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Zaangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat 

kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego 
kapitału kulturowego u decydentów, niedocieranie poprzez imprezy 
kulturalne do masowego odbiorcy, a przez to niemożność 
odpowiedniego reklamowania produktów i usług, a także takie 
czynniki strukturalne jak fakt, że firmy działają na terenie gmin, a nie 
województw. Rozmowy z przedstawicielami biznesu przekonują 
jednak, że niektóre z podmiotów gospodarczych traktują inwestycje w 
kulturę jako misję na rzecz społeczności lokalnych, które są 
odbiorcami ich produktów czy usług. Sponsoring kultury przegrywa 
jednak z akcjami charytatywnymi czy sportem, które to sfery biznes 
postrzega w kategoriach utylitarnych. Generalna uwaga: z 
przedsiębiorcami wcale nie jest tak źle, jak ich reszta graczy w polu 
kultury odmalowuje. Mają znaczną wiedzę na temat kultury, zapewne 
u rozmówców wynikającą z lat spędzonych na negocjacjach z 
przedstawicielami instytucji kultury, na kontaktach z nimi i wynikające 
z przychodzenia na sponsorowane spektakle czy wydarzenia. Nie ma 
w nich wcale unikania kultury jak ognia albo doceniania jedynie tych 
jej form, które mają potencjał zysku komercyjnego. Potrafią 
oszacować wartość dodaną nie liczoną bezpośrednio w pieniądzach. 
Doceniają także własny, osobisty udział w przedsięwzięciach, które po 
części finansują: To jest tak, że życie się stało szybkie Państwo też 
doskonale o tym wiedzą i brakuje czasu, na co? Na życie poza pracą, 
na spotkanie się, już nie skorzystanie z kultury, z teatru, kina, ale na 
to, żeby się spotkać, żeby gdzieś wyjść porozmawiać, się spotkać pod 
pretekstem nie umawiając się, że tak powiem i to jest fajne, że 
sponsorzy się spotykają, podadzą sobie rękę, zapytają się co słychać 
nie tylko z kurtuazji…
/T. Szlendak/.
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Biznes, w szczególności ten o zasięgu lokalnym, 
nie jest zainteresowany wspieraniem działań kulturalnych 

bez względu na to, czy organizatorem tych działań są 
instytucje kultury, czy też organizacje pozarządowe, gdyż 

jest to dla niego nieopłacalne.

Mit?



Oficjalne dokumenty (w tym listy kierowane do biznesu), publikacje 
publicystyczne, oficjalne i mniej oficjalne dyskusje, a nawet znaczna część 
publikacji o charakterze naukowym do jednego tygla wrzuca następujące 
pojęcia: 

Traktowanie tych pojęć jako synonimów jest oczywistym 

nadużyciem, a wręcz niekiedy kardynalnym błędem.
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Jedynym terminem, który mógłby 

być synonimem dla tych 

wszystkich określeń jest pojęcie 

sponsor
ingu w jego 

najbardziej popularnym znaczeniu 

(pamiętając oczywiście, że pod 

tym pojęciem mogą się kryć 

również inne konotacje, takie jak 

np. nieformalne finansowanie 

usług o charakterze towarzyskim).  

W tym z całą dobitnością należy 

powiedzieć, że sponsoring w takim 

rozumieniu nie jest
 pojęci

em 

ostrym 
i jedno

znaczny
m. 



Współcześnie 
wspieranie 
różnorodnych działań 
i celów przez 
podmioty 
gospodarcze i osoby 
prywatne (popularnie 

sponsoring) 
dzieli się na różne 
formy. Są to: 

mecenat
dobroczynnośćpatronat
sponsoring
zakup

reklamodawstwo



MECENAT to znana od głębokiej 

starożytności hedonistyczna forma wspierania 

indywidualnych artystów lub uczonych przez 

arystokrację. Określenie pochodzi od przydomka 

(trzeciego członu nazwiska) Gaiusa 

Cilniusa
 Maecena

sa  

bliskiego przyjaciela Cesarza Oktawiana 

Augusta, który do historii przeszedł jako opiekun 

(mecenas) artystów swojej epoki. Współcześnie 

tak określane są podobne relacje pomiędzy 

biznesem a przedstawicielami szeroko 

rozumianej kultury, w których 

darczyńc
a nie 

oczekuje
 od 

obdarowy
wanego 

żadnych 
świadcze

ń. 



