotyczyła profilaktyki raka piersi. akcja 
„Klips” polegająca na tym, że klientkom sklepu H&M na ul. Marszał-
kowskiej w Warszawie dorzucano do torby klips, który zatrzymywał na 
bramce sygnałem dźwiękowym. Na klipsie napisane zostało hasło: „To, co 
człowiek przegapi, znajdzie maszyna. Wczesny sygnał ratuje życie. Umów 
się na mammografię”. Wspomniana akcja zrealizowana dla Stowarzysze-
nia amazonki została nagrodzona na 58. Międzynarodowym Festiwalu 
Reklamowym Cannes Lions: Brązowym Lwem w kategorii Promo and 
activation dla agencji Euro RSCG Warsaw oraz Srebrnym Lwem w kate-
gorii PR Lions – Healthcare Services dla Hill and Knowlton Poland74. akcja 
przeprowadzona 7.04.2011 r. w godzinach 10.00–21.00. zdaniem autorki, 
jest to bardzo ciekawy i nowatorski sposób promowania badań mammo-
graficznych, należałoby tylko zrealizować go na znacznie większą skalę.

2.3. Kanały komunikacji z odbiorcami kampanii 
społecznych 

Podczas realizacji kampanii społecznych kluczową rolę odgrywa do-
bór kanałów komunikacji i dostosowanie ich do grupy docelowej. Poniżej 
przedstawiono zestawienie najważniejszych typów mediów ze wskaza-
niem ich zalet i wad.

73 Strona kampanii Movember Polska na portalu facebook.com, dostępna: https://www.
facebook.com/movemberPL/ [03.04.2018]. 
74 Marketing przy Kawie, W Cannes Lions 2011 na razie dwa Lwy dla polskich agencji, 
dostępny: https://marketingprzykawie.pl/espresso/w-cannes-lions-2011-na-razie-dwa-
lwy-dla-polskich-agencji-wideo/; http://tvn24bis.pl/wiadomosci-gospodarcze,71/polska-
-reklama-z-nagroda-w-cannes,175434.html [data publikacji 21.06.2011; data dostępu: 
[29.11.2017].
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Tabela 13. Profile głównych typów mediów
TYP MEdiÓW zaLETY WadY

Telewizja 

Wysoka penetracja rynku, niskie 
koszty w przeliczeniu na odbior-
ców, łączy wizję, dźwięk i ruch, 
oddziałuje na zmysły

Wysokie koszty całkowite, mała 
selektywność grupy docelowej, 
krótkotrwała ekspozycja na ko-
munikat

Marketing  
bezpośredni,  
w tym mailing

Wysoka selektywność grupy 
docelowej, elastyczność, perso-
nalizacja

Relatywnie wysokie koszty 
w przeliczeniu na odbiorcę, po-
strzeganie jako „spam”

Radio
dobra lokalna akceptacja, wyso-
ka demograficzna i geograficzna 
selektywność, niskie koszty

Jedynie dźwięk, krótkotrwała 
ekspozycja na komunikat, niska 
uwaga odbiorców

Magazyny

Wysoka geograficzna i demo-
graficzna selektywność, wiary-
godność i prestiż, wysoka jakość 
powielania, długowieczność, 
przekazywanie z rąk do rąk 

Wysokie koszty, brak gwarancji 
pozycjonowania

Prasa
Elastyczność, wysoka penetracja 
lokalnego rynku, duża wiary-
godność

Krótki cykl życia, niska jakość 
powielania, niskie stopień „wi-
rusowości”

Outdoor, reklama 
zewnętrzna

Elastyczność, wysoka powtarzal-
ność ekspozycji, niskie koszty

Niska selektywność grupy doce-
lowej

internet 
Wysoka selektywność, niskie 
koszty, natychmiastowość, 
możliwości interakcji

Relatywnie niski wpływ, odbiorcy 
kontrolują ekspozycję, 

Promocja  
sprzedażowa

Przyciąganie uwagi, silniejsza 
i szybsza odpowiedź nabywcy, 
wartość dodana nagrody

Krótki czas, wizerunek przedsię-
biorstwa przekazującej nieatrak-
cyjne i bezwartościowe upominki

Events & Experiences 
Eventy i działanie 
przez doświadczenia

Wysokie zaangażowanie, 
„wyważona”, „nienachalna” 
reklama

Wysokie koszty w przeliczeniu na 
odbiorcę, mniejszy zasięg

Sprzedaż osobista
Efektywny w zrozumieniu obiek-
cji, potrzeb i preferencji klienta, 
budowania przekonania i relacji 

opór odbiorców, wysokie koszty

Źródło: P. Kotler, N. R. Lee, Social Marketing: Influencing…, op.cit., s. 314.

zalety internetu jako nisko kosztowego medium docenia R. Earle, któ-
ry podkreśla także korzyści takie jak: efektywne docieranie do grup doce-
lowych, zwłaszcza ludzi młodych; możliwość interakcji; duże możliwości 
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dostosowania treści do różnych grup odbiorców; linkowanie do innych 
źródeł i rozbudowana możliwość zbierania danych o odbiorze kampanii75 

Ponadto internet dostarcza innych niż tradycyjne media możliwości 
reklamy i docierania do klientów, część z nich nie wiąże się z dodatkowy-
mi kosztami finansowymi a jedynie z kosztem związanym z poświęceniem 
czasu pracowników.

Jak przedstawiono na poniższym rysunku, marketing w wyszukiwar-
kach internetowych (SEM) można podzielić na: pozycjonowanie i opty-
malizację (widoczność w wynikach naturalnych – SEo), co można pró-
bować osiągnąć bez inwestowania środków finansowych oraz reklamy 
w Google (PPC).

Rysunek 6. Marketing w wyszukiwarkach internetowych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Zastrożna, M., Google Analytics dla Marketin-
gowców, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2015, s. 40.

75 R. Earle, op.cit., s. 157.
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Pozycjonowanie i optymalizacja (SEo – Search Engine Optimization) 
oznacza działania promujące serwisy internetowe w wyszukiwarkach oraz 
zwiększenie widoczności w internecie poprzez działania inne niż reklamo-
we. Celem jest widoczność strony w pierwszych 10 pozycjach na stronie 
dla danego słowa kluczowego76  

Google posiada około 97% udziału we wszystkich zapytaniach77 – więc 
promocja w wyszukiwarkach na polskim rynku jest praktycznie tym sa-
mym co promocja w Google.

zyski przedsiębiorstwa związane z działalnością społeczną mogą wy-
nikać nie tylko ze wzrostu przychodów, ale także obniżenia kosztów mar-
ketingowych, wynikających przykładowo z wykorzystania internetu jako 
kanału komunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem mediów społeczno-
ściowych. Budowanie zaangażowania związanego z daną akcją społeczną 
ma szanse osiągnąć wyższy poziom niż w przypadku akcji komercyjnych, 
gdyż marketing społecznie zaangażowany i marketing społeczny wzbu-
dzają większe zaufanie u odbiorców. 

76 M. Zastrożna, op.cit., s. 40.
77 Ranking najpopularniejszych wyszukiwarek, Global Stats Statcounter, Search Engine Host 
Market Share Poland, dostępny: http://gs.statcounter.com/search-engine-host-market-
-share/all/poland#monthly-201701-201712 [15.02.2018].





Metodyka badań własnych

3. 

3.1. Przedmiot badań, cele i pytania badawcze

Celem głównym niniejszej pracy jest określenie motywacji przedsię-
biorstw farmaceutycznych do angażowania się w kampanie społeczne 
oraz ocena skuteczności tych kampanii jako instrumentu marketingu 
społecznie zaangażowanego. 

Postawiono następujące cele szczegółowe:
1. identyfikacja korzyści przedsiębiorstw farmaceutycznych z zaanga-

żowania w kampanie społeczne. 
2. identyfikacja uwarunkowań skuteczności kampanii społecznych 

finansowanych przez przedsiębiorstwa farmaceutyczne pod kątem 
przynoszenia korzyści społecznych i biznesowych.

Realizowany dla potrzeb niniejszej rozprawy projekt badawczy doty-
czy zatem dwóch głównych obszarów: przyczyn angażowania się przed-
siębiorstw farmaceutycznych w kampanie społeczne oraz skuteczności 
owych kampanii w promowaniu zmian postaw wobec zdrowia. zdecy-
dowano się na przeprowadzenie badań jakościowych, przede wszystkim 
ze względu na wysoką koncentrację rynku i małą liczbę przedsiębiorstw, 
która uniemożliwiałaby pozyskanie wystarczającej liczby odpowiedzi 
w badaniu ilościowym. W związku z tym, na podstawie analizy dotychczas 
zrealizowanych kampanii społecznych z zakresu zdrowia, rozmów z eks-
pertami przeprowadzonymi przed zaplanowaniem części empirycznej 
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niniejszej pracy oraz literatury przedmiotu postawiono następujące py-
tania badawcze:78

1. dlaczego przedsiębiorstwa farmaceutyczne angażują się w kampa-
nie społeczne z zakresu zdrowia?

2. Jakie korzyści czerpią przedsiębiorstwa farmaceutyczne z zaanga-
żowania w kampanie społeczne z zakresu zdrowia?

3. Czym można mierzyć skuteczność kampanii społecznych współfi-
nansowanych przez przedsiębiorstwa farmaceutyczne?

4  Czy można oceniać kampanie społeczne współfinansowane przez 
przedsiębiorstwa farmaceutyczne jako skuteczne?

3.2. Zastosowane metody badań

3.2.1. Studia przypadków

3.2.1.1. Opis badania

zdecydowano się na dokonanie analizy zbiorowego studium przypad-
ku, w którym poddaje się badaniu kilka przypadków „w celu lepszego po-
znania zjawiska, populacji lub ogólnego stanu rzeczy”79. Przypadki mogą, 
ale nie muszą, być podobne. Przeprowadzone badanie można także skla-
syfikować, zgodnie z podejściem R. K. Yin, jako eksplanacyjne studium 
przypadku, którego celem jest analiza przyczyn i efektów zjawiska80 

W niniejszej pracy przeprowadzono zbiorowe studium przypadku 
kampanii społecznych z zakresu zdrowia, w które zaangażowane były 
przedsiębiorstwa farmaceutyczne. W tym badaniu kluczową kwestią 
są korzyści odnoszone przez przedsiębiorstwa farmaceutyczne z reali-
zacji kampanii społecznych. W związku z tym wyselekcjonowano takie 
kampanie, które pozwoliły na identyfikację owych korzyści oraz najlepiej 

78 K. Glanz, B. K. Rimer, K. Viswanath (red.), Health Behavior and Health Education. Theory, 
Research, and Practice, Jossey-Bass A Wiley Imprint, 2008; B. Helmig, op.cit., s. 264–287.
79 R. E. Stake, Jakościowe studium przypadku, w: Denzin N. K., Lincoln Y. S. (red.), Metody 
badań jakościowych, tom 1, PWN, Warszawa 2010, s. 628.
80 R. K. Yin, Designing Case Studies, w: Research Methods in Management, M. Frenz, 
K. Nielsen, G. Walters (red.), SAGE, London 2010, s. 188; M. Strumińska-Kutra, I. Koładkie-
wicz, Studium przypadku, w: Badania jakościowe: Metody i narzędzia, D. Jemielniak (red.), 
tom 2, PWN, Warszawa 2012, s. 14.
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zilustrowały różne ich rodzaje. drugim kryterium wyboru kampanii do ba-
dania był dostęp do jak najszerszych informacji na temat tych kampanii.

3.2.1.2. Projekt badania

W konstrukcji studium przypadku wykorzystano także informacje 
pozyskane z przeprowadzonych wywiadów pogłębionych z ekspertkami 
(o których mowa będzie w dalszej części tego rozdziału) oraz: 

 • dane pozyskane ze stron internetowych kampanii społecznych,
 • dane pozyskane z publikacji opisujących analizowane kampanie 

społeczne,
 • dane z innych stron internetowych np. lista leków refundowanych 

na stronie Ministerstwa zdrowia.

zaproponowano następującą strukturę studium przypadku:
1. opis kampanii społecznej.
2. Udział przedsiębiorstw farmaceutycznych.
3. Skuteczność kampanii społecznej.

do przeprowadzenia zbiorowego studium przypadku wybrano nastę-
pujące kampanie społeczne:

1. Kampania społeczna „SM – Walcz o Siebie!” mająca zilustrować od-
noszenie korzyści z realizacji kampanii społecznych ze szczególnym 
uwzględnieniem korzyści społecznych.

2. Kampania społeczna „Mam Haka na Raka”, mająca zilustrować od-
noszenie korzyści z realizacji kampanii społecznych ze szczególnym 
uwzględnieniem korzyści relacyjnych.

3. Kampania społeczna „Piękna, bo zdrowia”, mająca zilustrować od-
noszenie korzyści z realizacji kampanii społecznych ze szczególnym 
uwzględnieniem korzyści wizerunkowych.

4  Kampanie społeczne dotyczące raka skóry, mające zilustrować od-
noszenie korzyści z realizacji kampanii społecznych ze szczególnym 
uwzględnieniem korzyści finansowych.

Wszystkie przeanalizowane w niniejszej pracy kampanie, oprócz wska-
zanych głównych korzyści, przyniosły także inne, które były mniej znaczą-
ce. zamieszczone w rozdziale 4 ich opisy różnią się zakresem i głębią ze 
względu na dostęp do informacji.
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3.2.2. Wywiady pogłębione z ekspertami

3.2.2.1. Respondenci badania

Pogłębione wywiady telefoniczne przeprowadzono z ekspertkami 
zajmującymi się zawodowo kampaniami społecznymi wspieranymi przez 
przedsiębiorstwa farmaceutyczne. Pozyskane do udziału w badaniu eks-
pertki reprezentowały 3 kategorie: osoby pracujące w przedsiębiorstwach 
farmaceutycznych, osoby pracujące w organizacjach pozarządowych 
z nimi współpracujących oraz osoby niezależne, współpracujące z przed-
siębiorstwami farmaceutycznymi. Poniżej zamieszczono ich listę:

1. Ewa Borek – „Prezes zarządu Fundacji „My Pacjenci”, ekspertka 
z zakresu systemu ochrony zdrowia z 20-letnim doświadczeniem 
pracy w dużych międzynarodowych przedsiębiorstwach, w latach 
2004–2010 pracowała w astrazeneca Pharma Poland, gdzie była 
członkiem zarządu i odpowiadała za reputację, PR korporacyjny 
i CSR jako dyrektor ds. Kontaktów zewnętrznych. angażowała się 
również w prowadzone z rozmachem projekty edukacyjne, wśród 
których warto wymienić projekt „Wolność oddechu – zapobie-
gaj astmie”, który realizowany w szkołach podstawowych w całej 
Polsce doprowadził do upowszechnienia wiedzy o astmie wśród 
1 mln uczniów, czy projekt „Rak Piersi od a do z”, zrealizowany 
we współpracy z instytutem Praw Pacjenta, zaowocował wzro-
stem świadomości praw pacjenta wśród kobiet z rakiem piersi. 
inicjatorka akcji edukacyjnej w obszarze praw pacjenta Leczyć po 
Ludzku, realizowanego przez „Gazetę Wyborczą”. autorka licznych 
publikacji w prasie branżowej, poruszających tematykę z zakresu 
usprawnienia systemu ochrony zdrowia”81;

2. Ewelina Nazarko-Ludwiczak – ekspertka z 15-letnim doświadcze-
niem w komunikacji medycznej, opracowująca i wdrażająca strate-
gie komunikacyjne dla klientów farmaceutycznych i medycznych. 
Jest jednym z najlepszych specjalistów w dziedzinie komunikacji 
medycznej w Polsce z dużym doświadczeniem w obsłudze zarówno 
klientów farmaceutycznych, jak i organizacji medycznych, w tym 
szpitali i przychodni. Pracowała dla przedsiębiorstw takich jak: 

81 Informacje na temat Ewy Borek ze strony Fundacji „My Pacjenci”, dostępne: http://my-
pacjenci.org/o-fundacji/zespol.html [07.02.2018].



M
etodyka badań w

łasnych

Rozdział 3

65

KAMPANIE SPOŁECZNE PRZEDSIĘBIORSTW FARMACEUTYCZNYCH

adaMEd, Bayer, Mead Johnson Nutrition, Janssen, Novo Nordisk, 
MEdi-system, Senior apartments, Fertility Clinic Novum, Narodo-
wy instytut Higieny, Światowa organizacja zdrowia, Centra Kardio-
logiczne allenort i SetPoint Nutritional Counselling82;

3. Aleksandra Baranowska – Specjalistka ds. marketingu i PR w Fun-
dacji Urszuli Jaworskiej, w ramach pracy w Fundacji Urszuli Jawor-
skiej zaangażowana w Kampanię „SM – Walcz o Siebie!”;

4  Malina Wieczorek – „właściciel przedsiębiorstwa Telescope, która 
„zajmuje się doradztwem w zakresie marketingu społecznego, 
opracowaniem strategii, tworzeniem społecznych i komercyjnych 
kampanii reklamowych, łączeniem międzysektorowym podmiotów, 
projektami CSR oraz planowaniem mediów”83. Jest jednym z twór-
ców kampanii „SM – Walcz o Siebie!”, która realizowana jest we 
współpracy z Fundacją Urszuli Jaworskiej, Polskim Towarzystwem 
Stwardnienia Rozsianego oraz z innymi organizacjami pacjentów. 
Malina Wieczorek jest osobą, która kieruje tym projektem, w tym 
również pozyskuje środki finansowe na cel prowadzenia kampanii;

5  Agata Polińska – „Członek zarządu alivii – Fundacji onkologicznej, 
copywriter, absolwentka wydziałów Lingwistyki Stosowanej i Filolo-
gii Wschodniosłowiańskich oraz Gender Studies Uniwersytetu War-
szawskiego, specjalistka z zakresu reklamy i komunikacji marketin-
gowej, pracownik czołowych światowych koncernów reklamowych, 
autorka wielu popularnych i nagradzanych reklam telewizyjnych 
i radiowych”84, W ramach pracy w „alivii – Fundacji onkologicznej 
osób Młodych” zrealizowała 3 kampanie społeczne;

6  Justyna Czarnoba – Specjalistka ds. komunikacji z 17-letnim do-
świadczeniem w projektowaniu i przeprowadzaniu udanych kam-
panii komunikacyjnych i budujących zaangażowanie, jej zakres 
ekspertyzy obejmuje większość dziedzin komunikacji i PR, m.in.: 
komunikację korporacyjną, zarządzanie interesariuszami, w tym 

82 Profil Eweliny Nazarko-Ludwiczak na portalu Linkedin, dostępny: https://www.linkedin.
com/in/ewelina-nazarko-ludwiczak-449b9854/ [05.02.2018].
83 Strona przedsiębiorstwa Telescope dostępna: http://www.telescope.org.pl/telescope 
[20.01.2018].
84 Informacje na temat Agaty Polińskiej ze strony Zarządu „Alivii – Fundacji Onkologicznej 
Osób Młodych”, dostępne: https://www.alivia.org.pl/o-fundacji/ludzie/ [20.01.2018].
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zaangażowanie pracowników, zarządzanie zmianami, budowanie 
marki korporacyjnej, komunikację kryzysową, relacje z mediami 
i odpowiedzialność korporacyjną. W latach 2000–2016 pracowała 
dla GlaxoSmithKlein Pharmaceuticals, m.in. jako menedżer ds. ko-
munikacji i odpowiedzialności korporacyjnej85. zespół, którym kie-
rowała Justyna Czarnoba realizował m.in. kampanię „Mam Haka 
na Raka”. 

3.2.2.2. Scenariusz wywiadu

Wywiady pogłębione z ekspertkami składały się z dwóch części – 
w pierwszej respondentki wypowiadały się ogólnie na temat branży far-
maceutycznej, w drugiej – odnosiły się do własnych doświadczeń z reali-
zacji konkretnych kampanii społecznych, o ile było to możliwe. W jednym 
przypadku ekspertka odmówiła przywołania konkretnego przykładu 
kampanii społecznych, przy których pracowała, zasłaniając się tajemnicą 
zawodową.

W poniżej tabeli zamieszczono scenariusz wywiadu pogłębionego.

Tabela 14. Scenariusz wywiadu pogłębionego
PozioM BRaNżY WłaSNE doŚWiadCzENia

M
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sp
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ec
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e

 - Co motywuje przedsiębiorstwa 
farmaceutyczne (PF) do angażo-
wania się w kampanie społeczne? 

 - Jakie korzyści odnoszą przed-
siębiorstwa farmaceutyczne 
z angażowania się w kampanie 
społeczne?

 - Jakie znaczenie mają partner-
stwa w tym zakresie i z kim są 
budowane?

 - Co motywowało przedsiębior-
stwo/a farmaceutyczne do zaan-
gażowania w kampanię społeczną 
(kampanie społeczne), przy której 
Pani pracowała?

 - Jakie korzyści odniosło przedsię-
biorstwo farmaceutyczne z zaan-
gażowania w kampanię społeczną, 
przy której Pani pracowała?

 - Jakie znaczenie miały partner-
stwa podczas realizacji kampanii 
społecznej, przy której Pani 
pracowała?

85 Profil Justyny Czarnoby na portalu Linkedin, dostępny: https://www.linkedin.com/in/ju-
styna-czarnoba-3b734427/ [05.02.2018].
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 - Jakie są cele kampanii społecz-
nych, w które angażują się przed-
siębiorstwa farmaceutyczne? 

