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Wstęp 

Fundacja korporacyjna 
jako narzędzie sukcesu w realizacji strategii 
społecznego zaangażowania przedsiębiorstw 

Wzrost zamożności zachodnich społeczeństw i niezdolno · ć władz państwo
wych do za pokajania potrzeb społecznych i ocjalnych spowodowały wzrost za
interesowania społeczeństwa tym co robią przedsiębiorstwa, oprócz produkcji 
dystrybucji wyrobów i świadczenia u ług z których korzystają członkowie 
społeczeństwa - szczególnie chodzi o negatywne efekty zewnętrzne dla rodowi-
ka i nieetyczne praktyki handlowe. 

Dlatego ludzie - zewnętrzni intere ariusze - podobnie jak klienci, skierowali 
na przedsiębior twa swoje oczekiwania dotyczące jakości dobrej ob ługi 
roz ądnej ceny i zaczynają podnosić poprzeczkę stawianych wymagań. Pragną 
rozliczać flrmy nie tylko za wyniki finansowe decydujące o warto· ci akcji lub 
udziałów, lecz również nakładają na przedsiębim two odpowiedzialność za wyni
ki połeczne a przynajmniej za unikanie ucze tniczenia w działaniach 

szkodliwych społecznie [Parston 1997]. 
Zdaniem P. Kotlera, "zróżnicowanie siebie i swoich wyrobów staje się dla 

przedsiębiorstw coraz większym problemem. Każdy zauważalny element 
przewagi konkurencyjnej natychmiast powoduje naśladownictwo. Tradycyjne 
metody marketingu tracąpowoli na znaczeniu, przechodząc ewolucję od orientacji 
marketingowej do orientacj i społecznej i humanistycznej ' [Kotler 1998 s. 180]. 

Przedsiębiorstwa zaczynają inwestować w image poza , światem biznesu". 
Jedną z form wyróżni ania swojej działalności jest budowanie połecznego 

wizenmku przeds iębiorstwa poprzez m.in. zainteresowanie problemami 
połecznymi. Oznacza to realizację tzw. trategii społecznej odpowiedzialno ci, 

która zakłada m.in. dbałość o to, aby wkład firmy w rozwój lokalnej połeczności 

był odczuwalny przez jak największą liczbę jego rnie zkru1ców. 
Przykładowe formy działań, na któtych koncentrują się finny realizujące 

trategię społecznej odpowiedzialności w obszarze odpowiedzialności wobec 
połeczno'ci lokalnej, to m.in.: 
l) podejmowanie przedsięwzięć komercyjnych generujących pozytywne zmiany 

strukturalne w regionie; 
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2) podejmowanie długoterminowych inwestycji na rzecz wspólnoty lokalnej kre
ujących przychylność otoczenia społecznego; 

3) realizacja przedsięwzięć charytatywnych dla dobra wspólnego [Rok 200 1 
. 52]. 
Wyżej wymienione obszary są związane z dobrowolnym zaangażowaniem 

przedsiębiorstwa i określane społeczną odpowiedzialnością (social responsi
bility) stanowią wego rodzaju dopełnienie przedsięwzięć komercyjnych, które 
obejmują wszelkie działania mające na celu wspieranie rozwoju przedsię

biorstwa, jego ukces komercyjny np. poprzez obniżanie kosztów działania, czy 
promocję wizerunku przedsiębiorstwa, 

Do realizacji tych działań, w celu zapewnienia sukcesu przedsiębiorstwu, 
powoływane są fundacje korporacyjne. Znaczący wzrost liczby fundacji korpora
cyjnych w ostatnich latach może wiązać ię z coraz powszechniejszym uznaniem 
roli, jaką przedsiębiorstwa odgrywają w procesie zmian społecznych. Tworzenie 
fundacji korporacyjnych jest wyrazem przyjęcia przez finnę bardziej strategicz
nego podejścia do działań społecznych i filantropijnych, nadania im ram insty
tucjonalnych i zapewnienia sukcesu przed iębiorstwu. 

Celem artykułu jest zaprezentowanie dotychczasowych wyników badań lite
raturowych autorki na temat fundacji korporacyjnych. 

l. Fundacja korporacyjna - definicja, cechy i znaczenie w świecie 
Fundacja korporacyjna to odrębny podmiot ustanowiony przez przedsi ębior

stwo i przez nie fmansowany, którego celemjest realizacja działań społecznie użyte
cznych. Wydają się najbardziej dojrzałą formą realizacji społecznej aktywności 
biznesu, a dzięki zapewnieniu przez firmę stabilnego źródła fmansowan ia, najbli ż
sze są klasycznej fonnule fundacji (określanej jako instytucja wyposażona przez 
fundatora w majątek przeznaczony do realizacji wyznaczonego przez niego celu). 