DOBROCZYNNOŚĆ lub inaczej 

filantropia (bliskie mecenatowi) to 
realizowana przez niezależne fundacje lub 

korporacje, najczęściej długotrwała działalność 
wspierająca określony podmiot lub 

indywidualnego artystę. Charakteryzuje się 

anonimowością lub zaznacza 
obecność udziału fundatora w bardzo 

ograniczony sposób. Jest to rodzaj biznesu 
społecznie zaangażowanego. 



PATRONAT nieprzerwana lub 
choćby długotrwała 

działalność na rzecz instytucji lub 
osób prywatnych świadczona przez 
prywatne fundacje, firmy lub media. 

Zasadniczą cechą jest trwałość 
relacji oparta na wzajemnej 

lojalności (obejmuje 
również okresy mniejszej aktywności 

twórczej). 



SPONSORING to relacja biznesowa łącząca 
prywatne fundacje, korporacje, media z artystą, 
pojedynczym projektem, czy instytucją opierająca się 
na wymianie wzajemnych świadczeń 
(reklama, budowanie prestiżu, budowanie relacji 
środowiskowych itp. Jest to podejście o charakterze 
marketingowym i komercyjnym). Sponsoring 
powinien mieć charakter długotrwały, gdyż 
pojedyncze, jednorazowe akty tego typu określa się 
mianem darowizn. 



REKLAMODAWSTWO  - rodzaj świadczenia 
podmiotów biznesowych na rzecz instytucji 

lub istniejących, zarejestrowanych organizacji 
społecznych polegający na wykupieniu 

(często dużo drożej, niż w firmach 
reklamowych lub mediach) usług 

reklamowych przy okazji działań 
artystycznych itp. Zwykle stosowana przez 

podmioty biznesowe chcące uniknąć 
problemów ze służbami skarbowymi. 



ZAKUP to trwałe przeniesienie własności dzieła 
artystycznego na rzecz biznesu (stanowi część tzw. kultury 
korporacyjnej). Często dzieło artystyczne 
tworzone jest na konkretne zlecenie 
firmy (np. obraz ma być w kolorach błękitno-szarych i 
przedstawiać morze). W części państw Europy Zachodniej zakup 
dzieła artystycznego jest wymagany przez np. prawo budowlane (np. 
3% wartości inwestycji komercyjnej lub publicznej muszą stanowić 
zakupy albo realizacje plastyczne stale ze zbudowanym obiektem 
związane).



Skoro jest tyle możliwości, 

dlacze
go 

system
 

nie 

działa
?



W poszukiwaniu 
biznesowego partnera dla 

działań kulturalnych ważne 
jest zachowanie 

proporcji. Nie mają 
sensu poszukiwania wielkiego 

partnera dla małych 
przedsięwzięć.„
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małe, średnie i duże
podmioty sfery kultury marzą o tym, aby ich mecenasem stała się 
wielka, najlepiej międzynarodowa korporacja, przy czym nie mają im 
nic albo bardzo niewiele do zaoferowania.



Pisma z prośbą o wsparcie kierowane najczęściej na 
nazwisko prezesa zarządu, którego nazwisko sprawdzono 
dokładnie na stronie internetowej pozostają najczęściej 
bez jakiejkolwiek odpowiedzi. 

W czym tkwi problem?



Pomysł jak szybko i łatwo 

zdobyć milion dolarów miało już w 

przeszłości, ma teraz i będzie miało 

w przyszłości tysiące firm, instytucji 

publicznych i organizacji 

społecznych.
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Istotę tego problemu doskonale 
obrazuje klasyczne już dziś ogłoszenie 
prasowe McGraw-Hill z 1983 roku znane 

jako „I don’t know who 
you are”.