 - Jaka jest skuteczność kampanii 
społecznych w ochronie zdrowia, 
w które angażują się przedsiębior-
stwa farmaceutyczne?

 - Jakie były cele kampanii społecz-
nej realizowanej przez przedsię-
biorstwo/a farmaceutyczne, przy 
której Pani pracowała?

 - Jaka była skuteczność kampanii 
przy której Pani pracowała?

Źródło: Opracowanie własne.

Scenariusz wywiadu pogłębionego zawierał zagadnienia związane 
z motywacjami przedsiębiorstw do angażowania się w realizację kam-
panii społecznych. Ponadto poruszano kwestię skuteczności kampanii 
społecznych w ochronie zdrowia, w które angażują się przedsiębiorstwa 
farmaceutyczne.

3.2.2.3. Analiza danych z wywiadów

dane uzyskane z przeprowadzonych wywiadów pogłębionych z eks-
pertami zostały zakodowane z wykorzystaniem następujących katego-
rii: motywacje przedsiębiorstw branży, motywacje przedsiębiorstwa dla 
którego/z którym pracowała ekspertka, korzyści społeczne, korzyści wi-
zerunkowe, korzyści relacyjne86, korzyści finansowe, skuteczność kampa-
nii społecznych w ochronie zdrowia, skuteczność kampanii przy której 
pracowała ekspertka. Następnie zestawiono wypowiedzi ekspertek we-
dług powyższych kategorii oraz podjęto próbę sformułowania wniosków 
i opracowania modelu korzyści przedsiębiorstw farmaceutycznych z za-
angażowania się w kampanie społeczne. 

86 S. Adkins, op.cit., s. 12; P. Kotler, N. R. Lee, Social Marketing: Influencing…, op.cit., s. 333; 
M. Hirose, Integrated Corporate Social Initiatives in Japan: From Product Development to 
Healthcare Information, w: Social Marketing for Public Health: Global Trends and Success 
Stories, H. Cheng, P. Kotler, N. R. Lee, Jones and Bartlett Publishers, 2011, s. 310–323.





Motywacje przedsiębiorstw 
farmaceutycznych  

do wspierania kampanii społecznych  
– wyniki badań empirycznych 

4. 

4.1. Korzyści wynikające z realizacji kampanii społecznych 
przez przedsiębiorstwa farmaceutyczne

autorka poddała analizie motywacje przedsiębiorstw do angażowania 
się w kampanie społeczne w oparciu o wyniki indywidualnych wywiadów 
z ekspertkami. Ekspertki udzielające wywiadów wskazywały na szereg 
korzyści, jakie odnoszą przedsiębiorstwa farmaceutyczne i jakie mogą 
stanowić motywację do zaangażowania się w realizację kampanii spo-
łecznych w ochronie zdrowia.

oficjalnym celem kampanii społecznych są zawsze pozytywne zmia-
ny społeczne. Ten cel i występowanie korzyści społecznych potwierdzi-
ła w wywiadzie M. Wieczorek wskazując również, że wśród korzyści dla 
przedsiębiorstw farmaceutycznych jest realizacja misji. 

z kolei, a. Baranowska uważa, że jednym z celów, jakie stawiają sobie 
przedsiębiorstwa farmaceutyczne podczas realizacji kampanii społecz-
nych jest wprowadzanie refundacji leków przez Ministerstwo zdrowia. 
Jako przykład podaje kampanię „SM-Walcz o Siebie!”. Korzyści z refunda-
cji są obustronne – zarówno dla przedsiębiorstw zarabiających na lekach, 
jak i dla pacjentów, którzy mają dostęp do kosztownego leczenia, na ja-
kie wcześniej nie mogli sobie pozwolić (szerzej o refundacji była mowa 
w podrozdziale 1.5.). Kampania miała pokazywać Ministerstwu zdrowia 69
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i rządowi potrzeby społeczeństwa związane z występowaniem tej choro-
by i jej leczeniem.

Kolejnymi potencjalnymi korzyściami dla przedsiębiorstw farmaceu-
tycznych są korzyści wizerunkowe. Na odnoszenie tego rodzaju korzyści 
zwróciła uwagę w wywiadzie E. Nazarko-Ludwiczak. Jej zdaniem, pod po-
zorem działalności z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, któ-
ra wpływa pozytywnie na wizerunek przedsiębiorstwa, środki finansowe 
przekazywane są organizacjom pozarządowym na cele związane z lobbo-
waniem refundacji leków. Ponadto wydatki na kampanie edukacyjne są 
przewidziane w ramach budżetów marketingowych konkretnych produk-
tów. Według niej, również wyłącznie ze względów wizerunkowych przed-
siębiorstwa farmaceutyczne podejmują ze sobą współpracę, kiedy uznają, 
że warto być obecnym i pokazywać swoje zaangażowanie społeczne.

Co ciekawe, a. Baranowska uważa, iż korzyści wizerunkowe dla przed-
siębiorstw uczestniczących w kampanii „SM – Walcz o Siebie!” były zni-
kome, ponieważ nie był to cel kampanii. Logotypy sponsorów były nie-
wielkie i zazwyczaj mało wyeksponowane na materiałach promocyjnych, 
a często w ogóle nie były na nich zamieszczane. W związku z tym można 
mówić tutaj o korzyściach wizerunkowych odnoszonych nie wśród ogółu 
społeczeństwa, ale wśród osób pracujących i zainteresowanych ochroną 
zdrowia i leczeniem, np. wśród lekarzy zaangażowanych w warsztaty.

Wśród istotnych korzyści z kampanii społecznych ekspertki wska-
zywały na duże znaczenie korzyści relacyjnych. Według M. Wieczorek, 
współpraca z organizacjami pozarządowymi to ważna część działalności 
przedsiębiorstw farmaceutycznych, ponieważ są one najbliżej pacjentów. 
Przedsiębiorstwa nie mogą mieć bezpośredniego kontaktu z pacjentami 
zażywającymi leki na receptę, a organizacje pozarządowe mają taką moż-
liwość i dzięki temu znają potrzeby pacjentów.

Relacje, o których mowa są bardzo ważne. Wiele organizacji pacjen-
tów przedstawia argumenty i występuje w imieniu przedsiębiorstw far-
maceutycznych. Często ich interesy są zbieżne. Przykładowo: obu grupom 
zależy na wprowadzaniu leków innowacyjnych. Jak twierdzi E. Nazarko-
-Ludwiczak: „W ciągu kilkunastu ostatnich lat popularność zyskało finan-
sowanie organizacji pacjentów w ramach różnych projektów i grantów, 
aby uniknąć oskarżenia o płacenie pacjentom”. 

Budowanie relacji i partnerstw w ramach przedsiębiorstw konkuru-
jących w branży farmaceutycznej jest bardzo rzadkie. E. Borek nie zna 
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kampanii realizowanych przez przedsiębiorstwa konkurujące ze sobą, za 
jedyny wyjątek dotyczący współpracy przedsiębiorstw konkurencyjnych 
(koopetycji) podała przedsiębiorstwa farmaceutyczne zrzeszone w ra-
mach infarmy, które współpracowały np. w zakresie tworzenia Kodeksu 
dobrych Praktyk87 

Według E. Nazarko-Ludwiczak, przedsiębiorstwa farmaceutyczne dążą 
do tego, żeby się uwiarygodnić przez jak największą liczbę partnerstw 
i patronatów. Przykładem może być kampania o zaawansowanym raku 
piersi – kampania pod patronatem prezydentowej agaty Kornhauser-du-
dy. Jak mówi E. Nazarko-Ludwiczak: „zastanawiające, czy wiedziała ona 
o źródłach finansowania tej kampanii, gdyż z pewnością otrzymała prośbę 
o objęcie patronatem od firmy PRowej, która kampanię kreowała pod 
osłoną fundacji, a zapłaciła za to duża firma farmaceutyczna. Należało 
prezydentową o tym poinformować”88 

z obserwacji E. Nazarko-Ludwiczak wynika, że przedsiębiorstwa far-
maceutyczne przy realizacji kampanii społecznych ze sobą nie współpra-
cują. „Ta która bardziej się wypromuje, zyska wyższą sprzedaż. Jedynym 
wyjątkiem są kongresy, na których firmy chcą się pokazać”, jak twierdzi 
E. Nazarko-Ludwiczak.

analizując korzyści z realizacji kampanii społecznych jako instrumentu 
marketingu społecznie zaangażowanego nie sposób pominąć korzyści fi-
nansowych odnoszonych z tych działań. Według J. Czarnoby, dwie główne 
korzyści dla przedsiębiorstw angażujących się w kampanie w ochronie 
zdrowia, to korzyści wizerunkowe i te, związane z budowaniem relacji. 
„Nie ma w tym przypadku korzyści finansowych, ewentualnie w długim 
okresie, ale poruszane są tak szerokie tematy, że trudno o bezpośrednie 
korzyści dla biznesu. oczywiście, jeżeli kampania okaże się skuteczna i np. 
cel przekonania rodziców do zasadności szczepień zostanie osiągnięty, 
to wzrośnie liczba szczepień dzieci. Wtedy jednak także produkty innych 
producentów mogą być stosowane, więc korzyści z tego nie są czerpane 

87 Zob. P. Polak, Nowe formy korupcji. Analiza socjologiczna sektora farmaceutycznego 
w Polsce, Zakład Wydawniczy „NOMOS”, Kraków 2011, s. 60.
88 Mowa o kampanii Stowarzyszenia Amazonki „Wykorzystaj czas na życie” 
http://wykorzystajczasnazycie.pl/o-kampanii/; http://www.politykazdrowot-
na.com/19932,pierwsza-dama-ambasadorka-walki-z-rakiem-piersi-w-polsce 
[11.07.2018].
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wyłącznie przez jedną firmę”. Jej zdaniem, korzyścią z kampanii społecz-
nych jest edukacja w zakresie stworzonych rozwiązań terapeutycznych, 
co pozwoli na lepsze korzystanie z nich przez pacjentów. 

do tej kategorii korzyści odniosła się w wywiadzie także E. Nazarko-
-Ludwiczak przyznając, że kampanie społeczne są bardzo ważnym ele-
mentem działalności przedsiębiorstw farmaceutycznych. ze względu na 
ograniczenia prawne, przedsiębiorstwa nie mogą bezpośrednio kontakto-
wać się z pacjentami i reklamować produktów, więc używają do tego celu 
kampanii edukacyjnych, profilaktycznych. Tego typu kampanie są najwy-
godniejszym narzędziem lobbowania i angażowania przeciętnych obywa-
teli, pacjentów i organizacji pacjentów w działania na rzecz realizacji celu 
biznesowego przedsiębiorstw farmaceutycznych, którym jest najczęściej 
uzyskanie refundacji danego leku. znacząca liczba kampanii społecznych 
ma właśnie taki cel. Bardzo często uzyskanie refundacji trwa wiele lat 
i na te działania przeznaczane są znaczne sumy pieniędzy. Wprowadzenie 
leku na listę leków refundowanych jest dla przedsiębiorstw kluczowe, to 
często „być albo nie być”.

E. Nazarko-Ludwiczak podała dwa przykłady takich kampanii:
1) Trwająca około 10 lat kampania dotycząca szczepień na pneumo-

koki. Próbowano wprowadzić te szczepienia do obowiązkowego 
kalendarza szczepień i udało się to dopiero w roku 2017, kiedy 
to znalazły się one w obowiązkowym kalendarzu szczepień. został 
osiągnięty zarówno cel społeczny – wzrost świadomości społecznej 
i ochrona przed chorobą, jak i cel biznesowy.

2) Szczepionka na raka szyjki macicy, promowana przez 2 duże kon-
cerny, które przeznaczyły znaczne środki finansowe na kampanie 
świadomościowe. Cel biznesowy jest bardzo wyraźny – im więcej 
kobiet i dziewczynek się zaszczepi tym wyższy przychód dla produ-
centów. Przy tej kwestii pojawił się dodatkowo opór środowiska 
medycznego, zwracającego uwagę na fakt, iż szczepionka jest na 
określone typy wirusa brodawczaka, a nie na raka szyjki macicy, 
a jako taka jest od lat promowana. Przekaz został bardzo uprosz-
czony. „zatem, taka kampania jest raczej kampanią sprzedażo-
wą niż edukacyjno-profilaktyczną. Firmy skutecznie zabiegając 
o wzrost popytu na tę szczepionkę, po prostu skutecznie ją sprze-
dają”, dodała E. Nazarko-Ludwiczak.
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M. Wieczorek podsumowując rezultaty kampanii „SM-Walcz o Sie-
bie!”, dodała: „Lepsza jakość życia dla pacjentów oznaczała jednocześnie 
większe zyski dla przedsiębiorstw”. zatem osiągnięcie korzyści finansowej 
przez przedsiębiorstwa farmaceutyczne jest w tym przypadku niekwestio-
nowane przez twórców kampanii społecznej.

E. Nazarko-Ludwiczak stwierdziła, iż przedsiębiorstwa farmaceutyczne 
wykorzystują organizacje pacjentów nawet do tego stopnia, że niektóre 
z nich zostają powołane z inicjatywy przedsiębiorstwa tylko po to, żeby 
przedstawiać argumenty przedsiębiorstwa. Przykładowo, interesująca 
jest obojętność organizacji pacjentów podczas strajku lekarzy rezydentów 
w listopadzie 2017 r. i jednocześnie bardzo aktywna działalność w zakre-
sie refundacji leków. 

E. Nazarko-Ludwiczak zwróciła także uwagę na zmienność zaintere-
sowania profilaktyką i chorymi w czasie. Można było zaobserwować jego 
wzrost np. przed ogłoszeniem listy leków refundowanych w październiku 
2017 r. W tym czasie, w ciągu jednego tygodnia w Warszawie trzy kon-
cerny zorganizowały konferencje prasowe i o dwóch z nich powiedziano, 
że zostały sfinansowane z grantu badawczego. Ponadto na takie konfe-
rencje, mimo że są finansowane z grantów przedsiębiorstw farmaceu-
tycznych, zapraszają organizacje pozarządowe, aby to wyglądało bardziej 
wiarygodnie, a grantodawca nie jest w zaproszeniu ujawniany. Według 
E. Nazarko-Ludwiczak, zauważalna jest tendencja coraz mniejszej transpa-
rentności działań firm farmaceutycznych we współpracy z organizacjami 
pozarządowymi.

Podsumowując, na podstawie przeprowadzonych pogłębionych wy-
wiadów indywidualnych z ekspertkami rozróżniono 4 najważniejsze ka-
tegorie korzyści dla przedsiębiorstw farmaceutycznych, które motywują 
je do angażowania się w kampanie społeczne. Są to:

1) Korzyści społeczne – polegające na zmianie postaw członków społe-
czeństwa powodującej poprawę ich szeroko pojętego stanu zdrowia;

2) Korzyści relacyjne – polegające na nawiązywaniu relacji, part-
nerstw z różnymi grupami interesariuszy, np. pacjentów, lekarzy, 
decydentów (np. Ministerstwo zdrowia), organów samorządo-
wych, instytucji publicznych takich jak np. szkoły;

3) Korzyści wizerunkowe – przedstawianie przedsiębiorstwa jako spo-
łecznie odpowiedzialnego, takiego któremu zależy na dobru społe-
czeństwa, a nie tylko na zarabianiu pieniędzy;
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4) Korzyści finansowe – wynikające przede wszystkim z wpisania 
na listę leków refundowanych oraz wzrostu liczby zdiagnozowa-
nych pacjentów, a przez to wzrostu liczy zakupionych produktów 
przedsiębiorstwa.

Powyższe rodzaje korzyści zostały zidentyfikowane na podstawie wy-
wiadów pogłębionych z ekspertkami. analiza zależności między korzyścia-
mi została dokonana przez autorkę na podstawie wywiadów oraz anali-
zy studium przypadku wybranych kampanii społecznych. W ten sposób 
opracowano model korzyści przedsiębiorstw farmaceutycznych zaangażo-
wanych w kampanie społeczne, na podstawie którego można zauważyć, 
że przynoszą one nie tylko korzyści społeczne, ale również biznesowe. Są 
zatem instrumentem marketingu społecznie zaangażowanego, a nie tylko 
marketingu społecznego. 

Na rysunku 7 zamieszczono Model Korzyści z Realizacji Kampanii Spo-
łecznych, zawierający rozróżnione kategorie korzyści oraz relacje, jakie 
między nimi zachodzą.

Rysunek 7. Model Korzyści z Realizacji Kampanii Społecznych

Źródło: Opracowanie własne na postawie wywiadów z ekspertami.
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Poniżej przedstawiono krótką charakterystykę relacji między po-
szczególnymi kategoriami korzyści z realizacji kampanii społecznych na 
podstawie powyższego modelu (kolejne numery odzwierciedlają swoje 
odpowiedniki na rysunku 7):

1) Korzyści społeczne w postaci zmiany postaw społecznych z zakresu 
zdrowia wpływają pozytywnie na korzyści relacyjne dla przedsię-
biorstw farmaceutycznych, gdyż widząc skuteczność kampanii, po-
tencjalni partnerzy chętniej nawiązują z nimi współpracę. Można 
zauważyć także odwrotną relację, gdyż większa liczba partnerów, 
zwłaszcza jeśli pochodzą oni z różnych środowisk (pacjentów i ich 
organizacji, lekarzy, decydentów, biznesowego), przyczynia się do 
zwiększenia skuteczności kampanii przez np. lepsze dobranie ko-
munikatu i kanałów komunikacji. Partnerzy wpływają na to przez 
pomoc w diagnozie sytuacji oraz w testowaniu skuteczności komu-
nikatu. dodatkowo mogą pomóc w dotarciu do grupy docelowej 
kampanii społecznej.

2) Pozytywne zmiany społeczne mogą wpływać korzystnie na wizeru-
nek przedsiębiorstwa wspierającego kampanie, gdyż angażowanie 
się w kampanie społeczne, które mają duży zasięg i są skuteczne, 
pokazuje przedsiębiorstwo jako społecznie zaangażowane i dba-
jące o społeczeństwo. dodatkowo dobry wizerunek przedsiębior-
stwa, które jest jednym z twórców kampanii społecznej, wzmacnia 
wiarygodność kampanii i przez to może przyczynić się do jej więk-
szej skuteczności w zakresie zmiany postaw społeczeństwa.

3) Budowanie relacji z różnymi grupami interesariuszy wpływa ko-
rzystnie na wizerunek przedsiębiorstwa i odwrotnie – im lepszy wi-
zerunek przedsiębiorstwa, tym łatwiejsze nawiązywanie kontaktów.

4) Wszystkie wskazane wyżej korzyści wpływają pozytywnie na fi-
nanse przedsiębiorstwa, zarówno pośrednio, jak i bezpośrednio. 
Mechanizm ten został szczegółowo opisany w podrozdziale 4.5.

W oparciu o wywiady z ekspertkami oraz dostępne w internecie in-
formacje na temat przykładów kampanii z zakresu zdrowia, dokonano 
doboru kampanii społecznych, które, zdaniem autorki, najlepiej ilustru-
ją poszczególne korzyści. Niemniej żadna z tych kampanii nie przyniosła 
wspierającym je przedsiębiorstwom farmaceutycznym tylko jednego ro-
dzaju korzyści, ale zestaw różnych korzyści z jedną dominującą.
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zostały one zaprezentowane poniżej, ze szczególnym uwzględnieniem 
roli przedsiębiorstw farmaceutycznych oraz organizacji pacjentów. Po-
nadto kampanie te wyróżniają się pod względem jakości i skuteczności, 
co zostało potwierdzone zdobytymi przez nie nagrodami. Przykładowo, 
kampania społeczna „SM-Walcz o Siebie!” uzyskała Nagrodę w Konkur-
sie Kampania Społeczna Roku 2012 w kategorii: Kampanie o tematyce 
zdrowotnej oraz Wyróżnienie za kolejną edycję tej kampanii w 2013 r. 
Natomiast przedsiębiorstwo GSK zostało wyróżnione Laurem odpowie-
dzialności za kampanię „Mam Haka na Raka”.

4.2. Korzyści społeczne. Studium przypadku kampanii 
„SM-Walcz o Siebie!”

4.2.1. opis kampanii

dla zilustrowania korzyści społecznych osiąganych dzięki realizacji 
kampanii związanych ze zdrowiem, autorka zdecydowała się na prezen-
tację kampanii „SM-Walcz o Siebie!”. informacje na temat tej kampanii 
uzyskano głównie podczas wywiadów z aleksandrą Baranowską i Maliną 
Wieczorek oraz ze strony kampanii (http://www.sm-walczosiebie.pl).

Wyróżnikiem kampanii związanych ze stwardnieniem rozsianym 
(w skrócie: SM) jest inny cel niż w większości kampanii w obszarze ochro-
ny zdrowia, gdzie celem jest profilaktyka zdrowotna. W tym przypadku 
istotna jest zmiana postaw u już zdiagnozowanych chorych, którzy tracą 
motywację do życia. 