Dysponują tabilnym i niezależnym źródłem finansowana, umożliwiającym 

rozwijanie długofalowych programów społecznego zaangażowania. Ta cecha 
czyni je ważnym źródłem wspierania inicjatyw społecznych. 

Pie1w za fundacja korporacyjna w Ameryce [Leś 200 l] została założona 

w 1917 r. przez firmę Sears i Roebuck z inicjatywy Juliusa Rosenwalda, który 
poza tym osobiście ufundował ponad 5 tys. szkół dla Afroamerykanów z południa 
Stanów Zjednoczonych. Wraz z rewolucją industrialną, filantropia, dotychczas 
zarezerwowana dla możnych i arystokratów, stała się również domeną wielkich 
przedsiębiorców. 

Dalszy rozwój biznesu w tym rozproszenie akcjonariatu, doprowadził do 
sytuacji, w której aby zapewnić ciągłość działań dobroczynnycli konieczne stało 
się zinstytucjonalizowanie korporacyjnego podejścia do kwestii charytatywnych 
czy społecznych. Fundacje korporacyjne stały się swoistym uosobieniem postawy 
obywatelskiej biznesu. 
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Btytyjskie źródła [Revealing the foundations, 2007] wskazują następujące 
powody zakładania fundacj i korporacyjnych, które są również zbieżne z mo
tywami amerykańskich i francuskich przedsiębiorców. 

Po pie1wsze, założenie fundacji korporacyjnej pozwała na stworzenie osob
nej struktury zarządzającej dobroczynnością firmy i tym samym nie obciąża 
pracowników, a jednocześnie pozwala na swoistą "kontrolowaną niezależność" 
od właściwej działalności firmy. 

Po drugie, pozwała to na bardziej konsekwentną strategię zaangażowania 
społecznego . 

Trzecim powodem są osobiste motywacje właściciela , czy też fundatora. 
Wreszcie czwarta przyczyna, to korzyści reputacyjne. Zdarza się także, że 

fundacje korporacyjne są zakładane, aby uczcić wyjątkowe okazje, ważne dla frr
my - mogą to być rocznice, istotne osiągnięcia, upamiętnienie założyciela firmy 
lub jego rodziny. 

We Francji [Panorama 2004 2005] deklarowanym powodem jest także chęć 
nadania instytucjonalnej formy, dominującemu w korporacyjnej kułturze niektó
rych przedsiębiorstw, poczuciu odpowiedzialności firmy nie tylko za wyniki eko
n omiczne, ale także za wpływ na otoczenie społeczne i naturalne oraz zap wnie
nia sprawnego narzędzia do realizacji tak postrzeganego zobowiązania finny 
wobec społeczności. 

W USA fundacje korporacyjne przekazują 29% w zystkich darowizn z biz
nesu , a biorąc pod uwagę darowizny rzeczowe fundacji firm farmaceutycznych 
niemal połowę. W Wielkiej Brytanu 18% darowizn biznesu przekazywanych je t 
za pośrednictwem fundacji korporacyjnych. 

Fundacje korporacyjne w krajach Europy Środkowej i Wschodniej pojawiły 
się niemal ze stuletnim opóźnieniem w porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi. 
Nietrudno zrozumieć, dlaczego. Lata reżimu komunistycznego, brak normalnie 
rozwijającego się sektora ptywatnego, karykaturalne nadużycia po taw i akty\; no ' ci 
obywatelskiej sprawiły, że dopiero po zmianie ustroju i wielu nieodzownych refor
mach powstała nie tylko możliwość, ale i potrzeba tworzenia tego typu instytucji . 

Zdaniem analityków sektor biznesu w Europie Środkowej i W chodniej 
przekazuje coraz więcej środków na cele dobroczynne. Badania CERGE-EI [Svit
kowa 2006] wskazują na pewne prawidłowości wspólne dla pań tw regionu, 
a mianowicie: głównymi darczyńcam i korporacyjnymi są finny zagraniczne in
westujące w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, one też jako pie1w ze in
stytucjonalizują swoją dobroczynność, zakładając fundacje. 

O wyborze fundacji korporacyjnej jako sposobu zinstytucjonalizowania 
działalności filantropijnej flfOly decydujązazwyczaj czynniki prawne. Tam, gdzie 
prawo sprzyja zakładaniu ftmdacji , powstaje ich więcej niż tam gdzie prawo jest 
restrykcyjne. Przykładem może tu być Chorwacja [Foundations and ... , 2003] 
gdzie rozwiązania legislacyjne nakładają na fundacje wiele trudnych i ograni
czających obowiązków. W roku 2003 w Chorwacji działało w umie 14 fundacji, 
z czego 2 fundacje korporacyjne - Fundacja Sim-Bex i Fundacja Podravki. 
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Regulacje prawne i klimat polityczny z pewnością mają też wpływ na dar
czyńców korporacyjnych w Rosji. W badaniu przeprowadzonym tam przez 
UNDP [UNDP2006] wśród Judzi biznesu, przedstawicieli rządu 75% re ponden
tów wskazało, że "presja ze strony władz i administracji' jest czynnikiem silnie 
wpływającym na aktywność rosyjskich finn w sferze społecznego zaanga
żowania. Choć rynek rosyjski jest tynkiem najmniej zbadanym, dane, które są 
dostępne, robią duże wrażenie. Fundacja Charytatywna Vladimira Potanina 
wydała w 2005 roku ponad 8 milionów dolarów na cele edukacyjne, zaś Fundacja 
Dynastia założona przez Dymitra Zimina - założyciela fmny Vimpe!Com 
świadczącej u ługi z zakresu telefonii cyfrowej przeznaczyła niemal 3 5 miliona 
dolarów na projekty dotyczące nauki i edukacji. 