Nie wiem, kim jesteś. 
Nie znam Twojej firmy.
Nie znam produktów 
Twojej firmy. 
Nie wiem, co Twoja 
firma reprezentuje.
Nie wiem, kim są 
klienci Twojej firmy. 
Nie znam reputacji 
Twojej firmy. 
No więc – co chciałeś 
mi sprzedać do 
cholery?



Autoprezentacja, 
przedstawienie oczekiwań i 

korzyści na jednej 
stronie formatu A4 

jest niezwykle 

trudną sztuką.



Można powiedzieć 

więcej – JEST 

NIEWY
KONAL

NE



Bardzo smutna dla 

wielu prawda: biznes nie 

sponsoruje idei, 

instytucji, ani dobrych 

uczynków. 
Biznes sponsoruje 

LUDZI, KTÓRZY 

MAJĄ COŚ DO 

ZAOFEROWANIA



Współpraca biznesu z instytucjami kultury i 

organizacjami pozarządowymi jest obarczona wieloma 
błędami i zadawnionymi wzajemnymi pretensjami. 
Wszystkie strony popełniają liczne błędy utrudniające 
lub wręcz uniemożliwiające współpracę.



(M. Dragićeviś-Šešić, B. Stojković, Kultura: zarządzanie, animacja, marketing, NCK, Warszawa 2010, s. 177) 

„Mylne przekonania związane z polityką 
sponsoringu: 

sponsoring jest obowiązkiem bogatych;

jest to nowy sposób przekazywania darowizn dla uspokojenia sumienia;
sponsoring to wyrzucanie pieniędzy;

damy tyle ile możemy poświęcić (w praktyce oznacza to, że sponsoring nie 
ma funkcji promocji);

należy dać środki tylko wówczas, gdy pojawi się przymus polityczny;

sponsoring nie przynosi żadnych rezultatów”.



Do najczęściej popełnianych błędów 
związanych ze sponsoringiem należą:

„ 1.kreowanie fałszywego obrazu własnej 
firmy;

2.brak sprecyzowanej 

strategii, tj. decydowanie o 

sponsorowaniu od przypadku do 

przypadku (podejście 

amatorskie);

3.mecenat niezgodny z 

ogólną polityką 

informacyjną firmy;

4.sponsoring pojęty jako osobista 
decyzja i zasługa dyrektora;

5.wiara w to, że decyzje mogą 

być podejmowane bez udziału 

specjalistów od kultury – 

menadżerów, artystów itp;
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7.ustanawianie stosunków 

zależności, fałszywego 

zaufania/braku zaufania z 

artystą, instytucją itp;

8.zła ocena znaczenia mediów 
(brak właściwego przygotowania 
strategii w kwestii współpracy 
z mediami w związku ze 
sponsoringiem);
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(M. Dragićeviś-Šešić, B. Stojković, Kultura: zarządzanie, animacja, marketing, NCK, Warszawa 2010, s. 177) 



1% 

ankietowanych firm w Polsce uważa sponsoring 
kultury za przejaw społecznej odpowiedzialności 
biznesu; 

Prawda 
niezbyt 
budująca 
dla niektórych

63% firm postrzega wspieranie kultury i 

sztuki jako działania promocyjne;

dla ponad 80% firm sponsorowanie kultury 

i sztuki jest formą komunikacji z otoczeniem

Według ilościowych badań sponsoringu kultury i sztuki 
przygotowywanego przez Fundację Commitment to Europe

http://www.cte.org.pl/pliki/raporti.pdf
http://www.cte.org.pl/pliki/raporti.pdf
http://www.cte.org.pl/pliki/raporti.pdf
http://www.cte.org.pl/pliki/raporti.pdf
http://www.cte.org.pl/pliki/raporti.pdf


Wyniki tych badań pokazują niezbicie, że działania biznesu w sferze kultury NIE SĄ DZIAŁANIAMI BEZINTERESOWNYMI. 