Na stwardnienie rozsiane chorują często ludzie młodzi – między 20 
a 40. rokiem życia, czyli w momencie, kiedy dokonywane są ważne ży-
ciowe wybory, realizowane pasje i marzenia. Poza tym stwardnienie roz-
siane jest postrzegane jako nieuleczalna choroba, prowadząca do utraty 
zdolności poruszania się o własnych siłach i konieczności używania wózka 
inwalidzkiego, co tym bardziej wpływa na negatywną, nawet depresyjną 
postawę zdiagnozowanych osób89 

89 Informacja o SM ze strony przedsiębiorstwa farmaceutycznego SANOFI, dostępna: 
http://www.sanofi.pl/l/pl/pl/layout.jsp?scat=B12DCF74-3559-4F17-A542-A410EDB-
F750B [13.12.2017].
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Według M. Wieczorek: „chorzy na stwardnienie rozsiane, którzy uwie-
rzą, że mogą żyć normalnie, nie tracąc sprawności, są zmotywowani do 
działania. Mogą oni otrzymać lek, zatrzymujący postęp choroby, który 
jednak, jeszcze nie dawno, był refundowany tylko przez kilka lat”. 

zbudowanie przekonania pacjentów, że jest o co walczyć, a także, że 
szanse na wygraną są bardzo duże, spowodowało utworzenie silnej spo-
łeczności chorych. Celem wspólnych działań było wywarcie wpływu na 
polityków, aby dokonali zmian na liście leków refundowanych. Stali się nie 
tylko rzecznikami samych siebie, ale także rzecznikami przedsiębiorstw 
farmaceutycznych produkujących te właśnie leki. 

Pomysł kampanii „SM-Walcz o Siebie!” narodził się we współpracy 
osób, które chorują na stwardnienie rozsiane. dwie ze wspomnianych 
wyżej respondentek wywiadów pogłębionych (aleksandra Baranowska 
i Malina Wieczorek) są pacjentkami z SM – jedna jest córką Urszuli Ja-
worskiej, wieloletniej działaczki społecznej w ochronie zdrowia i zarazem 
pierwszego pacjenta z białaczką w Polsce, który uzyskał przeszczep od 
niespokrewnionego dawcy, a druga jest ekspertką w zakresie kampanii 
społecznych i prowadzi własne przedsiębiorstwo zajmujące się kampa-
niami reklamowymi i także badaniami ich skuteczności.

Najważniejsza podczas realizacji tej kampanii była autentyczność. 
Wszystkie osoby, które brały w niej udział chorują na stwardnienie rozsia-
ne, np. w spocie 1. edycji kampanii oraz na citylight-ach (rodzaj reklamy 
ulicznej) w 3. edycji pojawiła się aleksandra Baranowska, co zaprezento-
wano na poniższym rysunku. 
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Rysunek 8. Citylight 3. edycji kampanii „SM-Walcz o Siebie!”

Źródło: Materiały kampanii dostępne: http://www.sm-walczosiebie.pl/historia-kampanii/
kampania-2014/ [16.02.2018]. 

Poniżej przedstawiono hasła kampanii w jej kolejnych edycjach:
 • Edycja 1 – „Stwardnienie rozsiane to nie wyrok. Trzeba walczyć 

o marzenia”; „Stwardnienie rozsiane to nie wyrok. Trzeba walczyć 
o siebie”; 

 • Edycja 2 – „W naszym życiu jest wiele ważniejszych rzeczy niż 
stwardnienie rozsiane. odpowiednio podjęta terapia to szansa na 
normalne życie. – Ważniejszy jest taniec/Ważniejsza jest praca/
Ważniejsza jest rodzina”;

 • Edycja 3 – „Nie będzie medalu za wytrwałość. zwycięstwo też nie 
jest stateczne… ale musisz walczyć bo stawką jest TWoJE żYCiE!”;

 • Edycja 4 – „Czy dobry prawnik musi opierać się tylko na kodek-
sach?/Czy biegła księgowa musi biegać?/Czy idealnej mamie może 
zakręcić się w głowie? – Czy choroba musi odbierać szanse? Nie. 
Stwardnienie rozsiane to nie wyrok. z odpowiednią terapią może-
my żyć normalnie, dla siebie i dla innych”; 

 • Edycja 5 – „Nie mogę się poddać. Mam dla kogo żyć/dla mnie to 
sprawa życia, mojego życia. Nie poddam się – Stwardnienie roz-
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siane to nie wyrok. Wiem, że są nowe rozwiązania i nowe metody 
leczenia, które dają chorym szansę na normalne funkcjonowanie. 
– Kasia, SM-ka od 14 lat/Tadeusz, SM-ek od 12 lat – odpowiednia 
terapia to szansa na normalne życie”.

Wśród haseł i przesłań kampanii, zawartych również w spotach tele-
wizyjnych, przeważa motyw walki i zachęty do niepoddawania się. W ko-
lejnych edycjach kampanii brały udział osoby chore na stwardnienie roz-
siane i zapewne z tego powodu, jak wspominała M. Wieczorek, kampania 
odniosła duży sukces. Nie tylko była nagradzana w konkursie Kampanie 
Społeczne Roku, ale przede wszystkim wpłynęła na zmianę postrzegania 
tej choroby. Kampania i działania z nią związane przyczyniły się także do 
uzyskania refundacji leków na stwardnienie rozsiane na czas nieokreślony.

W kampanii wykorzystano bardzo wiele narzędzi komunikacji:90 
 • MEdia aTL: TVP1, TVP2, TVP iNFo – 154 emisji; 
 • TVN, TVN 7, TVN Style, TVN Turbo, TVN Meteo – 199 emisji;
 • TELE5, PoLoNia 1 – 42 emisji; 
 • MULTiKiNo, Benefit Multimedia, City Tv, ToK FM, złote Przeboje, 

Roxy, antyradio, Radio Merkury, McRadio, Radio łódź, Polskie Ra-
dio Lublin, RadioVox, Radio Kolor, Radio PiK;

 • Reklama na autobusach (aMS) – 24;
 • Reklama na 610 nośnikach reklamy zewnętrznej typu billboard 

i citylight (aMS);
 • Reklama w prasie – 138 reklam;
 • 10 dużych artykułów w gazetach;
 • Reklama w internecie;
 • Telewizje Śniadaniowe: Kawa Czy Herbata, dzień dobry TVN, Polsat 

News, Tvp info, Pożyteczni PL, TVP Białystok;
 • BTL-Plakaty formatu B2 – Wysłane i wyklejenie w 106 Klinikach 

Neurologicznych na terenie całej Polski oraz wysłane do 15 wolon-
tariuszy z terenu całej Polski, którzy samodzielnie rozklejali plakaty 
na uczelniach, w klubach w swoich miejscowościach.

90 Informacje na temat 1. edycji kampanii „SM-Walcz o Siebie!” ze zgłoszenia do Konkursu 
Kampania Społeczna Roku 2012, dostępna: http://konkurs.kampaniespoleczne.pl/kk_zwy-
ciezcy.php?edycja=2012&kk_id=429&action=szczegoly [12.12.2017].
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Jednym z wyróżników tej kampanii było także przeprowadzenie pre-
-testu przed jej realizacją i badania skuteczności po jej zakończeniu, co 
pomogło w ocenie skuteczności kampanii.

4.2.2. Udział przedsiębiorstw farmaceutycznych

Sponsorami kampanii były przedsiębiorstwa farmaceutyczne. Pierw-
sza edycja kampanii odbyła się w 2012 r., kiedy nie było refundacji na leki 
na stwardnienie rozsiane. W związku z tym przedsiębiorstwom farmaceu-
tycznym zależało na ułatwieniu pacjentom do nich dostępu oraz zbudo-
waniu przekonania, że warto walczyć o to leczenie, że jest ono skuteczne 
i możliwe do uzyskania.

W ramach kampanii, oprócz spotu reklamowego, podjęto wiele dzia-
łań dodatkowych, m.in. warsztaty dla pacjentów z SM w całej Polsce. 
Przedsiębiorstwa udzielały nie tylko wsparcia finansowego, ale i meryto-
rycznego. Pozyskiwanie środków odbywało się poprzez spotkania z preze-
sami, którzy polecali kolejne przedsiębiorstwa, mogące być zainteresowa-
ne współpracą oraz kontaktowali z kolejnymi osobami decyzyjnymi w tych 
przedsiębiorstwach. o fundusze zabiegano od razu na wysokim szczeblu 
decyzyjnym i jest to jeden z czynników sukcesu w pozyskiwaniu środków. 

Skład i zaangażowanie przedsiębiorstw farmaceutycznych produkują-
cych leki na stwardnienie rozsiane zmieniał się w kolejnych edycjach, co 
nie zmienia faktu, że przy realizacji tej kampanii współpracowały przed-
siębiorstwa konkurujące ze sobą na rynku. Przedsiębiorstwom wspiera-
jącym kampanię zależało, żeby to było konsorcjum składające się z kilku 
przedsiębiorstw z branży (było to od 4 do 6 firm produkujących leki oraz 
przedsiębiorstwa produkujące zastrzyki). „Taka współpraca zwiększa wia-
rygodność kampanii i pomaga uniknąć zarzutu o przekazanie środków 
finansowych na lobbing refundacji konkretnego leku danej firmy, a ra-
czej na refundację kategorii leków i pomoc potrzebującym pacjentom” 
– komentuje a. Baranowska. Udzielały one przede wszystkim wsparcia 
finansowego, merytorycznie konsultowano się ze specjalistami. Przed-
siębiorstwa były na bieżąco informowane o przebiegu kampanii. zauwa-
żalne przez twórców kampanii było duże zaangażowanie i chęć pomocy 
ze strony przedsiębiorstw.

Wśród głównych partnerów kampanii byli po stronie organizacji poza-
rządowych: Fundacja Urszuli Jaworskiej, Fundacja Neuropozytywni Polskie 
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Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, natomiast po stronie przed-
siębiorstw – Sanofi Genzyme, Novartis, Merck, Bayer, Biogen i Roche.  
Większość z tych przedsiębiorstw, z wyjątkiem Roche, produkuje leki na 
stwardnienie rozsiane. Poniżej znajduje się lista leków refundowanych na 
stwardnienie rozsiane opracowana na podstawie: „Wykazu refundowa-
nych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywienio-
wego oraz wyrobów medycznych na dzień 2017.11.01” opublikowanych 
przez Ministerstwo zdrowia.

Tabela 15. Wykaz leków refundowanych we wskazaniu – stwardnienie 
rozsiane na 01.11.2017 

Lp SUBSTaNCJa CzYNNa NazWa PodMioT odPoWiEdziaLNY*
1. dimethylis fumaras Tecfidera Biogen idec Ltd
2. Fingolimodum Gilenya Novartis Europharm Limited
3. Glatirameri acetas Copaxone TEVa Pharmaceutical Ltd
4 Glatirameri acetas Remurel alvogen iPCo S.a.r.l.
5 interferonum beta -1a avonex Biogen idec Limite
6 interferonum beta -1a Rebif Merck Serono Europe Limited
7. interferonum beta -1b Betaferon Bayer aG
8. interferonum beta -1b Extavia Novartis Europharm Limited
9 Natalizumabum Tysabri Biogen idec Limited

10. oxybutyninum ditropan Sanofi-aventis France, inPharm Sp. z o.o.,  
delfarma Sp. z o.o., Forfarm Sp. z o.o.

11. oxybutyninum
Uralex/oxybutynin 

hydrochloride  
accord

accord Healthcare Limited

12. Tizanidinum Sirdalud MR Novartis Poland Sp. z o.o.
13. Tizanidinum Tizanor orion Corporation
14. Teriflunomidium aubagio Sanofi-aventis Groupe

*Podmioty odpowiedzialne sprawdzono na podstawie danych Rejestru Produktów Leczni-
czych, dostępnego: http://pub.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 25 paź-
dziernika 2017 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalne-
go przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, dostępne: http://dziennikmz.
mz.gov.pl/api/DUM_MZ/2017/105/journal/4151 [18.02.2018] oraz J. Losy, H. Bartosik-Psu-
jek, A. Członkowska, K. Kurowska, Z. Maciejek, D. Mirowska-Guzel, A. Potemkowski, D. Ry-
glewicz, A. Stępień, Leczenie stwardnienia rozsianego. Zalecenia Polskiego Towarzystwa 
Neurologicznego, „Polski Przegląd Neurologiczny” Via Medica, 2016, s. 80–95, dostępny: 
https://journals.viamedica.pl/polski_przeglad_neurologiczny/article/view/48570/35661
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oprócz wymienionych w powyższej tabeli przedsiębiorstw zaangażo-
wanych w kampanię „SM-Walczy o Siebie!”, do tego grona należy także 
przedsiębiorstwo Roche, które w listopadzie 2017 r. ogłosiło, że nowy lek 
przez nią produkowany – okrelizumab – „jest pierwszym lekiem, który 
został pozytywnie zaopiniowany przez Komitet ds. Produktów Leczniczych 
Stosowanych u Ludzi Europejskiej agencji Leków do stosowania w lecze-
niu rzutowych postaci SM oraz pierwotnie postępującej postaci SM”91  
Roche będzie wprowadzać na rynek nowy lek na stwardnienie rozsiane 
i zabiegać o jego refundację. zatem zestawiając tę informację z tabelą 
zawierającą producentów leków na stwardnienie rozsiane refundowa-
nych dotychczas można stwierdzić, iż jednym z motywatorów do udziału 
w omawianej kampanii przez wszystkie przedsiębiorstwa jest osiągnięcie 
celu biznesowego w postaci wzrostu sprzedaży, do czego w znaczącym 
stopniu może przyczynić się uzyskanie refundacji leku. z kolei do uzyska-
nia refundacji mogą się przyczynić pacjenci i ich organizacje wywierając 
wpływ na polityków, szczególnie na Ministerstwo zdrowia.

Podsumowując, dzięki realizowaniu kampanii „SM-Walcz o Siebie!” 
odniesiono wszystkie korzyści z wymienionych w modelu przedstawio-
nym na rysunku 11:

 • kampania przyczyniła się do budowania relacji z równymi grupami 
interesariuszy – z pacjentami i organizacjami pacjentów, lekarzami, 
którzy brali udział w warsztatach i je prowadzili, z innymi przedsię-
biorstwami oraz z decydentami, 

 • korzyści wizerunkowe – jak wspomniała a. Baranowska, głównie 
wśród osób związanych z ochroną zdrowia i w tym sektorze pracu-
jącym,

 • korzyści finansowe – bardzo istotne, gdyż kampania przyczyniła 
się do uzyskania refundacji leków na stwardnienie rozsiane, co 
spowodowało znaczący wzrost przychodów ze sprzedaży dla przed-
siębiorstw je produkujących,

 • korzyści społeczne – zdaniem autorki, najbardziej znaczące przy 
tej kampanii, bez powstania silnego i zdeterminowanego ruchu 

91 Roche Polska, Nowa terapia leczenia SM z pozytywną opinią CHMP, Warszawa, 
13.11.2017, dostępne: https://www.roche.pl/home/roche-polska/aktualno_ci/no-
wa-terapia-leczenia-sm-z-pozytywn-opini-chmp.html [19.02.2018].
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społecznego i działań oddolnych, uzyskanie refundacji leków na 
stwardnienie rozsiane nie byłoby możliwe.

zdaniem autorki, głównymi korzyściami z tej kampanii są korzyści spo-
łeczne, gdyż dokonuje się dzięki niej zmiana postaw chorych i ich oto-
czenia. dodatkowo uzyskana refundacja leków daje chorym szansę na 
zatrzymanie postępu choroby, z kolei dla przedsiębiorstw farmaceutycz-
nych przynosi korzyść finansową.

4.3. Korzyści relacyjne. Studium przypadku Programu 
„Mam Haka na Raka”

4.3.1. opis kampanii

Kampanie zrealizowane w ramach Programu „Mam Haka na Raka” 
zostały wybrane przez autorkę jako ilustracja korzyści relacyjnych uzyski-
wanych w ramach realizacji kampanii społecznych, gdyż wskazała je jako 
najważniejsze J. Czarnoba, menedżer ds. komunikacji i odpowiedzialności 
korporacyjnej w GlaxoSmithKlein Pharmaceuticals w latach 2000–2016 
i jednocześnie jedna z ekspertek biorących udział w badaniu.

Przedsiębiorstwo GlaxoSmithKlein zostało nagrodzone za realizację 
Programu „Mam Haka na Raka” Laurem odpowiedzialności92. Jest to 
ogólnopolski Program dla Młodzieży promujący profilaktykę nowotwo-
rową, głównie zachęcający do badań profilaktycznych w kierunku różnych 
rodzajów raka. Postawiono sobie za cel wzrost świadomości licealistów 
związanej z chorobami nowotworowymi oraz zmianę ich postaw, aby za-
częli namawiać swoich bliskich do tych badań. Program jest prowadzony 
od 2008 r. Polega on na współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi, 
które angażują uczniów w przygotowanie kreatywnej koncepcji kampa-
nii – co roku zmienia się jej temat i hasło wybrane spośród propozycji 
uczniów93. W pierwszym etapie każdej edycji prowadzona była edukacja 
w szkołach we współpracy z lekarzami Polskiej Unii onkologii, a także 

92 KampanieSpołeczne.PL, GSK nagrodzone Laurem Odpowiedzialności, dostęp-
ne: http://kampaniespoleczne.pl/gsk-nagrodzone-laurem-odpowiedzialnosci/ 
[19.02.2018].
93 Strona kampanii „Mam Haka na Raka”, dostępna: http://mamhakanaraka.pl 
[12.12.2017].
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uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w debacie z udziałem pacjen-
tów onkologicznych. zadaniem dla nich było zrealizowanie działań wśród 
społeczności lokalnej, polegających, m.in. na organizacji pogadanek, hap-
peningów oraz przygotowaniu materiałów edukacyjnych. Później prze-
syłano te materiały do Biura organizacyjnego Programu, gdzie oceniało 
je jury składające się ze studentów medycyny. Najlepsze zespoły były za-
proszone do udziału w całodniowym warsztacie kreatywnym z zakresu 
tworzenia kampanii społecznych. Po powrocie do domu młodzież miała 
przygotować projekt kampanii społecznej zawierający: spot TV, nagranie 
radiowe, plakat oraz hasło kampanii. Pomysły te były oceniane przez jury, 
które wybrało 10 najlepszych. zwycięski projekt, który wybrano w inter-
netowym głosowaniu, został zrealizowany a jego autorzy wyjechali na 
obóz językowy zagranicę. Ponadto szkoła zwycięzców otrzymała nagrody 
rzeczowe, m.in. wyposażenie sali do biologii94 

Co roku tematem przewodnim, z którym musiała zmierzyć się mło-
dzież był inny rodzaj raka:95

 • Edycja 1 – 2008 rok – rak piersi – hasło: „Wystarczy tak niewiele… 
Samobadanie to zapobieganie” – www.wystarczytakniewiele.pl;

 • Edycja 2 – 2009 rok – rak szyjki macicy – hasło: „Nie pakuj się do 
trumny, zrób cytologię. Chroń się przed rakiem szyjki macicy” – 
www.zrobcytologie.pl;

 • Edycja 3 – 2010 rok – rak prostaty – hasło: „zerwij z milczeniem. 
Jeśli skończyłeś 45 lat – zapytaj lekarza o badanie prostaty” – www.
zbadajprostate.pl;

 • Edycja 4 – 2011 rok – rak płuc – hasło: „Nie każdy związek przetrwa 
próbę czasu. Nie wiąż się z papierosem” – www.niezpapierosem.pl;

 • Edycja 5 – 2012 rok – rak jelita grubego – hasło: „zabezpiecz tyły. 
zabezpiecz tyły przed rakiem i zrób kolonoskopię. Szczególnie, jeśli 
w Twojej rodzinie były przypadki nowotworów lub ukończyłeś 50. 
rok życia – www.zrobkolonoskopie.pl;

94 Informacja na temat kampanii „Wystarczy tak niewiele” powstała w ramach 
Ogólnopolskiego Programu dla Młodzieży „Mam Haka na Raka” 2008, dostępna: 
http://konkurs.kampaniespoleczne.pl/kk_kampanie.php?action=szczegoly&edycja-
=2008&kk_id=111 [12.12.2017].
95 Strona kampanii „Mam Haka na Raka”, dostępna: http://mamhakanaraka.pl/pro-
gram/editions [12.12.2017].
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 • Edycja 6 – 2013 rok – rak skóry – hasło: „Przed czerniakiem może-
my chronić się sami” – www.obserwujznamiona.pl; 

 • Edycja 7 – 2014 rok – chłoniak – hasło: „Przejrzyj chłoniaka. Świąd. 
Podwyższona temperatura. Kaszel. Utrata wagi. Nie baw się w Sher-
locka. Jeśli zauważysz niepokojąco uporczywe objawy, zaufaj leka-
rzowi. To jemu podaj wszystkie fakty” – www.przejrzyjchloniaka.pl 

Wykonawcą wszystkich edycji programu była organizacja pozarządowa 
– Polska Unia onkologii. 

Poniżej zaprezentowano jeden z przykładowych materiałów graficz-
nych drugiej edycji programu „Mam Haka na Raka”, przygotowany na 
podstawie pomysłu uczniów.

Rysunek 9. Bilbord 2. edycji programu „Mam Haka na Raka”

Źródło: Strona kampanii „Mam Haka na Raka”, dostępna: http://mamhakanaraka.pl/pro-
gram/editions [12.12.2017].

zdaniem N. ćwik z Go Responsible Consulting, program „Mam Haka 
na Raka” to przykład tego jak można wykorzystać wiedzę i zasoby do re-
alizacji projektów społecznych. Program odpowiada na ważny problem, 
jakim jest brak wiedzy społeczeństwa na temat profilaktyki powszechnych 
dzisiaj chorób. Co istotne, program ma charakter cykliczny – organizato-
rzy rozumieją, że problem jest złożony i wymaga długofalowych działań. 
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Tym samym, Mam Haka na Raka, pozytywnie wyróżnia się wśród projek-
tów o podobnym charakterze, realizowanych często jednorazowo pod 
wpływem „odruchu serca”96 

4.3.2. Udział przedsiębiorstw farmaceutycznych

Kampanie społeczne w ramach Programu „Mam Haka na Raka” re-
alizowane były już siedmiokrotnie i za każdym razem partnerem strate-
gicznym było przedsiębiorstwo GlaxoSmithKlein Pharmaceuticals. GSK 
wspierała kampanię finansowo i merytorycznie. Była również zaangażo-
wana agencja PR, która pomagała w zorganizowaniu gali oraz w przepro-
wadzeniu kampanii na terenie całego kraju. Wiele osób było zaangażo-
wanych merytorycznie, ale to zespół GSK współpracował ze wszystkimi 
partnerami i koordynował ich pracę. 

Główną korzyścią, jaką J. Czarnoba dostrzega z realizacji kampanii spo-
łecznych jest partnerstwo społeczne z podmiotami, które dla przedsię-
biorstwa są ważne, przede wszystkim środowisko organizacji pacjentów, 
środowisko medyczne, również decydenci w ochronie zdrowia. „Każda 
z tych grup była zaangażowana w realizację kampanii „Mam Haka na 
Raka” i to budowanie partnerstw było największą korzyścią dla firmy”, 
jak podkreśliła J. Czarnoba. 

Ponadto korzyścią było budowanie wizerunku przedsiębiorstwa jako 
partnera w tego typu przedsięwzięciach, który nie tylko dostarcza roz-
wiązań terapeutycznych, ale także angażuje się społecznie. Logo GSK 
było widoczne na bilbordach wszystkich edycji programu obok logotypu 
programu oraz logotypu Polskiej Unii onkologii – podawanej jako orga-
nizatora kampanii. 

Spoty w ramach kampanii „Mam Haka na Raka” nigdy nie dotyczy-
ły dziedzin związanych bezpośrednio z produktami oferowanymi przez 
przedsiębiorstwo. zdaniem J. Czarnoby, bardzo istotne jest, aby oddzie-
lać tego typu przedsięwzięcia od działań komercyjnych. Przedsiębiorstwa 
farmaceutyczne działają niezależnie, zatem wśród partnerów tej kam-
panii nie było żadnego przedsiębiorstwa farmaceutycznego oprócz GSK. 

96 N. Ćwik, Go Responsible Consulting, GSK: kampania społeczna promująca profilaktykę 
zdrowotną, Business Insider Polska, data publikacji: 11.03.2014, dostępne: https://archi-
wum.businessinsider.com.pl/gsk-kampania-spoleczna-promujaca-profilaktyke-zdrowotna/
k828j [20.10.2017].
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Ma to swoje uzasadnienie, gdyż dużą wagę przykładano do tego, aby 
temat kampanii nie był związany z produktami przedsiębiorstwa, więc 
włączenie kolejnego przedsiębiorstwa wiązałoby się z dodatkowymi ogra-
niczeniami w tym zakresie.

autorka podjęła próbę sprawdzenia listy produktów przedsiębiorstwa 
GSK dostępnych na rynku pod kątem wyżej wymienionych tematów kam-
panii społecznych. Przedsiębiorstwo produkuje głównie szczepionki i leki 
przeciw grypie. W związku z powyższym jednoznaczny motyw finansowy 
tutaj nie wystąpił. 

Kampania „Mam Haka na Raka” była zdecydowanie największą kam-
panią GSK, ale prowadzono też kampanie np. w obszarze szczepień. We-
dług J. Czarnoby, dużo jest jeszcze do zrobienia na polu edukacji, szcze-
gólnie rodziców, żeby przekonać ich do skuteczności szczepień. Należy 
umożliwić im zapoznanie się z wiedzą medyczną, a nie tylko z tym, co 
przeczytają w internecie. Szczepionki wzbudzają wiele kontrowersji. Po-
wszechnie dostępnych jest wiele informacji pochodzących z nierzetelnych 
źródeł, jak wypowiedzi pseudo-ekspertów na ten temat, którzy straszą 
ludzi. W związku z tym, zmniejsza się liczba zaszczepionych i zaczynają 
wracać różne choroby zakaźne, które już udało się wyeliminować. To bar-
dzo szeroki temat. Przede wszystkim środowisko lekarskie nie może się 
bać rozmawiać na te tematy, gdyż rodzice potrzebują rzetelnej i łatwo 
dostępnej informacji na temat szczepień. Potrzebna jest przeciwwaga dla 
nierzetelnych informacji zamieszczanych w internecie, których autorem 
może być każdy. Kiedyś zostały przeprowadzone badania, które potwier-
dzały rzekomy związek między szczepieniami a autyzmem, który został 
później przez środowisko lekarskie uznany za nieprawdziwy, ale informa-
cja się rozeszła, krąży w internecie i jest dostępna dla rodziców. Trzeba 
z tym później walczyć97 

Jak przekazała J. Czarnoba, GSK angażuje się we współpracę z organi-
zacjami pacjentów zakładając całkowitą przejrzystość działań. Głównymi 
zasadami współpracy są zaufanie i wzajemny szacunek. Przedsiębiorstwo 
nawiązuje kontakty mające na celu utrzymanie długoterminowej współ-
pracy, co przyczynia się również do wzmacniania wiarygodności organi-
zacji pacjentów.

97 Opracowanie własne na podstawi wywiadów z ekspertkami (wywiad z J. Czarnobą).
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Kolejna z ekspertek wywiadów pogłębionych – E. Borek za istotną 
kwestię uznała partnerstwa podczas realizacji kampanii, szczególnie insty-
tucji publicznych związanych ze zdrowiem, instytuty medyczne, uczelnie 
medyczne, agendy lokalne np. inspekcja sanitarna, szkoły, zakład higieny, 
agendy rządowe, Ministerstwo Edukacji.

dla przedsiębiorstw farmaceutycznych jest to doskonała okazja do 
wzmocnienia swojej pozycji konkurencyjnej poprzez nawiązanie współ-
pracy z instytucjami publicznymi związanymi ze zdrowiem oraz z edu-
kacją. Realizacja kampanii społecznych ułatwia budowanie wśród tych 
podmiotów pozytywnego wizerunku.

4.4. Korzyści wizerunkowe. Studium przypadku kampanii 
„Piękna bo Zdrowa”

4.4.1. opis kampanii

Korzyści wizerunkowe, jakie mogą być odnoszone przez przedsiębior-
stwa farmaceutyczne można podzielić ze względu na grupy interesariuszy, 
wśród których wizerunek jest budowany98, a zatem: 

 • konsumenci – pacjenci, 
 • interesariusze związani z ochroną zdrowia: organizacje pacjentów, 

lekarze, organizacje lekarzy, instytucje publiczne w ochronie zdro-
wia, konkurenci, dostawcy, media branżowe, decydenci w ochronie 
zdrowia, np. Ministerstwo zdrowia, 

 • pozostali: przedsiębiorstwa z innych branż, instytucje publiczne 
niezwiązane bezpośrednio z ochroną zdrowia, pozostałe media.

Jednym ze sposobów budowania wizerunku, szczególnie wśród inte-
resariuszy związanych z ochroną zdrowia, jest zamieszczanie na stronie 
internetowej informacji o wysokości wsparcia organizacji pozarządowych, 
w tym na realizację kampanii społecznych. Robi to coraz więcej przedsię-
biorstw farmaceutycznych. do ich grona można zaliczyć: Roche, Novartis, 
Sanofi Genzyme, Bayer. 

98 Podział na grupy docelowe w zakresie budowania wizerunku został zasugerowany 
podczas jednego z wywiadów pogłębionych z ekspertkami przez A. Baranowską. Szcze-
gółowe opracowanie zostało przygotowane przez autorkę.
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Realizacja kampanii społecznych, jak uważa a. Baranowska, pozwala 
na budowanie wizerunku szczególnie wśród interesariuszy związanych 
z ochroną zdrowia.

organizatorem kampanii społecznej „Piękna bo zdrowa” było Stowa-
rzyszenie Kwiat Kobiecości. Jest to jedna z kampanii społecznych doty-
czących raka szyjki macicy. Jej dziewiąta edycja rozpoczęła się w lutym 
2018 r. Wśród dotychczasowych najbardziej interesująca i warta omówie-
nia jest, zdaniem autorki, 4-ta edycja pod hasłem: „zostań superbohater-
ką – zrób cytologię”. została ona poddana pogłębionej analizie. 

organizatorzy kampanii zgromadzili znaczącą liczbę patronatów me-
dialnych, wśród których byli: Radio Kolor, „Gala”, „Claudia”, Multikino, 
Stroer, zdrowie.wieszjak.pl, kobieta.wieszjak.pl, kobieta.wp.pl, Wirtualna 
Polska. Natomiast sponsorami kampanii byli: Rovers (producent szczo-
teczek cytologicznych99), Tantum Rosa (lek, roztwór dopochwowy ma-
jący działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i odkażające100), Clarena 
(producent kosmetyków101), Palette (producent konsmetyków), Big Star 
(producent ubrań), wśród których 2 to znane koncerny farmaceutyczne 
(Roche, GlaxoSmithKlein)102 

W poniższej tabeli 16 przedstawiono zestawienie ukazujące rozwój 
kampanii „Piękna bo zdrowa” przez kolejnych 8 edycji, uwzględniając za-
równo cel kampanii, zaangażowanych partnerów, i sponsorów spośród 
koncernów farmaceutycznych. 

99 Strona Kwiatu Kobiecości, Informacja na temat sponsorów kampanii, dostępne: http://
www.kwiatkobiecosci.pl/Page/view/index/id/64 [01.08.2017].
100 Strona leku Tantum Rosa, dostępna: http://tantumrosa.pl/tantum-rosa/ [01.08.2017].
101 Strona przedsiębiorstwa Clarena, dostępna: http://www.e-clarena.eu 
102 Strona Kwiatu Kobiecości, Informacje na temat kampanii „Zostań superbohaterką, zrób 
cytologię”, dostępne: http://www.kwiatkobiecosci.pl/av/258/KAMPANIA_SPO%C5%81ECZ-
NA_PI%C4%98KNA_BO_ZDROWA_2012_2013.html 
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Tabela 16. Charakterystyka głównych aspektów kolejnych edycji kampanii „Piękna bo Zdrowa”

Lp. Edycja kampanii Cel i działania organizator Przedsiębiorstwa 
farmaceutyczne inni sponsorzy Partnerzy i patronaty Rok

1. Europejski  
Tydzień  
Profilaktyki RSM
Hasło: Cytologia 
ratuje życie

Cel: zachęcanie do badań cyto-
logicznych i szczepień przeciw 
wirusowi HCV. 
Wolontariusze rozdali 1 000 
szczoteczek cytologicznych. Ulot-
ki zawierały informacje na temat 
placówek, w których można wy-
konać bezpłatną cytologię oraz 
gdzie można się taniej zaszczepić 
przeciw wirusowi HPV.

Kwiat  
Kobiecości

Centrum Handlo-
we Targówek, Ecca 
(European Cervical 
Cancer Accotiation), 
Centrum Medyczne 
damiana, Rovers – 
producent szczote-
czek do cytologii.

Polska Unia onkologiczna, Populacyjny 
Program Profilaktyki i Wczesnego Wykry-
wania Raka Szyjki Macicy, Polski Czerwony 
Krzyż, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne 
i Polskie Towarzystwo Ginekologii onkolo-
gicznej.

2010
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2. Pierwszy raz po-
jawia się nazwa 
kampanii „Pięk-
na bo Zdrowa”

Cel: zwiększenie świadomości na 
temat raka szyjki macicy.
odbyło się spotkanie dla 100 ko-
biet pracujących w Banku Gospo-
darstwa Krajowego w Warszawie. 
osoby uczestniczące w wydarze-
niu miały możliwość wysłucha-
nia historii idy Karpińskiej, która 
wygrała walkę z chorobą, a także 
przemówienia ginekologa dokto-
ra Jacka Tulimowskiego na temat 
przyczyn raka szyjki macicy oraz 
dostępnych form profilaktyki.
W Warszawie od 22 do 24 stycz-
nia w Centrum Handlowym Blue 
City oraz od 25 do 27 stycznia 
w Centrum Handlowym Tar-
gówek osoby zainteresowane 
problemem raka szyjki macicy 
mogły odwiedzić stoiska – „mia-
steczka kobiece”. Można tam 
było uzyskać informacje na temat 
choroby oraz dostępnych form 
profilaktyki. Ponadto, kobiety 
miały szansę skorzystać z porad 
dietetyka, stylistki oraz wizażyst-
ki. W podstawionych pod centra 
handlowe cytomammobusach 
kobiety miały możliwość wyko-
nać bezpłatne badania mam-
mograficzne pod okiem lekarzy 
i pielęgniarek.

Kwiat  
Kobiecości, 
„Glamour”

GlaxoSmith-
Klein,

B a n k  G o s p o d a r-
stwa Kra jowego,  
organique, 
ochnik,  Rovers – 
producent szczote-
czek do cytologii, 
Natural Lady. 
Partnerami: Sephora, 
Centrum Medyczne 
Damiana

Polska Unia onkologii, Polski Czerwony 
Krzyż, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne 
i Polskie Towarzystwo Ginekologii onkolo-
gicznej 

Patroni honorowi: Małżonka Prezydenta 
Rzeczpospolitej Polskiej, pani anna Komo-
rowska oraz prezydent m.st. Warszawy, pani 
Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Patroni medialni: Clear Channel oraz Multi- 
kino. 

Celebryci: anna dereszowska, Katarzyna 
Glinka, anna Wendzikowska, Marzena 
Sienkiewicz, agnieszka Popielewicz i Edyta 
Jungowska

2011



Joanna Flicińska-Turkiew
icz

92

Lp. Edycja kampanii Cel i działania organizator Przedsiębiorstwa 
farmaceutyczne inni sponsorzy Partnerzy i patronaty Rok

3 Nie na ucho, 
mówię głośno – 
zrobiłam cyto-
logię! a Ty?

Cel: przekonanie kobiet do pro-
filaktyki choroby nowotworowej 
układu rodnego, promując zdro-
wy styl życia.

Fundacja 
Kwiat  
Kobiecości, 
„Glamour”

Roche, GSK Bella, Philips,  
Bank Gospodarstwa 
Krajowego,  
LaciBios femina

Polska Unia onkologii, Polskie Towarzystwo 
Ginekologiczne, Polskie Towarzystwo Gi-
nekologii onkologicznej, międzynarodowa 
inicjatywa WaCC – Woman Against Cervical 
Cancer oraz Cytologia – Populacyjny Pro-
gram Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania 
Raka Szyjki Macicy.
Polska Koalicja na Rzecz Walki z Rakiem 
Szyjki Macicy, program profilaktyki SToP 
rakowi szyjki macicy, Simple Creative Pro-
ducts, Creative Team Jaga Hupało Born To 
Create, FiRST aid Communication, Studio 
Magazyn, Skwer-filia Centrum artystyczne-
go Fabryka Trzciny. 
Partnerzy medyczni: Centrum Medyczne 
damiana, Centrum Medyczne PoLMEd 
i Qzdrowiu.pl
Patroni honorowi: Małżonka Prezydenta 
Rzeczpospolitej Polskiej, anna Komorow-
ska oraz prezydent m.st. Warszawy, Hanna 
Gronkiewicz Waltz.
Patroni medialni: „Glamour”, serwisy: ko-
bieta.wp.pl, zdrowie.wieszjak.pl i kobieta.
wieszjak.pl, magazyny „„Gala”” i „Claudia”, 
a także Multikino i Clear Channel. 
Celebryci: anna dereszowska, anna Wen-
dzikowska, Katarzyna Glinka, Ewa Pacuła, 
Marzena Sienkiewicz, agata Młynarska, Ka-
tarzyna Pakosińska, aleksandra Mikołajczyk, 
Maja Hirsch, Katarzyna zielińska, agnieszka 
Popielewicz, Edyta Jungowska

22-28.01. 
2012
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Lp. Edycja kampanii Cel i działania organizator Przedsiębiorstwa 
farmaceutyczne inni sponsorzy Partnerzy i patronaty Rok

4 zostań Super-
bohaterką, zrób 
Cytologię!

Cel: zwiększenie świadomości 
kobiet na temat wirusa HPV oraz 
raka jajnika; zachęcanie do wy-
konywania badań cytologicznych 
i USG transwaginalnego.

Kwiat Ko-
biecości 
„Glamour”

GSK, Roche Big Star, Clarena,  
Rovers, Tantum 
Rosa, Palette

Millward Brown,
ogilvy Public Relations, aiP Business Link, 
Lavazza, Lilou, Jaga Hupało,  
Rebis – Balsam dla duszy walczącej 
z rakiem

Partner medyczny: LUXMEd

Patroni honorowi: Prezydent Miasta Sto-
łecznego Warszawy, Polskie Towarzystwo 
Ginekologiczne, Polska Unia onkologii, 
Populacyjny Program Wczesnego Wykry-
wania Raka Szyjki Macicy Cytologia, Euro-
pean Cervical Cancer association.

Patroni medialni:
Radio Kolor, „Gala”, „Claudia”, Multikino, 
Stroer, zdrowie.wieszjak.pl, kobieta.wie-
szjak.pl, kobieta.wp.pl, Wirtualna Polska

Celebrytki: anna dereszowska,  
aleksandra Mikołajczyk, Natalia Lesz, Maja 
Hirsch, ada Fijał, Katarzyna Pakosińska 
i Beata Sadowska

30.10.2012– 
31.01.2013
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Lp. Edycja kampanii Cel i działania organizator Przedsiębiorstwa 
farmaceutyczne inni sponsorzy Partnerzy i patronaty Rok

5 Niezapominajki 
żyją dłużej!

Celem kampanii jest zmiana po-
dejścia kobiet do własnego zdro-
wia i przypominanie o potrzebie 
wykonywania regularnych badań 
ginekologicznych

Kwiat  
Kobiecości

Roche diagno-
stics, GSK 

FM Group, Bella, 
PKP interCity, Shoot-
Me Photographers 
& Production, Jaga 
Hupało, Grzegorz 
Wasik, agencja 
Trendsetter, New-
spoint, Povidlo 
Films, Grycan, 
marka tradycyjnego 
francuskiego pieczy-
wa Maison du blé

Europejskie Stowarzyszenie Raka Szyjki 
Macicy (ECCa), Women against Cervical 
Cancer (WaCC), NFz

Patroni merytoryczni: Polskie Towarzy-
stwo Ginekologów i Położników, Polskie 
Towarzystwo Ultrasonograficzne, Polska 
Unia onkologii, Polskie Towarzystwo 
Patologów

Mohito, ShootMe Photographers & Pro-
duction,
Tesco, HealthTV, Benefit TV

Patroni medialni: portale WP.pl i Kobieta, 
WP.pl, magazyn „Wesele”, czasopisma 
„Pani”, „olivia”, „Tina”, „Show”, magazyn 
„Beauty Mission” oraz sieć kin Multikino

Celebrytki: Małgorzata Foremniak,  
Maja Hirsch, Viola Kołakowska,  
Katarzyna Pakosińska, oraz ida Karpińska, 
Prezes – prezes Kwiatu Kobiecości

2014
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6 zrób badanie 
ginek()logiczne. 
Nie bierz pro-
b lemu w na-
wias!

Cel: budowa nie świadomości na 
temat chorób ginekologicznych

GSK, Roche 
diagnostics

Partner generalny: 
PzU zdrowie, TzMo 
Sa (marka Bella), FM 
Group, Tantum Rosa, 
Becton dickinson

Europejskie Stowarzyszenie Raka Szyjki Ma-
cicy (ECCa), Women against Cervical Cancer 
(WaCC), NFz

Patroni merytoryczni: Polskie Towarzystwo 
Ginekologów i Położników, Polskie Towa-
rzystwo Ultrasonograficzne, Polska Unia 
onkologii, Polskie Towarzystwo Patologów

Mohito, ShootMe Photographers & Pro-
duction,
Tesco, HealthTV, Benefit TV

Patroni medialni: portale wp.pl,  
naszemiasto.pl, zdrowie.gazeta.pl  
naobcasach.pl, magazyn „Wesele”,  
czasopisma: „Świat Kobiety”, „olivia”, 
„Tina”, „Naj”

Celebrytki: Joanna Koroniewska,  
Tamara arciuch, agnieszka Warchulska 
oraz dziennikarka – Kinga Burzyńska, 
a także ida Karpińska – prezes Kwiatu 
Kobiecości

2015

7. Brak koncernów farmaceutycznych produkujących leki wśród partnerów kampanii 2016
8. Brak koncernów farmaceutycznych produkujących leki wśród partnerów kampanii 2017

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Strona Kwiatu Kobiecości, dostępna: http://www.kwiatkobiecosci.pl/Article/view/list/id/47
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Jak wynika z powyższej tabeli, podczas organizacji kolejnych edycji 
kampanii zwracano bardzo dużą uwagę na pozyskiwanie patronatów 
honorowych, wśród których były: małżonka Prezydenta Rzeczpospoli-
tej Polskiej, anna Komorowska oraz prezydent m.st. Warszawy, Hanna 
Gronkiewicz Waltz. Ponadto, aby poprawić jakość kampanii, lub też po-
prawić postrzeganie jej i zaangażowanych partnerów, zadbano o dołącze-
nie partnerów merytorycznych, m.in. Polskie Towarzystwo Ginekologów 
i Położników, Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne, Polska Unia on-
kologii, Polskie Towarzystwo Patologów. Ważne było także namówienie 
celebrytek do promowania kolejnych edycji kampanii, m.in. Małgorzaty 
Foremniak, Mai Hirsch, Violi Kołakowskiej, Katarzyny Pakosińskiej, Tamary 
arciuch, Joanny Koroniewskiej. zapewnienie licznych patronatów i wspar-
cia celebrytek miało z pewnością znaczący wpływ na rozgłos kampanii 
i, co za tym idzie, na budowanie pozytywnego wizerunku zaangażowa-
nych partnerów, w tym przedsiębiorstw farmaceutycznych.