W większości krajów Europy 
Zachodniej bardzo dobrze rozwija 
się współpraca biznesu ze sztuką, 
powstają liczne programy 
ART&BUSINES (A&B), które prowadzą 
do: 

rozwoju rynku dzieł sztuki;

zmian w ust
awodawstwie

 fiskalnym,
 dzięki któ

rym 

środki prze
znaczone na

 odkup dzie
ł sztuki 

podobnie ja
k datki na 

rozwój sekt
ora non-pro

fit 

są wolne od
 podatków;

prowadzą działalność lobbystyczną na rzecz 
takich zmian w prawie, aby zakup dzieł sztuki 
przy okazji nowych inwestycji miał charakter 
obowiązkowy. 

W Polsce działania ART&BUSINES  
(A&B) są na początku tej drogi i 
nie osiągnęły jeszcze żadnych 
znaczących sukcesów legislacyjnych.



Światowy ruch A&B sformułował długofalowy program 
współpracy sztuki i biznesu, który obejmuje bardzo szerokie i 
wielopłaszczyznowe typy współpracy. Korzystając z tych 
doświadczeń można sformułować program indywidualnych lub 
zbiorowych zasad współpracy w Polskich warunkach szeroko 
rozumianej współpracy kultury i biznesu 

(K&B), który obejmowałyby bez względu na formę prawną 
wszystkie organizacje zajmujące się kulturą i biznes.



Celem nadrzędnym 

powinno się stać budowanie 

osobistych, długotrwałych 

wzajemnych relacji ludzi 

kultury i biznesu wykraczających 

znacznie poza bieżącą politykę 

sponsoringową. 

Biznes nie chce być 

postrzegany i eksploatowany 

WYŁĄCZNIE JAKO
 

PŁATNIK. 



Propozycje możliwej współpracy 
ludzi kultury i biznesu:
K&B zarząd – włączanie w pracę zarządów lub rad programowych organizacji non-profit i 
instytucji kultury doświadczonych ludzi biznesu (nawet emerytowanych);
K&B poszerzanie kompetencji, pomoc organizacjom zajmującym się kulturą w zdobywaniu 
wiedzy i umiejętności w dziedzinie zarządzania i ewaluacji.;
K&B biznes, oferowanie w środowisku biznesowych usług związanych z kulturą (organizacja 
imprez i uroczystości, badań naukowych, oferty copywriter, porządkowanie archiwów, 
wycenę antyków etc.);
K&B rozwój kreatywny, gdzie artyści, naukowcy i menadżerowie kultury na zaproszenie 
biznesu stymulują myślenie kreatywne i mogą mieć wpływ na nową dynamikę korporacyjną;
K&B ekonomia prestiżu, nakłanianie biznesu na fundowanie nagród i stypendiów dla 
wybitnych artystów, uczonych zajmujących się kulturą (długotrwałe programy);
 K&B program inwestycyjny, polegający na promocji współpracy między światami biznesu, 
kultury, nauki, korzystnej dla każdej ze stron w celu wspierania prywatnych inwestycji w 
kulturę;
K&B umiejętności i trening, umożliwienie organizacjom zajmującym się szeroko rozumianą 
kulturą udziału w seminariach, konferencjach i szkoleniach organizowanych dla biznesu w 
celu nabrania i wytrenowania umiejętności menadżerskich oraz poznania mechanizmów 
rynkowych.
K&B nowe horyzonty, zapraszanie przedstawicieli biznesu do udziału w spotkaniach, 
seminariach, debatach dotyczących współczesnej kultury i nauki organizowanych przez 
instytucje kultury i organizacje non-profit;
Docelowo współpraca na zasadach K&B WSPÓLNY PROJEKT, obejmująca współpracę instytucji 
kultury, organizacji społecznych i biznesu we wszystkich etapach realizacji projektu od 
wygenerowania pomysłu po ewaluację.       



Trawestując powiedzenie prof. K. Obłója o rynku 

można by rzec, że biznes w stosunku 
do instytucji kultury i 
organizacji pozarządowych nie 
jest ani sprawiedliwy ani 
uczciwy jest indyferentny. Tylko 
od ludzi związanych z kulturą zależy, czy na tym 
polu nastąpią duże zmiany.

"Rynek nie jest an
i 

sprawiedliwy
 ani uczciwy

 - 

rynek jest t
ylko indyfer

entny."

(K. Obłój) 