4.4.2.  Udział przedsiębiorstw farmaceutycznych

Kampanie społeczne dotyczące raka szyjki macicy „Piękna bo zdrowa” 
zostały wyselekcjonowane nie tylko ze względu na jej przebieg i szeroki 
wachlarz partnerstw, ale także ze względu na cechy charakterystyczne 
profilaktyki tego raka, polegającej nie tylko na wykonywaniu badań cyto-
logicznych, ale także na szczepieniach przeciwko wirusowi HPV (brodaw-
czaka ludzkiego). Szczepienia te wzbudzają wiele kontrowersji i stanowią 
jednocześnie pole do lobbingu przedsiębiorstw farmaceutycznych, w któ-
rych oczywistym interesie jest jak największa sprzedaż tych szczepionek. 
dodatkowo wczesna diagnostyka tego raka, jak i z resztą innych, daje 
choremu większe szanse wyleczenia, przynosząc jednocześnie wyższe 
przychody dla przedsiębiorstw produkujących leki.

W większości z dotychczasowych edycji kampanii społecznej „Piękna 
bo zdrowa” była sponsorowana przez 2 duże międzynarodowe koncerny 
farmaceutyczne Roche i GlaxoSmithKlein Pharmaceuticals (GSK). 

Roche dostarcza rozwiązań w dziedzinie onkologii, a także w diagno-
styce. autorka przeanalizowała produkty tego przedsiębiorstwa pod 
kątem tych, które mogą mieć zastosowanie w przypadku leczenia i dia-
gnostyki raka szyjki macicy. Roche jest producentem Avastin – „leku uży-
wanego w leczeniu chorych na raka jelita grubego, piersi, płuc, nerki, 96
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zaawansowanego raka jajnika i jajowodu, pierwotnego raka otrzewnej 
oraz raka szyjki macicy”. Ponadto jednym z produktów tego przedsiębior-
stwa jest Test cobas HPV – stosowany do populacyjnych badań przesie-
wowych w profilaktyce raka szyjki macicy87. zatem, Roche posiada w swo-
jej ofercie co najmniej 2 produkty związane bezpośrednio z leczeniem 
i diagnostyką raka będącego przedmiotem kampanii. W związku z powyż-
szym można wysnuć wniosek, iż jedną z motywacji tego przedsiębiorstwa 
do zaangażowania w kampanie społeczne w tym temacie jest korzyść 
finansowa.

analizując z kolei produkty GlaxoSmithKlein Pharmaceuticals, można 
zauważyć, iż nie ma wśród nich produktów związanych z leczeniem raka 
szyjki macicy, ani wykonywaniem badań cytologicznych, jest z kolei szcze-
pionka chroniącą przed wirusem HPV, która jest podawana jako jeden 
ze sposobów profilaktyki raka szyjki macicy. zatem, również to przedsię-
biorstwo ma motywację do zaangażowania w kampanię społeczną „Pięk-
na bo zdrowa” wynikającą z oferty produktowej88 

Korzyści społeczne z realizacji tej kampanii zostały osiągnięte w bardzo 
niewielkim stopniu – nadal znaczący odsetek Polek nie poddaje się ba-
daniu cytologicznemu. W związku z tym, nie mogą się one przekładać na 
uzyskanie korzyści finansowych przez przedsiębiorstwa farmaceutyczne, 
a zatem głównymi korzyściami z zaangażowania w kampanie społeczną 
„Piękna bo zdrowa” są korzyści wizerunkowe i relacyjne. dbałość o roz-
głos kampanii, zaangażowanie wielu partnerów i pozyskanie patronatów, 
w tym honorowych, merytorycznych oraz medialnych, a także udział ce-
lebrytek w przygotowaniu kreacji, może świadczyć o dużym znaczeniu 
budowania wizerunku dla twórców kampanii. To przede wszystkim głów-
ny organizator, czyli Stowarzyszenie Kwiat Kobiecości, dzięki tej kampanii 
uzyskał znaczny wzrost rozpoznawalności oraz poprawę wizerunku. 

Niemniej jednak biorące w tej kampanii udział przedsiębiorstwa far-
maceutyczne miały także przy tej okazji możliwość budowania wizerunku, 
szczególnie wśród interesariuszy związanych z ochroną zdrowia, w tym 
wśród wszystkich partnerów kampanii oraz innych organizacji pacjentów 

87 Roche, Roche Polska i Roche Diagnostics Polska – zaangażowanie społeczne. Raport 
2016, s. 18–23, dostępny: https://www.roche.pl/content/dam/roche_poland_rwd/pl_PL/
documents/Roche_Polska_Raport_CSR_2016.pdf [20.02.2018].
88 GSK, Produkty, dostępne: https://pl.gsk.com/pl/produkty/ [21.02.2018].
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i lekarzy. Korzyści wizerunkowe wśród ogółu społeczeństwa wydają się 
znikome, gdyż na materiałach, i to nie na wszystkich, pojawiaj się zale-
dwie małe logotypy przedsiębiorstw, które dodatkowo są zamieszczone 
wśród innych, licznych partnerów kampanii. 

Główną korzyść wizerunkową, jaką mogły tutaj odnieść przedsiębior-
stwa farmaceutyczne, jest budowanie pozytywnego wizerunku wśród 
osób związanych z ochroną zdrowia, jak organizacje pacjentów i lekarzy.

4.5. Korzyści finansowe. Studium przypadku kampanii 
dotyczących profilaktyki raka skóry

dotychczas autorka sugerowała w swoich rozważaniach odnoszenie 
korzyści finansowych z zaangażowania w kampanie społeczne. W niniej-
szym podrozdziale dokonana zostanie systematyzacja tego zagadnienia.

Przedsiębiorstwa farmaceutyczne mogą odnosić korzyści finansowe 
z kampanii społecznych na dwa sposoby:

1) zaangażowanie w kampanie społeczne budujące tzw. empower-
ment pacjentów ⇒ zbudowanie grup nacisku ze strony pacjen-
tów i ich organizacji ⇒ działania pacjentów wspierające działania 
przedsiębiorstw dążących do uzyskania refundacji leków ⇒ uzy-
skanie refundacji leków (tańsze lub darmowe leki dla pacjentów) 
⇒ wzrost przychodów ze sprzedaży przedsiębiorstwa (autorka 
omówiła ten przypadek przy okazji kampanii społecznej „SM-Walcz 
o Siebie!” – podrozdział 4.2.; znaczenie refundacji leków zostało 
omówione szerzej w podrozdziale 1.5.);

2) zaangażowanie w kampanie społeczne zachęcające do wczesnej 
diagnostyki chorób ⇒ dokonuje się zmiana postaw w społeczeń-
stwie i wzrasta liczba osób poddających się badaniom ⇒ wzrost 
liczby osób zdiagnozowanych ⇒ wzrost liczby osób przyjmują-
cych leki ⇒ wzrost przychodów ze sprzedaży przedsiębiorstwa ⇒ 
warunek konieczny: kampania musi wpłynąć na zmianę postaw 
w społeczeństwie.

4.5.1. analiza sytuacji 

analiza kampanii społecznych dotyczących raka skóry pozwoli na 
sformułowanie bardzo istotnych wniosków w odniesieniu do motywacji 



M
otyw

acje przedsiębiorstw
 farm

aceutycznych do w
spierania kam

panii społecznych – w
yniki badań em

pirycznych

Rozdział 4

99

KAMPANIE SPOŁECZNE PRZEDSIĘBIORSTW FARMACEUTYCZNYCH

przedsiębiorstw farmaceutycznych i skuteczności ich działań. Co więcej, 
ten rodzaj raka daje możliwość działań profilaktycznych sensu sticte, co 
oznacza, że możliwe jest zapobieganie chorobie. 

analiza kampanii społecznych dotyczących raka skóry stanowi odpo-
wiednią ilustrację tego zagadnienia, potwierdzającą motywacje finanso-
wą do zaangażowania w kampanie społeczne. 

zgodnie z definicją Słownika języka polskiego, profilaktyka to „dzia-
łania mające na celu zapobieganie niekorzystnym zjawiskom, zwłaszcza 
chorobom”89. W Polsce znaczna część kampanii w obszarze ochrony zdro-
wia finansowanych przez przedsiębiorstwa farmaceutyczne to kampanie 
z zakresu profilaktyki, a przynajmniej tak są nazywane. W rzeczywistości 
celem tych kampanii jest wczesna diagnostyka chorób, a nie zapobiega-
nie im. zatem hasłami tych kampanii są zazwyczaj hasła nawołujące do 
obserwowania znamion i zgłaszania się do lekarzy specjalistów. dopiero 
diagnostyka raka we wczesnym stadium rozwoju, a nie uniknięcie raka 
jest korzystna dla przedsiębiorstw farmaceutycznych produkujących leki 
w dziedzinie onkologii. Potwierdza to analiza kampanii społecznych do-
tyczących raka skóry. dla porównania kampanie społeczne w tej tema-
tyce realizowane za granicą i pozbawione finansowania przedsiębiorstw 
farmaceutycznych mają na celu rzeczywistą profilaktykę raka skóry, czy-
li chronienie się przed Słońcem, przykładowo: Kampania zrealizowana 
przez ambient advertising agency z dubaju w 2009 r., polegająca na roz-
dawaniu na plaży ręczników w kształcie trumny, co zostało przedstawione 
na poniższym rysunku.

89 Słownik Języka Polskiego PWN, dostępny: https://sjp.pwn.pl/szukaj/profilaktyka.
html [12.12.2017]. 
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Rysunek 10. Kampania „Beach Towel” zrealizowana przez Ambient Advertising 
Agency

Źródło: M. Musielak, Opalanie w trumnie, dostępne: http://kampaniespoleczne.pl/opala-
nie-w-trumnie/ [03.03.2018].

innym przykładem kampanii, która nie była finansowana przez przed-
siębiorstwa farmaceutyczne jest australijska kampania społeczna „it’s 
a Beautiful day for Cancer” przygotowana przez Cancer Council of New 
South Wales z udziałem hip-hopowca al’a Bino. W ramach kampanii po-
wstał teledysk90, który miał skłonić młodych australijczyków do zakrywa-
nia ciała, zwracając uwagę, iż niepozorny pieprzyk może spowodować 
utratę zdrowia, a nawet życia. W przekazie kampanii został wykorzystany 
strach przed śmiercią91 

90 Teledysk kampanii „It’s a Beautiful Day for Cancer”, dostępny: https://www.
youtube.com/watch?v=y95qkDC-z-o [03.03.2018].
91 KampanieSpołeczne.Pl, Piękny dzień śpiewającego raka, dostępny: http://kampa-
niespoleczne.pl/piekny-dzien-na-spiewajacego-raka/ [03.03.2018].
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Rysunek 11. Klatka teledysku kampanii „It’s a Beautiful Day for Cancer”

Źródło: Teledysk kampanii „It’s a Beautiful Day for Cancer”, dostępny: https://www.youtu-
be.com/watch?v=y95qkDC-z-o [03.03.2018].

innym przykładem kampanii profilaktycznej dotyczącej raka skó-
ry jest kampanii „Pomóżcie duńczykom!”, oprócz danii, zrealizowana 
w 2017 roku także we Francji, Grecji, Włoszech, Hiszpanii i Tajlandii, gdyż 
są to ulubione miejsca wypoczynku wakacyjnego duńczyków. Kampa-
nia ma za zadanie namówić miejscowych, aby namawiali duńczyków do 
ochrony przeciwsłonecznej (aby „pomogli duńczykom”)92. Kampanię sfi-
nansowało duńskie Stowarzyszenie do walki z Rakiem.

92 Polityka, Duńczycy walczą z rakiem skóry w bardzo osobliwy sposób, https://
www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/1710960,1,dunczycy-walcza-z-rakiem-sko-
ry-w-bardzo-osobliwy-sposob.read [04.08.2018].
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Rysunek 12. Kampania „Pomóżcie Duńczykom!”

Źródło: Polityka, Duńczycy walczą z rakiem skóry w bardzo osobliwy sposób, https://www.
polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/1710960,1,dunczycy-walcza-z-rakiem-skory-w-bardzo-
osobliwy-sposob.read [04.08.2018].

Kampanie realizowane w Polsce, które mają na celu zachęcanie do 
stosowania ochrony przeciwsłonecznej, są finansowane zazwyczaj przez 
przedsiębiorstwa produkujące kremy z filtrem UV. Przykładem takiej kam-
panii może być #opalamSieBezpiecznie finansowana przez Markę daX 
Sun (2015 r.). Przy okazji tej akcji zachęcano także do skorzystania z dia-
gnostyki znamion w tzw. melanobusach93 

autorka nie znalazła kampanii niefinansowanej przez przedsiębior-
stwa farmaceutyczne, która koncentrowałaby się na wczesnej diagnosty-
ce raka skóry jako swoim głównym celu.

4.5.2. Udział przedsiębiorstw farmaceutycznych

istnieje duże zainteresowanie przedsiębiorstw farmaceutycznych 
kampaniami dotyczącymi raka skóry. Ponadto, wśród dotychczasowych 
kampanii społecznych dotyczących raka skóry można zauważyć istotne 
różnice między kampaniami finansowanymi przez przedsiębiorstwa far-
maceutyczne a tymi, które są takiego finansowania pozbawione.

93 Kampaniespołeczne.pl, Bezpieczna skóra z DAX Sun, dostępne: http://kampanie-
spoleczne.pl/bezpieczna-skora-z-dax-sun/ [27.07.2017].
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W poniższej tabeli przygotowano zestawienie kampanii społecznych 
dotyczących raka skóry w Polsce finansowanych przez przedsiębior-
stwa farmaceutyczne. W ostatnich latach w Polsce większość kampa-
nii dotyczących tego raka było finansowanych przez przedsiębiorstwa 
farmaceutyczne.

Tabela 17. Przykłady kampanii społecznych z zakresu profilaktyki raka 
skóry finansowanych przez przedsiębiorstwa farmaceutyczne

Lp HaSło i CEL KaMPaNii PodMioT  
FiNaNSUJąCY

PRodUKT zWiązaNY 
z KaMPaNią RoK

1.

znamię! znam je?110 – aka-
demia Czerniaka; cel za-
chęcenie społeczeństwa do 
regularnego badania skóry 
oraz przestrzegania podsta-
wowych zasad ochrony przez 
czerniakiem

Roche Cotellic i zelboraf – 
leki na czerniaka

2013–Bristol-Myers Squibb
Yervoy i obdivo – leki 
na zaawansowanego 
czerniaka

Novartis oncology Tafinlar – lek na czer-
niaka

2.

obserwuj znamiona111 –
„Przed czerniakiem możemy 
chronić się sami”; cel – skło-
nienie innych do uważnej 
obserwacji znamion, które 
pojawiają się na skórze

GlaxoSmithKlein 
Pharmaceuticals Brak 2013

3.

Badaj znamiona112 – zachę-
ta do profilaktyki w postaci 
stosowania kremów z filtrem 
UV oraz do kontroli dermato-
logicznej 

La Roche-Posay  
Laboratoire  
dermatologique

kremy do opalania 
z filtrem UV

2012  
(9. edycja)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie źródeł internetowych.

Jak wynika z wcześniejszej analizy przedsiębiorstwo GlaxoSmithKlein 
Pharmaceuticals nie produkuje leków na raka, zatem tutaj korzyści finan-
sowe nie występują. z kolei przedsiębiorstwo La Roche-Posay Labora-
toire dermatologique produkuje kremy do opalania z filtrem UV94, co jest 
zgodne z celem kampanii, który podaje stosowanie kremów z filtrem jako 
jeden ze sposobów profilaktyki. Niemniej jest to część koncernu Roche, 

94 Strona przedsiębiorstwa La Roche-Posay Laboratoire Dermatologique, dostępna: 
http://www.laroche-posay.pl/ [22.02.2018].
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która nie zajmuje się produkcją leków, zatem nie będzie podlegać dalszej 
analizie.

Najbardziej interesująca wydaje się „znamię. znam je? – akademia 
Czerniaka”, gdyż zaangażowane są w nią trzy znaczące przedsiębiorstwa 
farmaceutyczne: Roche, Bristol-Myers Squibb i Novartic oncology. Każda 
z nich produkuje lek na czerniaka. W 2018 r. odbyła się szósta edycja tej 
kampanii. Pozyskano patronat: Polskiego Towarzystwa dermatologiczne-
go, Polskiego Towarzystwa onkologii Klinicznej i Polskiego Towarzystwa 
Patologicznego. Głównym celem akademii jest budowanie świadomości 
związanej z czerniakiem i jego diagnostyką. do współpracy zaproszono 
środowisko medyczne, w tym liczne grono lekarzy, którzy m.in. utworzyli 
Radę Naukową akademii Czerniaka95  

Powstała także aplikacja dermocheck zawierająca informacje w sze-
ściu kategoriach tematycznych: czerniak, profilaktyka, diagnoza, lecze-
nie, pytania, referencje naukowe. Skierowana jest zarówno do osób 
zdrowych, jak i pacjentów oraz ich bliskich96. Utworzono kanał na por-
talu youtube.com, w którym także zachęcano do profilaktyki czerniaka. 
zachęcano do stosowania zasady 7W97, czyli:

1. Wrzuć na siebie koszulę
2. Wetrzyj krem z filtrem UV
3. Włóż kapelusz na głowę
4. Wsuń na nos okulary z filtrem UV
5. Wypoczywaj w cieniu od 10 do 14
6. Wystrzegaj się solarium
7. W te pędy do lekarza… jeśli pojawił się nowy pieprzyk lub dotych-

czasowy uległ zmianie

Mimo, że powyższa zasada odnosi się do faktycznej profilaktyki czer-
niaka, nie została ona zakomunikowana szerokiemu gronu odbiorców. 
Liczba wyświetleń filmów omawiających te zasady to przeciętnie 200 

95 Informacja na temat Rady Naukowej Akademii Czerniaka dostępna: https://www.
akademiaczerniaka.pl/akademia-czerniaka/o-akademii-czerniaka/rada-naukowa-aka-
demii-czerniaka [14.01.2019].
96 Informacja na temat aplikacji Dermocheck dostępna: https://www.akademiaczer-
niaka.pl/aplikacja-dermocheck/o-aplikacji-dermocheck [10.11.2018].
97 Filmy Akademii Czerniaka dostępne https://www.youtube.com/watch?v=pfbF_
CLrehg&index=7&list=PLe5q_qihiDN13HNxfumTFJLDcT8ipMo7E [14.01.2019].
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wyświetleń w okresie około 1,5 roku od publikacji98. Główny przekaz kam-
panii „znamię. znam je? – akademia Czerniaka”, to jednak obserwacja 
znamion i zachęcanie do wizyt u dermatologa99 

Rysunek 13. Grafika kampanii „Znamię. Znam je? – Akademia Czerniaka”

Źródło: Strona kampanii „Znamię. Znam je? – Akademia Czerniaka” na portalu społeczno-
ściowym Facebook.com https://www.facebook.com/znamieznamje/ [11.01.2019].

Profilaktyka raka skóry to np. unikanie słońca w godzinach najwyż-
szego promieniowania, zakrywania ciała ubraniem, smarowanie kremem 
z filtrem. Tymczasem głównym przesłaniem kampanii mających na celu 
„profilaktykę” raka skóry finansowanych przez przedsiębiorstwa farma-
ceutyczne jest wczesna diagnostyka raka skóry. Tylko zdiagnozowany pa-
cjent i terapia, jaka będzie u niego stosowana może się przyczynić do 
wzrostu przychodów ze sprzedaży przedsiębiorstwa. W przypadku żad-
nego innego rodzaju raka nie można mówić o profilaktyce oznaczającej, 
zgodnie z definicją, zapobieganie chorobie, ponieważ nie są znane ta-
kie metody. Jest to możliwe w przypadku raka skóry i dlatego te kam-
panie zostały wybrane jako ilustracja zagadnienia korzyści finansowych 
z zaangażowania w kampanie społeczne i motywacji przedsiębiorstw 
farmaceutycznych.

98 Kanał „Akademia Czerniaka” na portalu youtube.com, dostępny: https://www.
youtube.com/channel/UCndHOee_ES2uEDH4LXxQLmA [14.01.2019]. 
99 Strona kampanii „Znamię. Znam je? – Akademia Czerniaka” https://www.akade-
miaczerniaka.pl/ [14.01.2019].
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4.6. Motywacje przedsiębiorstw farmaceutycznych – 
podsumowanie wyników badań

oprócz wyżej wspomnianych mechanizmów i zależności, na korzyści 
finansowe przedsiębiorstw farmaceutycznych z zaangażowania w kampa-
nie społeczne mają wpływ korzyści wizerunkowe, czyli budowanie pozy-
tywnego wizerunku wśród interesariuszy związanych z ochroną zdrowia 
oraz budowanie relacji z interesariuszami związanymi z ochroną zdrowia, 
co może zwiększać skuteczność kampanii. 

Pozytywny wizerunek wśród lekarzy może przyczynić się do uzyskania 
wsparcia z ich strony, podobnie duże znaczenie ma wsparcie organizacji 
pacjentów, czy instytucji działających w tym obszarze, szczególnie orga-
nów decyzyjnych. Współpraca wielu środowisk może przynieść znaczące 
korzyści w zmianie postaw pacjentów w kierunku regularnego wykony-
wania badań przesiewowych, a także wpłynąć na uzyskanie refundacji. 
Podobnie wygląda kwestia korzyści relacyjnych z zaangażowania w kam-
panie społeczne i ich wpływu na odnoszenie przez przedsiębiorstwa far-
maceutyczne korzyści finansowych.

Powszechnie uważa się, iż głównymi korzyściami z działalności w ra-
mach angażowania się w kampanie społeczne przez przedsiębiorstwa 
farmaceutyczne są korzyści wizerunkowe. Wydaje się jednak, zgodnie 
z wynikami badań, iż są to korzyści odnoszone w najmniejszym stop-
niu. Największą uwagę należy zwrócić na korzyści finansowe mogące 
pochodzić z zaangażowania we wspomniane wyżej rodzaje kampanii 
społecznych.



Skuteczność kampanii społecznych 
wspieranych przez  

przedsiębiorstwa farmaceutyczne –  
wyniki badań empirycznych

5. 

5.1. Skuteczność kampanii budujących empowerement 
pacjentów („SM – Walcz o Siebie!”)

Poniżej przedstawiono informacje o kampanii „SM-Walcz o Siebie!” 
zawarte w zgłoszeniu do Konkursu Kampanie Społeczne Roku 2012 w ka-
tegorii Kampanii o tematyce zdrowotnej, które, zdaniem autorki, w spo-
sób skondensowany i zarazem kompleksowy odnoszą się do celu kampa-
nii i jej skuteczności. 

Przed rozpoczęciem kampanii w 2012 r., refundowano wyłączenie 
leki na stwardnienie rozsiane starszego typu (interferony) i to tylko przez 
2 lata. Później było to wydłużone do 3 lat, potem do 5 lat. obecnie refun-
dacja jest bezterminowa i dostępna jest także druga linia leków, nowo-
cześniejszych. Pojawiły się także leki doustne, wcześniej dostępne były 
tylko zastrzyki. Ponadto dostępne są także leki tzw. „drugiego rzutu”, czyli 
dużo silniejsze, dla tych osób, dla których te pierwsze okazały się niesku-
teczne. Trwają prace nad kolejnymi lekami. W stwardnieniu rozsianym 
najważniejsza jest możliwość indywidualnego doboru leków, w zależności 
od potrzeb pacjenta. Każda osoba choruje trochę inaczej i to, co jest sku-
teczne u jednego, może się okazać zupełnie nieskuteczne u kogoś innego.
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Rysunek 14. I

do komunikacji z grupa docelowa facebooka został założony Like Page https://www.face-
book.com/smwalczosiebie, który błyskawicznie polubiło wielu Facebookowiczów. Wśród 
nich zarówno osoby chore i ich rodziny jak i zdrowi ludzie.
Strona www- przez pierwsze 3 dni zanotowano ponad 3,5 tysiąca wejść.
Przez cały czas trwania kampanii zanotowano 19 767 wizyt.

• Prawie co 4 Polak zetknął się z kampania (badanie grupa 1 000 Polaków). Kampania 
sprawiła, że więcej Polaków ma świadomość, że SM można leczyć za pomocą nowocze-
snych leków, a także iż osoby chore na Stwardnienie Rozsiane mogą pracować (a nie mu-
szą być na rencie). W wyniku kampanii spadł także odsetek osób, które są przekonane 
o tym, że SM to choroba śmiertelna. dzięki kampanii osoby chore na SM w mniejszym 
stopniu niż przed kampanią są postrzegane jako „skazane” na wózek inwalidzki (mogą 
aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym). 

„Mnie pomogła zburzyć stereotyp w mojej głowie. a to dla mnie cholernie dużo. dziękuję, 
Wam wszystkim” – to opinia chorej.
• Po obejrzeniu kampanii aż 95% Polaków uważa, że powinno być przeprowadzanych 

więcej kampanii dotyczących osób na SM. 97% pytanych jest zdania, że państwo 
powinno bardziej wspierać osoby chore.

• Polacy (podobnie jak osoby wypowiadające się na profilu kampanii na facebooku) 
bardzo pozytywnie oceniają fakt, że kampania pokazuje iż mimo choroby można żyć 
aktywnie, rozwijać swoje pasje. Także pokazanie młodych, aktywnych osób sprawia, 
że przełamywany jest stereotyp chorego na SM.

• Kampania uświadamia także społeczeństwu jak ważne jest dążenie do dostępu do 
nowoczesnych leków i terapii (dB Maison).

• Wartość pozyskanych mediów można szacować (wg Monitoringu Mediów, wyliczeń 
wg emisji) na 5 456 159 zł.

• ogromnym sukcesem działań ubiegłorocznych jest wprowadzenie do refundacji 
kolejnego leku na SM.

nformacje o skuteczności kampanii „SM-Walcz o Siebie!” ze zgło-
szenia do Konkursu Kampanie Społeczne Roku 2012

Źródło: Informacje na temat 1. edycji kampanii „SM-Walcz o Siebie!” ze zgłoszenia do 
Konkursu Kampania Społeczna Roku 2012, dostępna: http://konkurs.kampaniespoleczne.
pl/kk_zwyciezcy.php?edycja=2012&kk_id=429&action=szczegoly [12.12.2017].

W ostatnich latach dokonała się zmiana w postrzeganiu i mówieniu 
o chorobach, np. już nie mówi się „osoba chora na coś”, ale „osoba żyjąca 
z czymś”. W taki sposób również choroba jest przedstawiana w kolejnych 
edycjach kampanii, tym bardziej, że wachlarz dostępnych leków jest dużo 
większy niż kilka lat temu. duże znaczenie miała tutaj rola mediów i prze-
kaz materiałów wykreowanych w ramach kampanii, który wpłynął na 
zmianę postaw związanych ze stwardnieniem rozsianym przez chorych, 
ich najbliższe otoczenie, ale także osoby niezwiązanych z chorobą w ża-
den sposób. Media współpracowały z twórcami kampanii bez pobierania 
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opłat, np. aGoRa oraz TVN i Telewizja Polska w ramach czasu antenowe-
go przewidzianego dla organizacji Pożytku Publicznego.

Skuteczność kampanii była dokładnie zbadana. Sprawdzano stanowi-
sko Polaków i świadomość choroby przed rozpoczęciem kampanii i po jej 
zrealizowaniu119. Początkowo choroba była bardzo źle kojarzona, obecnie 
jest postrzegana dużo lepiej. 

Na potwierdzenie skuteczności kampanii „SM-Walcz o Siebie!” w za-
kresie dokonywania zmian postaw społecznych autorka przytacza poniżej 
podsumowania badania skuteczności kampanii zrealizowanej w 2016 r. 
– ostatniej, z której dostępne są materiały na stronie kampanii:120

 • „Kampania „SM-Walcz o Siebie!” zrealizowana w 2016 r.: trafiła 
do co czwartego Polaka. Spoty reklamowe miały zdecydowanie 
największe dotarcie ze wszystkich dotychczas badanych kampanii 
– zobaczyło je aż 22% Polaków. 

 • Ponadto kampania przyczyniła się do wzrostu świadomości sytuacji 
osób chorych na stwardnienie rozsiane wśród Polaków. osoby, 
które widziały kampanię zdecydowanie częściej wyrażały przeko-
nanie, że przy odpowiednim leczeniu osoby chore na stwardnie-
nie rozsiane mogą funkcjonować jak osoby zdrowe oraz że leki na 
stwardnienie rozsiane są coraz bardziej skuteczne.

 • Na poziomie ogółu społeczeństwa zmiany są mniejsze, co jest zwią-
zane z zakorzenieniem pewnych stereotypów i przekonań. 

 • Niemal wszyscy, bo blisko 90% Polaków wyraża przekonanie, że 
państwo powinno więcej robić dla osób chorych oraz że powinno 
się refundować więcej leków na SM. zaledwie jeden na dwudziestu 
Polaków uważa, że opieka państwa nad chorymi jest wystarczająca. 
Prawdopodobnie do pewnego stopnia tak silne przekonania mogą 
mieć swoje źródło w ogólnych postawach wobec służby zdrowia 
– nawet jeśli faktyczna wiedza danej osoby na ten temat jest nie-
wielka, to że opieka państwa nad osobami chorymi jest niewystar-
czająca wydaje się jej bardziej prawdopodobne niż to, że jest dobra. 

119 Strona kampanii „SM – Walcz o Siebie!” dostępna: http://www.sm-walczosiebie.pl/ba-
dania/ [22.01.2018].
120 Maison & Partners, Post-test kampanii „SM-Walcz o Siebie!” 2016 r. Raport z badania 
dla Telescope, dostępny: http://www.sm-walczosiebie.pl/wp-content/uploads/2016/10/
MP_dla_Telescope_raport_07072016.pdf [12.12.2017].
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zarazem jednak można zauważyć, że kontakt z osobami chorymi 
buduje zdecydowanie wyższą świadomość tych problemów. 

 • Co więcej, odbiorcy tegorocznej kampanii częściej niż odbiorcy 
kampanii z 2015 r. wskazują na problem długiego czasu oczeki-
wania na nowoczesne terapie już dostępne na zachodzie – co jest 
problemem bardzo specyficznie związanym właśnie z sytuacją osób 
chorych na stwardnienie rozsiane. Pokazuje to, że prowadzone 
działania edukacyjne faktycznie budują świadomość i uwrażliwiają 
Polaków na problemy osób chorych na SM”.

zgodnie z wynikami badań przeprowadzonych po zrealizowaniu V edy-
cji kampanii, co czwarty Polak ją znał121. W związku z tym, żeby mieć 
większy mandat do rozmów z decydentami w Ministerstwie zdrowia, 
w 2017 r. powstała Fundacja „SM-Walcz o Siebie!”. Malina Wieczorek, 
zaczęła uczestniczyć w debatach i panelach dyskusyjnych oraz konferen-
cjach dla lekarzy, prezentując zarówno kampanię, jak i wyniki badań.

W związku z potrzebami pacjentów zgłaszanymi w jednym z przepro-
wadzonych badań122, powstała platforma „Szkoła Motywacji”123, zawiera-
jąca m.in. nagrania z zakresu komunikacji, ale także wywiady z lekarzami 
dotyczące najnowocześniejszych metod leczenia.

Na podstawie powyższych danych można wysnuć wniosek o skutecz-
ności kampanii „SM-Walcz o Siebie!” w zmianie postaw społecznych, 
a także o jej profesjonalnym przygotowaniu i zrealizowaniu. Twórcy kam-
panii oprócz tematu choroby poruszali także problem opieki zdrowotnej 
i dostępności terapii, co stanowi link do przedsiębiorstw wspierających 
kampanię. 

Podsumowując powyższą kampanię, można uznać, że odniosła ona 
znaczący sukces i okazała się skuteczna. Pacjenci uzyskali refundację 
nowoczesnych terapii, a tym samym przedsiębiorstwa farmaceutyczne 
uzyskały możliwość sprzedaży tych produktów na dużą skalę. Ponadto 

121 Post-test kampanii „SM – Walcz o Siebie!” http://www.sm-walczosiebie.pl/wp-content/
uploads/2017/07/post_test_07_07_2016.pdf 
122 Badanie opinii osób chorych na SM w zakresie relacji z lekarzem i wyboru terapii, do-
stępne: http://www.sm-walczosiebie.pl/wp-content/uploads/2017/07/badanie_opi-
nii_06_10_2016.pdf [08.08.2018].
123 Platforma „Szkoła Motywacji”, dostępna: http://www.szkola-motywacji.pl/ 
[08.08.2018].
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kampania okazała się także skuteczna pod kątem zmiany postaw społecz-
nych oraz budowania relacji z różnymi grupami interesariuszy, którzy byli 
partnerami kampanii.

5.2. Skuteczność kampanii zachęcających do wczesnej 
diagnostyki raka 

W niniejszym podrozdziale autorka koncentruje się na kampaniach 
zachęcających do wczesnej diagnostyki raka. Jest to drugi typ kampanii 
analizowanych w tej pracy. 

5.2.1. Skuteczność kampanii „Mam Haka na Raka”

Skuteczność kampanii społecznych realizowanych w ramach Progra-
mu „Mam Haka na Raka” należy, zdaniem autorki, analizować w dwojaki 
sposób – każdej edycji oddzielnie, zwłaszcza, że dotyczyły one różnych 
rodzajów raka, oraz łącznie, jako efekt synergii wieloletnich działań przed-
siębiorstwa farmaceutycznego na tym polu.

Poniżej przedstawiono informacje na temat skuteczności kampanii 
społecznej z pierwszej edycji Programu. 
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Rysunek 15. I

Skuteczność.
• do udziału w programie zaproszono 2 114 szkół ponadgimnazjalnych;
• zgłosiło się 580 zespołów liczących ok. 2 800 młodych ludzi;
• promując profilaktykę nowotworową młodzież dotarła do ponad miliona ludzi;
• 96 najbardziej aktywnych zespołów wzięło udział w warsztacie kreatywnym;
• prawie 400 uczniów pracowało nad przygotowaniem projektów kampanii społecznej 

promującej profilaktykę raka piersi;
• nominowano 10 projektów – każdy z nich bez wątpienia mógłby zostać zrealizowany 

jako kampania społeczna;
• zwycięski projekt młodzieży z ząbkowic Śląskich został zrealizowany jako kampania 

ogólnopolska;
• pojawiło się 300 bilbordów z reklamą społeczną „Wystarczy tak niewiele";
• 106 emisji spotu reklamowego w Polskim Radiu;
• 500 000 emisji na głównej stronie portalu onet.pl; 
• 1 mln emisji na stronie kobieta.onet.pl; 
• 500 000 emisji na stronie zdrowie.onet.pl;
• bezpłatne reklamy w prasie: „Metro”, „Gazeta Wyborcza”, „angora”, „Shape”, „Wia-

domości zagłębia”, „Przeglądzie Powiatowym”, „Nowinach Raciborskich”, „Nowinach 
Wodzisławskich”, „Tygodniku Rybnickim”, „Tygodniku Płockim”;

• reklamy z korzystnym rabatem w „Polityce”, „Forum”, „Rzeczpospolitej”, „dzienniku 
Wschodnim”, „Kurierze Lubelskim”;

• bezpłatne emisje spotu radiowego w Radiu ToK FM, Polskim Radiu Merkury, Radiu 
Plus Kielce, Polskie Radio olsztyn, Radio Piekary, Radiu Podlasie, Polskim Radiu łódź;

• ponad 350 publikacji w prasie (112), radiu (49), telewizji (23), internecie (175);
• wartość realizowanej kampanii aTL i BTL szacuje się na co najmniej 5 mln zł. 

Kampania skutecznie zrealizowała swoje cele m.in. zwiększyła stopień świadomości nt. 
chorób nowotworowych (o czym świadczą zaangażowanie młodzieży i ich działania lokal-
ne, a także publikacje w mediach), a także wytworzyła wśród decydentów przekonanie 
i potrzebę zaistnienia edukacji prozdrowotnej w zakresie profilaktyki nowotworowej an-
gażującej młodzież (o czym świadczy duże zainteresowanie młodzieży ponadgimnazjalnej 
oraz poparcie programu przez autorytety).

nformacja na temat skuteczności kampanii „Wystarczy tak niewie-
le” powstała w ramach Ogólnopolskiego Programu dla Młodzieży 
„Mam Haka na Raka” ze zgłoszenia do Konkursu Kampanie Spo-
łeczne Roku 2008 w kategorii: Firmy komercyjne

Źródło: Informacja na temat kampanii Wystarczy tak niewiele” powstała w ramach Ogól-
nopolskiego Programu dla Młodzieży „Mam Haka na Raka” 2008, dostępna: http://kon-
kurs.kampaniespoleczne.pl/kk_kampanie.php?action=szczegoly&edycja=2008&kk_id=111 
[12.12.2017].

analizując powyższe, można uznać kampanię „Mam Haka na Raka” za 
skuteczną, czyli realizującą cele postawione przez jej twórców.
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zdaniem J. Czarnoby, dużym osiągnięciem podczas realizacji kampanii 
„Mam Haka na Raka” było zgromadzenie partnerów z różnych środowisk 
i grup, a także ich wspólna dyskusja na poruszane w kampanii tematu, 
czego one wcześniej nie robiły.

Wśród partnerów instytucjonalnych wymienić można: Komisję Euro-
pejską, Ministerstwo administracji i Cyfryzacji, Ministerstwo Edukacji Na-
rodowej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Sejmowa Komisja 
zdrowia, Senacka Komisja zdrowia, NFz, rzecznik Praw Pacjenta, Naczel-
na izba Lekarska, Naczelna izba aptekarska, Naczelna Rada Pielęgniarek 
i Położnych124. Grono partnerów kampanii jest bardzo imponujące, moż-
na więc uznać, iż pod kątem budowania relacji, ta kampania okazała się 
skuteczna.

5.2.2. Skuteczność kampanii „Piękna bo zdrowa”

Przy okazji kampanii „Piękna bo zdrowa” przedsiębiorstwo Millward 
Brown przeprowadziło ankietę dotyczącą badań cytologicznych na ogól-
nopolskiej reprezentatywnej grupie kobiet w wieku 15–75 lat (n=1000). 
zgodnie z nimi, uczestnictwo w Populacyjnym Programie Wczesnego 
Wykrywania Raka Szyjki Macicy, dzięki któremu możliwe jest darmowe 
wykonywanie cytologii co 3 lata dla kobiet w wieku 25–59 lat, zadeklaro-
wało zaledwie 15% kobiet. Jedna czwarta ankietowanych nigdy nie robiła 
cytologii. Jako przyczyny tego zjawiska wskazywano niewiedzę związaną 
z badaniem i jego profilaktycznym charakterem. 

Co ciekawe, im wyższy miesięczny dochód gospodarstwa domowego, 
tym wyższy odsetek kobiet, które poddają się badaniu cytologicznemu 
co roku. Może to wskazywać na potencjalną grupę docelową kampanii 
związanych z rakiem szyjki macicy – osób ze średnim lub niskim docho-
dem. zatem warto do tej grupy dostosować treść komunikatu i jej kanały.

Jak wspomniano we wcześniejszym podrozdziale, pozyskano wiele pa-
tronatów medialnych, wśród których były przede wszystkim internetowe 
portale dla kobiet oraz gazety. Jednym z organizatorów kampanii był ma-
gazyn „Glamour”, który udostępnił powierzchnię reklamową. Co więcej, 

124 Strona kampanii „Mam Haka na Raka”, dostępna: http://mamhakanaraka.pl/program/
editions [12.12.2017]. 
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odbyło się kilka konferencji prasowych. Kampania ta zwracała szczególną 
uwagę w mediach. 

Głównym elementem tej kampanii był plakat (zamieszczony poniżej; 
rysunek 16). Budzi on, podobnie jak hasło kampanii, bezpośrednie skoja-
rzenie z bohaterstwem. Należałoby się zastanowić, czy przekaz wskazu-
jący na heroizm poddawania się badaniom cytologicznym i konieczność 
posiadania dużej odwagi może zachęcić kobiety do badań cytologicznych. 
Niezależnie od tego kluczowa, zdaniem autorki, jest obecność i promo-
wanie kampanii przez celebrytki, które dla wielu kobiet stają się współ-
cześnie większymi autorytetami niż lekarze.

Rysunek 16. Plakat kampanii „Zostań Superbohaterką, Zrób Cytologię!”

Źródło: Strona Stowarzyszenia Kwiat Kobiecości, dostępna: http://www.kwiatkobiecosci.
pl/av/258/KAMPANIA_SPO%C5%81ECZNA_PI%C4%98KNA_BO_ZDROWA_2012_2013.
html [08.12.2017].
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oprócz powyższego plakatu, kolejną wykorzystaną formą przekazu tej 
kampanii był komiks. Celem przekazu było przekonanie matek do szcze-
pienia przeciw wirusowi HCV swoich córek w wieku około 11 lat, zatem 
przekaz jest skierowany do kobiet w wieku około 30 lat lub starszych. 
Poza tym problem profilaktyki i wczesnej diagnostyki raka szyjki macicy 
dotyczy przede wszystkim kobiet zagrożonych wykluczeniem społecz-
nym, na co wskazują także wyniki badania przeprowadzonego metodą 
wywiadów bezpośrednich w domach respondentek na ogólnopolskiej, 
reprezentatywnej próbie kobiet w wieku 20–50, (n = 560) w ramach tej 
kampanii przez Millward Brown w czerwcu 2012125. zgodnie z powyższym, 
dobór wykorzystanych kanałów komunikacji dla kampanii, w tym także 
dla opublikowania komiksów (jeden z nich na rysunku 17), którymi były 
gazety takie jak: „Glamour” czy „Gala” wydaje się błędny. Czytelniczkami 
wspomnianych tytułów są wykształcone, aktywne zawodowo kobiety, 
które często posiadają wykupione pakiety opieki medycznej i zgodnie 
z badaniem Millward Brown126 są w grupie pacjentek poddających się 
badaniu cytologicznemu corocznie. 

zdaniem ekspertów127, kampanie społeczne mają szansą osiągnąć 
wysoką skuteczność, jeśli są realizowane w długim okresie. zatem na-
leży się zastanowić, czy kampania trwająca 3 miesiące (30.10.2012–
31.01.2013)128 jako jedna z cyklu o tej samej tematyce, jednak innej treści 
i formie, może okazać się skuteczna.

125 Millward Brown, Raport z badania, dostępny: http://www.kwiatkobiecosci.pl/img/file/
Artykuly/millward.pdf 
126 Ibidem.
127 D. Maison, N. Maliszewski, op.cit., s.10.
128 Strona Stowarzyszenia Kwiat Kobiecości, dostępna: http://www.kwiatkobiecosci.pl/
av/258/KAMPANIA_SPO%C5%81ECZNA_PI%C4%98KNA_BO_ZDROWA_2012_2013.html 
[08.12.2017].
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Rysunek 17. Komiks wykorzystany w kampanii „Zostań Superbohaterką, Zrób 
Cytologię”

Źródło: KOBIETA.pl, Zostań Superbohaterką, zrób cytologię! artykuł dostępny: http://www.
kobieta.pl/artykul/zostan-superbohaterka-zrob-cytologie-1 [08.12.2017].
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Korzyści społeczne, czyli zmiana postaw kobiet i częstsze zgłaszanie się 
na badania cytologiczne, nie zostały dotychczas zrealizowane, ani w wy-
niku tej kampanii ani innych działań prowadzonych przez inne instytucje 
w tym samym celu. zgodnie z danymi dotyczącymi programu przesiewo-
wego raka szyjki macicy w Krajach Unii Europejskiej, programem objęto 
w Polsce 8,33 mln kobiet129, czyli wysłano zaproszenie do Polek w wieku 
30–59 lat130. Korzystało z nich co roku około 20%. dane te dotyczą ko-
biet, które skorzystały z bezpłatnych zaproszeń na badania cytologiczne 
w ramach Populacyjnego Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywa-
nia Raka Szyjki Macicy. Statystyki te nie zawierają cytologii wykonanych 
w gabinetach odpłatnie lub z wykorzystaniem wykupionego abonamentu 
na usługi zdrowotne. Całkowita zgłaszalność kobiet na te badania szaco-
wana jest na około 49,5%131. Niemniej jednak w porównaniu do krajów 
skandynawskich, gdzie dzięki badaniom przesiewowym udało się niemal 
tego raka wyeliminować, w Polsce sytuacja nadal wymaga znaczącej 
poprawy132. Trudno szacować wpływ kampanii „Piękna bo zdrowa” na 
zmianę postaw kobiet. Wydaje się, że najwyższą skuteczność w zakresie 
wzrostu odsetka kobiet zgłaszających się na badania cytologiczne osiągają 
ginekolodzy, którzy wychodzą z taką inicjatywą do swoich pacjentek. Przy 
okazji tej kampanii nie były przeprowadzane badania skuteczności zmiany 
postaw, nie można zatem jednoznacznie stwierdzić, czy kampanii w tej 
materii okazała się skuteczna. Niemniej jednak rokrocznie w kampanię 
angażuje się wiele instytucji, partnerów merytorycznych, medialnych oraz 
celebrytek. Można zatem stwierdzić, iż odniosła ona sukces pod kątem 
budowania relacji oraz przynoszenia korzyści wizerunkowych, które wpły-
wają na wysokie zaangażowanie różnych podmiotów w tę kampanię.

129 Komisja Europejska, Cancer Screening in the European Union (2017). Report on the 
implementation of the Council Recommendation on cancer screening, dostępny: https://
ec.europa.eu/health/sites/health/files/major_chronic_diseases/docs/2017_cancerscre-
ening_2ndreportimplementation_en.pdf [08.12.2017].
130 United Nations, Liczba kobiet z podziałem na grupy wiekowe i kraj 2017, dane z 2015 r., 
dostępne: https://esa.un.org/unpd/wpp/Download/Standard/Population/ [21.02.2018].
131 W. T. Olszewski, Nowa strategia w zakresie skriningu i profilaktyki raka szyjki macicy, 
MZ, Warszawa 2016, dostępne: http://www.mz.gov.pl/wp-content/uploads/2016/02/HPV-
2016-MZ-FF.ppt [08.12.2017].
132 H. Pilonis, Większość Polek unika cytologii, data publikacji: 25.01.2017, dostępny: http://
www.medonet.pl/zdrowie,po-co-robic-cytologie-,artykul,1722767.html# [08.12.2017].
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5.2.3. Skuteczność kampanii dotyczących profilaktyki raka skóry

„Nowotwory skóry są jednym z najczęściej spotykanych nowotworów. 
Czerniak – jego najbardziej złośliwa forma – mimo że stanowi zaledwie 
5% wszystkich przypadków, charakteryzuje się największą śmiertelnością. 
Ponadto w 2009 r. WHo i iaRC ogłosiły, że łóżka opalające są równie groź-
ne dla zdrowia jak azbest i tytoń”133. Profilaktyka raka skóry jest kluczowa 
w dzisiejszych czasach przede wszystkim z dwóch powodów: 134

1) liczba osób chorujących i umierających z tej przyczyny jest duża 
i stale rośnie,

2) jest to rak możliwy do uniknięcia. 

Skuteczność kampanii zachęcających do profilaktyki raka można mie-
rzyć liczbą osób zgłaszających się na badanie do dermatologa. Niestety 
nie istnieje dane ogólnopolskie z tego zakresu. innym sposobem może 
być analiza liczby zachorowań na czerniaka w ujęciu dynamicznym.

W poniższej tabeli zamieszczono dane dotyczące liczby zachorowań 
na czerniaka skóry w Polsce w latach 1980–2010.

Tabela 18. Liczba zachorowań na czerniaka skóry w Polsce w latach 
1980–2010

RoK
LiCzBa

Mężczyźni Kobiety Razem
1980 265 346 611
1985 363 469 832
1990 413 500 913
1995 566 728 1 294
2000 770 961 1 731
2005 984 1 205 2 189
2010 1 195 1 350 2 545

Źródło: Krajowy Rejestr Nowotworów, Czerniak skóry http://onkologia.org.pl/czerniak-sko-
ry-c43/#q [08.08.2018].

133 Krajowy Rejestr Nowotworów, Promieniowanie UV, dostępny: http://onkologia.org.pl/
promieniowanie-uv/ [27.07.2017 r].
134  Cancer Research UK, dostępne: http://www.cancerresearchuk.org [14.12.2017]; WHO, 
dostępne: http://www-dep.iarc.fr/WHOdb/WHOdb.html [14.12.2017].
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Jak wynika z wyżej przytoczonych danych, liczba zachorowań na czer-
niaka skóry rośnie, mimo realizowanych kampanii. 

zgodnie z danymi Światowej organizacji zdrowia zamieszczonymi 
w poniższej tabeli, wskaźnik śmiertelności z powodu raka skóry wśród 
Polaków rośnie szczególnie wśród osób w wieku powyżej 60 lat. Co wię-
cej śmiertelność wśród mężczyzn jest znacznie wyższa niż wśród kobiet. 
Może to stanowić wskazówkę dla twórców kampanii, aby na odbiorców 
przekazu wybierali przede wszystkim mężczyzn i to do nich dostosowy-
wali przekaz.

Tabela 19. Wskaźnik śmiertelności wśród kobiet i mężczyzn w Polsce  
w podziale na grupy wiekowe w latach 2008–2013 
(na 100 000 osób)

RoK 2008 2009 2010 2011 2012 2013
PłEć / 
WiEK M K M K M K M K M K M K

0–19 0 0,152 0 0,079 0,078 0 0 0,086 0 0 0 0
20–24 0,125 0,065 0,194 0,135 0,201 0,07 0 0 0 0,222 0,367 0,305
25–29 0,356 0,184 0,471 0,305 0,532 0,122 0,18 0,247 0,49 0,443 0,315 0,261
30–34 0,401 0,551 0,977 0,871 0,571 0,588 0,746 0,575 0,792 0,376 0,779 0,123
35–39 0,708 1,131 1,14 0,468 1,029 1,131 1,499 0,731 1,04 0,781 1,08 1,174
40–44 1,623 1,042 2,231 0,96 1,877 1,217 2,191 1,373 1,563 1,508 1,675 1,38
45–49 3,576 1,588 2,238 2,375 2,424 2,337 3,194 2,269 2,762 2,076 2,627 2,197
50–54 4,621 3,273 3,329 2,924 3,25 2,668 2,811 3,888 3,664 2,98 4,479 2,794
55–59 5,227 3,937 5,357 2,747 6,075 3,79 5,741 3,281 5,991 3,499 6,686 3,295
60–64 7,415 4,815 7,627 3,795 8,744 4,025 8,251 4,275 6,542 5,42 8,694 6,294
65–69 13,974 5,437 13,01 5,699 9,478 6,483 10,497 4,967 14,032 4,69 11,778 5,89
70–74 11,344 8,827 13,537 7,345 12,369 7,959 15,596 8,753 13,855 8,681 17,588 6,644
75–79 18,477 10,811 19,666 9,614 20,864 11,593 21,127 9,908 17,89 11,058 17,956 11,654
80–84 23,565 14,966 18,46 13,861 22,701 12,97 29,04 12,171 24,498 16,206 26,021 17,385

85+ 24,447 19,225 30,504 24,197 27,087 22,4 31,344 25,184 37,074 25,69 33,572 27,645

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych International Agency for Research 
Cancer (IARC) WHO, dostępnych: http://www-dep.iarc.fr/WHOdb/Graph1p.asp?cance-
r%5B%5D=200&male=1&female=2&country%5B%5D=4230&year=2013&year=2012&y-
ear=2011&year=2010&type=2&age_from=1&age_to=18&orientation=1&window=1&gr
id=1&line=2&scale=0&submit=%A0%A0%A0Execute%A0%A0%A0 [15.01.2019].

Na podstawie dostępnych danych statystycznych trudno ocenić 
skuteczność kampanii społecznych zachęcających do profilaktyki oraz 
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diagnostyki raka skóry. Niedostępne są zarówno ogólnopolskie dane 
dotyczące liczby osób zgłaszających się na badania profilaktyczne do 
dermatologa. Ponadto niedostępne dane statystyczne dotyczące liczby 
zachorowań na czerniaka skóry w Polsce oraz dane zawierające wskaźnik 
śmiertelności wśród kobiet i mężczyzn z okresu późniejszego niż rok 2013 
w ujęciu dynamicznym, a przynajmniej autorce nie udało się do takich 
danych dotrzeć. W związku z powyższym nie można ocenić skuteczności 
kampanii społecznych związanych z rakiem skóry.

5.3. Realizacja celu kampanii społecznych – podsumowanie  
wyników badań

Realizacja celu kampanii, a więc jej skuteczność, może być rozpatry-
wana na kilku poziomach: w zależności od zrealizowanego (bądź nie) celu 
społecznego oraz biznesowego. autorka rozróżniła 4 rodzaje korzyści, ja-
kie mogą być odnoszone z kampanii społecznych współfinansowanych 
przez przedsiębiorstwa farmaceutyczne, czyli: korzyści społeczne, rela-
cyjne, wizerunkowe i finansowe, które zostały szerzej omówione w roz-
dziale 4. Ten aspekt kampanii społecznych był także poruszany podczas 
pogłębionych wywiadów z ekspertkami. W niniejszym podrozdziale wy-
korzystane zostaną dane pozyskane w wywiadach jak również rezultaty 
przeprowadzonej analizy przypadków. 

W kwestii skuteczności kampanii społecznych a. Polińska odwołała 
się do treści wywiadu z nią zamieszczonego na portalu Nowy Marketing: 
„Kampania jest skuteczna, jeśli jej efektem jest osiągnięcie zamierzonego 
celu: zmiany postawy, nagłośnienie problemu w celu podjęcia rozwiązań 
systemowych, wyedukowanie bądź wzrost świadomości społecznej na 
temat danego zjawiska, aż po angażowanie ludzi we wspólne rozwiązywa-
nie problemu”. Jej zdaniem pomiar skuteczności może okazać się bardzo 
trudnym zadaniem. z tego względu warto do wymienionych wcześniej, 
dodać wskaźnik w postaci np. wysokości pozyskanej kwoty lub liczby 
osób objętej zasięgiem kampanii135. zgodnie z opinią a. Polińskiej, w celu 

135 O. Kania, Agata Polińska (Alivia): Dobra kampania społeczna podsuwa propozycje zmia-
ny na lepsze, „Nowy Marketing” data publikacji: 08.03.2017, dostępne: https://nowymar-
keting.pl/a/13043,agata-polinska-alivia-dobra-kampania-spoleczna-podsuwa-propozycje-
zmiany-na-lepsze?_r=1 [29.01.2018].
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zbadania skuteczności kampanii społecznej konieczne są czasami pogłę-
bione badania postaw lub badania etnograficzne badające zmianę w dys-
kursie publicznym. „Zmiana postawy i przekonań jest trudno mierzalna. 
Czasami tego nie da się zmierzyć, czy kampanie są skuteczne czy nie” 

Według E. Nazarko-Ludwiczak, kampanie społeczne wspierane przez 
przedsiębiorstwa farmaceutyczne odznaczają się zazwyczaj wysoką jako-
ścią. „zatrudniani są profesjonaliści, agencje PRowe, wykorzystywane są 
dobre kreacje, dobre narzędzia. Firmy farmaceutyczne dysponują dużym 
budżetem, dzięki którym mogą sobie na to pozwolić”, jak twierdzi.

J. Czarnoba oceniła kampanie społeczne w ochronie zdrowia jako 
skuteczne, pod warunkiem, że są one realizowane w długim okresie. 
„Tego rodzaju działanie nie może być jednorazowe, gdyż trudno wtedy 
powiedzieć, czy osiągnięto zamierzony rezultat, czy nie. Co więcej, zmiany 
zachowań zdrowotnych, wieloletnich, głęboko zakorzenionych przyzwy-
czajeń nie są możliwe z dnia na dzień. dopiero w dłuższym okresie, kiedy 
komunikaty są powtarzane, można mówić o ich skuteczności i ją badać”, 
jak podkreśliła J. Czarnoba. Jej zdaniem, ważne jest także zaangażowanie 
w kampanie społeczne wielu podmiotów – reprezentujących różne grupy 
interesariuszy, a więc: biznes, pacjentów, lekarzy, decydent w ochronie 
zdrowia, np. Ministerstwo zdrowia. Bez tego nie ma możliwości, żeby te 
działania przynosiły zamierzone rezultaty, a ograniczają się jedynie do 
działań stricte PR’owych i wizerunkowych. 

J. Czarnoba podała także sposoby mierzenia skuteczności kampanii 
społecznych zrealizowanych w ramach Programu „Mam Haka na Raka”, 
którymi były:

 • liczba osób zaangażowanych, 
 • liczba współpracujących przy realizacji tej kampanii szkół, 
 • liczba przygotowanych projektów kampanii. 

J. Czarnoba uzupełniła: „Skuteczność kampanii społecznych można 
mierzyć także sprawdzając, czy profilaktyka w danej dziedzinie się popra-
wiła, aczkolwiek wpływają na to również inne czynniki, nie tylko sama 
kampania”. 

zdaniem E. Borek, skuteczność kampanii społecznych w ochronie 
zdrowia polega na budowaniu świadomości problemu. „Przykładowo, 
przedsiębiorstwa produkujące szczepionkę na boreliozę, przyczyniły się 
do budowania świadomość kleszczowego zapalenia mózgu”.
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z kolei jednym ze sposobów pomiaru skuteczności kampanii społecz-
nej wskazanym przez a. Polińską jest zasięg w mediach. „W tym obszarze 
bardzo dobry rezultat osiągnęła kampania Fundacji alivia – Fundacja on-
kologiczna – „Wojna z Rakiem” i taki był jej cel – miała trafić do szerokiego 
grona odbiorców. z kolei druga kampania („Prosto w Raka”) dotykała za-
awansowanej wiedzy medycznej i była skierowana do wąskiej grupy od-
biorców”, jak dodała a. Polińska. oceniła ona obie wspomniane kampanie 
społeczne jako skuteczne, gdyż zrealizowały postawione cele – udało się 
dotrzeć do grup docelowych i wywołać zamierzony efekt. Natomiast ich 
cele i skala były zupełnie inne. 

Kolejnymi narzędziami pomiaru skuteczności kampanii mogą być: 
wpływy z 1% (odpis od podatku dla organizacji pożytku publicznego) 
oraz ruch na stronie. Są to wskaźniki ilościowe pozwalające precyzyjnie 
ocenić skuteczność kampanii. Według a. Polińskiej, zawsze warto mieć 
skalę porównawczą – porównywać z innymi kampaniami i ich rezultata-
mi. Skuteczność zależy od podstawionego celu (realistycznego), założeń 
kampanii, kreacji, budżetu, czasu i zasobów ludzkich.

Przykładem skutecznej kampanii społecznej jest kampania „Prosto 
w Raka”. Jej celem była „edukacja pacjentów onkologicznych i ich bliskich 
na temat roli badań genetycznych i medycyny spersonalizowanej w dia-
gnostyce i leczeniu nowotworów. Starano się zachęcić pacjentów onko-
logicznych do wykonywania nowoczesnych badań. oprócz pacjentów, 
grupą docelową kampanii były osoby kształtujące i realizujące politykę 
zdrowotną w obszarze onkologii”136. zwrócono także uwagę na problem 
małej dostępności nowoczesnych badań diagnostycznych chorób nowo-
tworowych. W kampanię zaangażowane były liczne organizacje pacjen-
tów. Partnerami kampanii ze strony przedsiębiorstw farmaceutycznych 
byli: Sanofi, Janssen (przedsiębiorstwo należące do koncernu Johnson 
& Johnson), Novatis, związek Pracodawców innowacyjnych Firm Farma-
ceutycznych iNFaRMa (organizacja zrzeszająca 28 wiodących przedsię-
biorstw z branży farmaceutycznej, wśród których są m.in.: astrazene-
ca, Bayer, Biogen, GSK, Merk, Novartis, Pfizer, Roche, Sanofi-aventis137). 
zgodnie z informacjami przekazanymi podczas wywiadu pogłębionego 

136 Cele kampanii „Prosto w raka”, dostępny: https://prostowraka.pl/cele/ [21.02.2018].
137 Strona Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, do-
stępna: https://www.infarma.pl/firmy-czlonkowskie/ [21.02.2018].
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z a. Polińską, alivia – Fundacja onkologiczna zwróciła się do związku 
Pracodawców innowacyjnych Firm Farmaceutycznych iNFaRMa z prośbą 
o grant na stworzenie portalu poświęconego medycynie spersonalizowa-
nej, który przez wyszukiwarkę podpowiadałby pacjentom, jakie badania 
molekularne powinny być u nich wykonane przy danym typie raka oraz ja-
kie leki (refundowane bądź nie) mogą być w ich przypadku zastosowane. 
z tego grantu, oprócz portalu, sfinansowana została konferencja prasowa, 
podczas której poinformowano o powstaniu tej strony. 

Fundacja zaczęła problem niewielkiej dostępności badań diagnostycz-
nych ujawniać publicznie poprzez artykuły i wystąpienia. zbierała także 
podpisy pod petycją w celu wprowadzenia osobnego finansowania tych 
badań, co miało chociaż częściowo gwarantować, że będzie większa wola 
ich wykonywania. W ramach kampanii został także przygotowany porad-
nik dla pacjentów138  

„Kampania „Prosto w Raka”139 i portal, który powstał w ramach kam-
panii doprowadziły do wprowadzenia tematu potrzeby indywidualnej 
ścieżki diagnostycznej i zmiany mechanizmu finansowania badań do dys-
kusji publicznej, a także do zalążków zmian w systemie ochrony zdrowia”. 
zatem, zdaniem a. Polińskiej, kampania ta okazała się skuteczna.

Jak argumentowano w rozdziale 4, korzyści społeczne przyczyniają 
się do osiągnięcia korzyści biznesowych z realizacji kampanii społecz-
nych. Wśród celów finansowych kampanii społecznych można wskazać 
m.in. uzyskanie refundacji produkowanych leków oraz założony procent 
wzrostu ich sprzedaży. Kampanie społeczne mogą się także przyczynić do 
realizacji celu poprawy wizerunku przedsiębiorstwa, zwłaszcza wśród klu-
czowych interesariuszy ochrony zdrowia. Ponadto zaangażowanie w kam-
panie społeczne jest doskonałą okazją do nawiązywania partnerstw, 
szczególnie z instytucjami publicznymi oraz organizacjami pacjentów. za-
tem skuteczność kampanii społecznej dla przedsiębiorstwa farmaceutycz-
nego, które jest w nią zaangażowane można mierzyć w kilku aspektach, 
które bardzo często nie są komunikowane szerszej grupie odbiorców. 

138 Prosto-w-Raka.pl czyli o medycynie personalizowanej. Praktyczny poradnik, dostępny: 
http://www.ruchspoleczny.org.pl/upload/dokumenty/prosto-w-raka.pdf [21.02.2018]. 
139 Strona kampanii „Prosto w raka” dostępna: https://prostowraka.pl/ [21.02.2018].
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Głównym celem niniejszej pracy było określenie motywacji przedsię-
biorstw farmaceutycznych do angażowania się w kampanie społeczne 
oraz ocena skuteczności tych kampanii jako instrumentu marketingu spo-
łecznie zaangażowanego 

Kluczową kwestią w analizowaniu zagadnienia motywacji przedsię-
biorstw farmaceutycznych była identyfikacja korzyści tych przedsię-
biorstw z zaangażowania w kampanie społeczne, co było pierwszym ce-
lem szczegółowym tej pracy. Postawiono 2 pytania badawcze dotyczące 
tego zagadnienia:

1. dlaczego przedsiębiorstwa farmaceutyczne angażują się w kampa-
nie społeczne z zakresu zdrowia?

2. Jakie korzyści czerpią przedsiębiorstwa farmaceutyczne z zaanga-
żowania w kampanie społeczne z zakresu zdrowia?

Powszechnie uważa się, że kampanie te służą realizacji celów spo-
łecznych, czyli ukształtowania społecznie pożądanych postaw, zacho-
wań i przekazania wiedzy140 i tylko te najczęściej podlegają ewaluacji141  

140 A. Gupta, The Impact of Social Advertising Campaigns in Shaping the Bevaviour of the 
People in Rajasthan, „The International Journal of Management and IT” 2018, vol. 16, 
no. 1, s. 71.
141 R. Kippen, E. James, B. Ward, P. Buykx, A. Shamsullah, W. Watson, K. Chapman, Iden-
tification of cancer risk and associated behaviour: implications for social marketing cam-
paigns for cancer prevention, „BMC Cancer” 2017, 17:550, s. 1–16; S. J. Hull, C. R. Davis, 
G. Hollander, M. Gasiorowicz, W. L. Jeffries IV, S. Gray, J. Bertolli, A. Mohr, Evaluation of 
the Acceptance Journeys Social Marketing Campaign to Reduce Homophobia, „American 
Public Health Association”, vol. 107, no. 1, s. 173; T. M. F. Scarapicchia, C. M. F. Sabiston, 
M. Brownrigg, A. Blackburn-Evans, J. Cressy, J. Robb, G. E. J. Faulkner, MoveU? Assessing 
a Social Marketing Campaign to Promote Physical Activity, „Journal of American College 125
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W kategoriach korzyści odnoszonych przez przedsiębiorstwa finansujące 
kampanie społeczne zwraca się głównie uwagę na korzyści wizerunko-
we142. Niemniej można wskazać szereg kampanii społecznych, mających 
na celu przynoszenie korzyści finansowych dla przedsiębiorstwa i nie są 
one związane jedynie ze zbieraniem funduszy na cele charytatywne po-
przez na przykład procent ze sprzedaży143 

autorka dokonała analizy rezultatów wywiadów z ekspertkami w za-
kresie komunikacji w ochronie zdrowia, a także analizy studium przypad-
ku kampanii społecznych wspieranych przez przedsiębiorstwa farma-
ceutyczne. Na podstawie tych badań zidentyfikowano 4 rodzaje korzyści 
odnoszonych z realizacji kampanii społecznych. Stwierdzono, iż przedsię-
biorstwa farmaceutyczne mają możliwość odnoszenia nie tylko korzyści 
wizerunkowych, które dotyczą głównie budowania wizerunku wśród inte-
resariuszy ochrony zdrowia, ale także korzyści relacyjnych i finansowych. 
Szczególnie warto zwrócić uwagę na te ostatnie. Są one w znacznym 
stopniu uwarunkowane uzyskaniem korzyści społecznych z kampanii, czyli 
przygotowania rozpoznawalnej i skutecznej kampanii społecznej. autorka 
zwróciła uwagę na 2 możliwości uzyskiwania korzyści finansowych z kam-
panii społecznych przez przedsiębiorstwa farmaceutyczne:

1. Kiedy kampania ma za zadanie zmianę postaw pacjentów, aby byli 
oni gotowi walczyć o swoje zdrowie i jakość życia przez zabiega-
nie o refundację leczenia. Jest to korzystne dla przedsiębiorstw 
farmaceutycznych, gdyż pozwala zwiększyć sprzedaż danego leku. 
W niniejszej pracy przytaczano dane dotyczące refundacji i jej skali, 

Health”, vol. 63, no. 5, s. 299–304; J. F. Thrasher, L. Huang, R. Pe´rez-Herna´ndez, J. Nied-
erdeppe, E. Arillo-Santilla´n, J. Alday, Evaluation of a Social Marketing Campaign to Sup-
port Mexico City’s Comprehensive Smoke-Free Law, „American Journal of Public Health” 
2011, vol. 101, no. 2, s. 328–334; M. A. Campbell, S. Finlay, K. Lucas, N. Neal, R. Williams, 
Kick the habit: a social marketing campaign by Aboriginal communities in NSW, „Australian 
Journal of Primary Health” 2014, 20, 327–333; U. Evers, S. C. Jones, D. Iverson, P. Caputi, 
‘Get Your Life Back’: process and impact evaluation of an asthma social marketing campa-
ign targeting older adults, „BMC Public Health” 2013, 13:759, s. 1–11.
142 T. R. Sunitha, E. Manoj, Cause Marketing – The Corporate, Consumer and Cause Part-
nership for Mutual Benefit: An India Perspective, „The IUP Journal of Marketing Manage-
ment” 2015, vol. XIV, no. 1, s. 39–48.
143 R. Naga Sandhya, P. Girija, Tata Tea’s Jaago Re! Campaign: The Social-Cause Marketing 
Initiatives and Long-Term Branding Initiatives, „The IUP Journal of Brand Management” 
2011, vol. VIII, no. 2, s. 31–49.
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co potwierdza jej znaczącą rolę. Przykładem takiej kampanii, która 
w pewien sposób wspierała zaangażowanie przedsiębiorstw far-
maceutycznych we wpisanie leku na stwardnienie rozsiane (SM) na 
listę leków refundowanych, była kampania „SM – Walcz o Siebie!” 
finansowana przez następujące przedsiębiorstwa farmaceutyczne: 
Biogen idec Ltd, Novartis Europharm Limited, alvogen iPCo S.a.r.l., 
Merck Serono Europe Limited, Bayer aG, Sanofi-aventis i Roche, 
z których każda ma w ofercie leki na stwardnienie rozsiane;

2. drugim rodzajem kampanii społecznych, który wzbudza duże za-
interesowanie przedsiębiorstw farmaceutycznych są kampanie 
zachęcające do profilaktyki raka, a dokładniej do badań diagno-
stycznych. Kluczowe tutaj nie jest zapobieganie chorobie, ale jej 
wczesna diagnostyka, przyczyniająca się z jednej strony do prze-
dłużenie życia pacjentów, a z drugiej do wzrostu przychodów ze 
sprzedaży leków na receptę, których reklama jest w Polsce prawnie 
zabroniona. Przykładami takich kampanii są wszystkie kampanie 
dotyczące badań profilaktycznych różnych rodzajów raka, np. raka 
szyjki macicy, raka piersi, raka prostaty, raka jelita grubego. Jednak 
najbardziej wyraźnie cel kampanii w postaci wczesnej diagnosty-
ki raka, a nie jego zapobiegania, czyli właściwej profilaktyki jest 
widoczny na przykładzie kampanii dotyczących raka skóry. Temu 
rakowi można zapobiec unikając słońca w godzinach południo-
wych i stosując kremy z filtrem. Tymczasem komunikaty kampanii 
społecznych dotyczących raka skóry finansowanych przez przedsię-
biorstwa farmaceutyczne związane są z obserwacją znamion i zgła-
szaniem się na badania kontrolne znamion do lekarza. Przykładem 
takiej kampanii jest „znamię! znam je? – akademia Czerniaka” 
finansowana przez 3 przedsiębiorstwa farmaceutyczne: Roche, 
Bristol-Myers Squibb i Novartis onkology, z których każda produ-
kuje leki na czerniaka.

Jak pokazują powyższe przykłady, przedsiębiorstwa farmaceutyczne 
mogą i odnoszą korzyści biznesowe z kampanii społecznych. Nawiązują 
przy ich okazji relacje z organizacjami pacjentów, instytucjami publicz-
nymi, politykami, mediami i czasami nawet innymi przedsiębiorstwami 
z branży farmaceutycznej. dzięki kampaniom mają możliwość budowania 
wizerunku głównie wśród kluczowych interesariuszy w ochronie zdrowia. 
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Ponadto mogą uzyskać korzyści finansowe, pod warunkiem, że kampania 
okaże się skuteczna.

zagadnienie skuteczności kampanii społecznych, w które angażują 
się przedsiębiorstwa farmaceutyczne zostało przenalizowane przy okazji 
realizacji drugiego celu szczegółowego niniejszej pracy, jakim była identy-
fikacja uwarunkowań skuteczności kampanii społecznych finansowanych 
przez przedsiębiorstwa farmaceutyczne pod kątem przynoszenia korzyści 
społecznych i biznesowych 

z tym celem szczegółowym związane są kolejne 2 pytania badawcze:
1. Czym można mierzyć skuteczność kampanii społecznych współfi-

nansowanych przez przedsiębiorstwa farmaceutyczne?
2. Czy można oceniać kampanie społeczne współfinansowane przez 

przedsiębiorstwa farmaceutyczne jako skuteczne?

Temat ten został przez autorkę poruszony podczas wywiadów z eks-
pertkami. Podawały one przykłady takich kampanii, w które były osobi-
ście zaangażowane i które okazały się skuteczne (a. Baranowska, M. Wie-
czorek, a. Polińska, E. Borek, J. Czarnoba) lub dokonały całościowej oceny 
tego rodzaju kampanii jako skutecznych (głównie E. Nazarako-Ludwiczak). 
Twierdziły, iż kluczowy jest postawiony cel kampanii, którym może być 
jej zasięg, liczba uczestników lub, analizując skuteczność kampanii spo-
łecznych z perspektywy przedsiębiorstw farmaceutycznych, liczba pozy-
skanych partnerów, poprawa wizerunku, uzyskanie refundacji produktów 
leczniczych czy wzrost sprzedaży. dotychczas skuteczność kampanii spo-
łecznych była postrzegana głównie przez pryzmat pożądanych społecz-
nie zmian postaw, jakich miała ona dokonać. Mimo iż autorka zwróciła 
uwagę na szereg innych celów, jakie może realizować kampania społecz-
na, korzyści społeczne z kampanii odkrywają tutaj kluczową rolę. To one 
często warunkują uzyskanie korzyści biznesowych przez przedsiębiorstwa 
farmaceutyczne. 

organiczeniami przeprowadzonego badania jest przede wszystkim 
jego skala. Przeprowadzono kilka wywiadów i mimo, że dzięki uzyska-
nym informacjom udało się sformułować interesujące wnioski, warto 
w przyszłości rozważyć powiększenie badanej próby oraz przeanalizowa-
nie większej liczby kampanii społecznych i korzyści, jakie przyniosły. 

analizując skuteczność mierzoną poziomem zmiany postaw spo-
łecznych wobec poddawania się badaniom profilaktycznym w kierunku 



Wnioski  
z przeprowadzonych 
badań

129

KAMPANIE SPOŁECZNE PRZEDSIĘBIORSTW FARMACEUTYCZNYCH

różnych rodzajów raka, należy stwierdzić, że nadal na tym polu jest wiele 
do zrobienia i nie wydaje się, że samo organizowanie kampanii społecz-
nych mogłoby przynieść w tej materii spektakularne rezultaty. Ponadto 
pomiar skuteczności kampanii społecznej może stanowić wyzwanie ze 
względu na różne czynniki wpływające na postawy, a także długi czas po-
trzebny do dokonania ich zmian. W związku z powyższym, zmiana postaw 
odbiorców kampanii nie jest łatwa do zmierzenia. analizując skuteczność 
kampanii społecznych autorka opierała się głównie na subiektywnych 
opiniach uczestników wywiadów, co jest kolejnym ograniczeniem prze-
prowadzonego badania. Warto w przyszłości rozszerzyć badania w kierun-
ku skonstruowania obiektywnych narzędzi pomiaru skuteczności kampa-
nii społecznych pod kątem odnoszenia wszystkich czterech analizowanych 
korzyści: społecznych, relacyjnych, wizerunkowych i finansowych. 





Zakończenie

Kampanie społeczne są traktowane jako instrument marketingu 
społecznie zaangażowanego przez przedsiębiorstwa farmaceutyczne. 
Na podstawie przeprowadzonych analiz studium przypadku oraz wy-
wiadów pogłębionych z ekspertkami z zakresu komunikacji w ochronie 
zdrowia, można stwierdzić, iż przedsiębiorstwa farmaceutyczne mają do-
skonałą możliwość uzyskania korzyści biznesowych z realizacji kampanii 
społecznych. 

W niniejszej pracy przedstawiono przykłady kampanii społecznych ilu-
strujące różne rodzaje korzyści, jakie są dzięki nim odnoszone. Są wśród 
nich: korzyści społeczne, relacyjne, wizerunkowe i finansowe. Powszech-
nie uważa się, że głównymi odnoszonymi korzyściami dla przedsiębiorstw 
wspierających kampanie społeczne są korzyści wizerunkowe. W tym wy-
padku budowanie wizerunku dotyczy kluczowych interesariuszy w ochro-
nie zdrowia. osoby z nią niezwiązane mogą nie zwrócić uwagi na obec-
ność przedsiębiorstw farmaceutycznych, która nie jest eksponowana. 

Realizacja kampanii społecznych pozwala na nawiązywanie part-
nerstw z organizacjami pacjentów, które stanowią dla przedsiębiorstw 
farmaceutycznych, skuteczny i prawnie dozwolony sposób komunikacji 
z pacjentami. Ponadto kampanie są dobrą okazją nawiązywania relacji 
z instytucjami publicznymi i politykami, co może okazać się bardzo cenne 
w przypadku zabiegania o wpisanie na listę leków refundowanych.

zdaniem autorki, kampanie społeczne są doskonałym narzędziem bu-
dowania pozycji konkurencyjnej. Przedsiębiorstwa farmaceutyczne, pla-
nując swój udział w kampaniach społecznych, powinny zwrócić uwagę na 
to, czy mogą one rzeczywiście przynieść korzyść społeczną, czy mają szan-
sę okazać się skuteczne. Przede wszystkim skuteczne kampanie społeczne 
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mogą przynieść przedsiębiorstwom farmaceutycznym korzyści bizneso-
we. autorka zamieściła w niniejszej pracy 2 schematy angażowania się 
w kampanie społeczne, które mogą przynieść korzyści finansowe przed-
siębiorstwom farmaceutycznym:

1. Kampanie zachęcające do poddawania się badaniom diagnostycz-
nym w kierunku raka, o ile okażą się skuteczne, przyczyniają się do 
zwiększenia liczby zdiagnozowanych pacjentów, którzy przyjmując 
leczenie, powodują wzrost sprzedaży przedsiębiorstwa;

2. Kampanie budujące empowerment pacjentów, którzy zaczynają 
walczyć o swoje zdrowie i jakość życia poprzez m.in. zabieganie 
o refundację leczenia, która to jest bardzo istotna dla przedsię-
biorstw farmaceutycznych w kontekście wzrostu sprzedaży.

Warunkiem odniesienia korzyści biznesowych jest bardzo często od-
niesienie korzyści społecznych z realizacji kampanii społecznych. zatem 
należy zwrócić uwagę na analizę sytuacji, której dotyczy kampania oraz 
kreację skutecznego komunikatu, np. na podstawie sprawdzonego mo-
delu, który zostanie przekazany odbiorcom za pośrednictwem odpowied-
nich kanałów komunikacji. 

Podsumowując, kampanie społeczne są często wykorzystywane przez 
przedsiębiorstwa farmaceutyczne jako instrument marketingu społecznie 
zaangażowanego. od początku ich realizacji przyświeca im osiągniecie nie 
tylko celu społecznego, ale przede wszystkim biznesowego. Jest to zupeł-
nie naturalne, gdyż celem przedsiębiorstw jest osiąganie zysku. Niemniej 
jednak, warto dbać o to, by działania przedsiębiorstw farmaceutycznych 
były transparentne, tzn. żeby jasno komunikowały wszystkie cele kampa-
nii – społeczne oraz biznesowe.

Wspieranie finansowe kampanii społecznych powinno być przeprowa-
dzane w sposób, który przyniesie przedsiębiorstwu największe korzyści. 
Przedsiębiorstwa stawiające sobie za cel działania w ramach marketingu 
społecznie zaangażowanego, powinny robić to w dziedzinach mających 
bezpośredni związek z ich główną działalnością. Rozwiązaniem dla przed-
siębiorstw farmaceutycznych wydaje się inwestowanie tak, aby pomaga-
jąc pacjentom, móc czerpać większe korzyści finansowe, budując jedno-
cześnie wizerunek społecznie zaangażowanego przedsiębiorstwa.
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Załącznik nr 2 
Opis kampanii „Wróć bez HIV”

Krajowe Centrum ds. AIDS po raz kolejny zorganizowało multimedialną, 
ogólnopolską kampanię społeczną mającą na celu podniesienie poziomu 
wiedzy na temat HIV i AIDS. Kampania jest kluczowym elementem działań 
profilaktycznych w Polsce i ma na celu ograniczenie zasięgu epidemii HIV/
AIDS. Kampania realizowana w latach 2008–2009 jest skierowana do osób 
podróżujących w kraju i za granicę – zarówno w celach turystycznych, jak 
i zawodowych. Pragniemy, by główne hasło kampanii – „Wróć bez HIV” – 
przekonało jej odbiorców, że problem HIV/AIDS może dotyczyć każdego. 
Jesteśmy przekonani, że kampania skłoni do refleksji i zachęci do podejmo-
wania bezpieczniejszych zachowań, a także do poznania swojego statusu 
serologicznego poprzez zrobienie testu w kierunku HIV. W Polsce główną 
drogę zakażeń HIV stanowią obecnie ryzykowne zachowania seksualne. 
Najczęściej zakażają się osoby będące w grupie wiekowej od 18 do 39 lat. 
Dlatego też kampania jest skierowana przede wszystkim do osób młodych 
i aktywnych seksualnie – żyjących w związkach formalnych, nieformalnych 
i nieposiadających stałego partnera. Osoby młode są też najbardziej mo-
bilne. Jak wynika z badań Głównego Urzędu Statystycznego, najliczniejszą 
grupę osób wyjeżdżających z Polski na co najmniej 2 miesiące stanowią 
osoby między 18 a 35 rokiem życia, stanu wolnego, mające co najmniej 
średnie wykształcenie i wyjeżdżające zarówno w celach zarobkowych (po-
nad 80%), jak i turystycznych. Grupę tę charakteryzuje duża aktywność 
seksualna i gotowość do poszukiwania lub zmiany partnera seksualnego. 
Często wyjazd oznacza rozłąkę ze stałym partnerem. Przekazy kampanii są 
skierowane także do osób przemieszczających się na terenie kraju.

Co chcemy powiedzieć poprzez kampanię „Wróć bez HIV”?
Nieważne kim jesteś, gdzie jesteś, co robisz, jakie masz wykształcenie, 

czy też przekonania – HIV i AIDS może dotyczyć także Ciebie. Zawsze i wszę-
dzie unikaj ryzykownych zachowań. HIV i AIDS nie zna granic.

Seks, tak jak podróż, to wspaniałe przeżycie, może dawać dużo satys-
fakcji i szczęścia, jeśli zadbamy o swoje bezpieczeństwo. Wykorzystuj wie-
dzę o HIV w praktyce. Negocjuj techniki bezpieczniejszego seksu, używaj 
prezerwatywy. Nie bój się rozmawiać o przeszłości seksualnej partnera. 
Zrób test na HIV, dowiedz się jaki jest Twój status serologiczny.
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Elementy kampanii:
Podobnie jak w poprzednich latach, kampania ma charakter multime-

dialny. Wykorzystana jest reklama radiowa, prasowa, internetowa oraz 
billboardy, plakaty, ulotki, kalendarze, pakiety edukacyjne z wklejonymi 
prezerwatywami i szereg innych materiałów promocyjnych. Powstała też 
gra – dostępna na stronie internetowej.

W ramach kampanii powstały cztery kreacje – jedna z myślą o osobach 
podróżujących w celach turystycznych, druga dla osób wyjeżdżających do 
pracy, trzecia dla klientów osób sprzedających usługi seksualne, czwarta 
dla osób podróżujących za granicę służbowo. Na wszystkich materiałach 
widnieje proste, uniwersalne logo - walizka. Nieważne gdzie ktoś jedzie 
i w jakim celu. Każdemu mówimy „Wróć bez HIV”:

Celem tej kampanii, jak poprzednich, jest zachęcenie do wykonania 
testu w kierunku HIV. Stąd na materiałach obecność znanego już znaku: 

Źródło: Krajowe Centrum ds. AIDS, http://www.aids.gov.pl/kampanie/2009/kampania2009.html  
[09.06.2016].