Problematyka fundacji korporacyjnych jest głównie obecna w piśmiennic
twie amerykat1 kim. Poza przywoływanymi już wcześniej badaniami SMART 
Company dla CAF z 2006 i lipca 2007 nieznane są żadne poważne badania na ich 
temat. Przeprowadzenie dalszych badań środowiska fundacji korporacyjnych 
mogłoby przyczynić się do propagowania dobrych praktyk biznesu w sferze 
społecznego zaangażowania oraz wzmocnić rozwój fundacji korporacyjnych 
i zwiększyć ich prestiż. 

2. Fundacje korporacyjne jako narzędzie realizacji celów społecznych 
przedsiębiorstwa 

Fundacje korporacyjne postrzegane sąjako narzędzie realizacji idei strate
gicznej filantropii. Idea ta zakłada, że możliwe jest, a wręcz konieczne z punktu 
widzenia drugofalowości projektu, wspieranie inicjatyw społecznych w posób 
który łączy dobroczynność z biznesowymi celami firmy, takimi jak budowa mar
ki, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie reputacją etc. 

Tymczasem wyznawcy społecznej odpowiedzialności biznesu uważają 

strategiczną filantropię za padkobierczynię dziewiętnastowiecznego sposobu 
postrzegania przedsiębiorstw i przedsiębiorców. Ich zdaniem firmy nie mogą 
ograniczać się jedynie do filantropii, ignorując pozostałe sposoby oddziaływania 
na społeczność wokół firmy jak choćby technologie produkcji, źródła surowców, 
prawa pracowników, etyczny marketing itp. 

W takim ewolucyjnym ujęciu , strategiczna filantropia jest etapem poprze
dzającym podej 'ci e zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju . Zgodnie z tą 
koncepcją, biznes prowadzony jest w porozumieniu z otoczeniem firmy tak, aby 
ograniczać wpływy negatywne i poszukiwać na drodze dialogu możliwości obo
pólnie korzystnych rozwiązań. Forma społecznego zaangażowania firm musi od
powiadać lokalnym realiom i przede wszystkim potrzebom, postawom i oczeki
waniom lokalnej społeczno' ci, czy społeczeństwa. 

Budowa reputacji firmy wrażliwej społecznie staje się więc istotnym 
wyzwaniem, a k01mmikowanie o społecznym zaangażowaniu, budzącym jednoz
nacznie pozytywne skojarzenia, świetnie może sh1żyć temu celowi. Jednym ze 
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po obów na systematyczne i efektywne prowadzenie takich działat'1. jest 
utworzenie przez firmę osobnego bytu prawnego - fundacji korporacyjnej -
i przekazanie jej odpowiedzialności za aktywność charytatywną fmny. 

Jak wynika z raportu Unii Europejskiej i UNDP [Base/ine studyon CSR .. . , 
2007] opublikowanego w "Rzeczpospolitej" zaangażowanie polskich finn 
w działania z zak.re u społecznej odpowiedzialności ocenione zo tało najgorzej 
spośród ośmiu krajów Europy Środkowej i Południowej , a elementy Corporate 
Social Re pon ibility rzadko włączane ą do strategii korporacyjnych. Sytuacja 
wygląda w ten posób, ponieważ większa' ć czynników które wpłynęły na rozwój 
poł cznej odpowiedzialnośc i przed iębior tw w Europie Zachodniej i USA nie 

za zła równolegle w Polsce: ruchy ekologiczne i konsumenckie ą tosunkowo 
młode i nie mają dużej iły oddziaływania, w środowi ku polskich przedsię
bior tw nie miały miejsca ,wielkie afery", które wpływałyby na konieczno'ć po
prawy wizerunku finny tak, jak to miało miej ce w innych krajach. 

O obi ci za kaku je mnie jednak szybko rosnąca populamo ' ć fundacji kor
poracyj nych w Polscc wyrażająca się choćby ich liczbą i dynamiką po w tawania 
w ostatnich latach. Obecnie w Polsce funkcjonuje, według zacuoków bazujących 
na badaniach Kl on/Jawor z 2006 roku, około 2% wszy tkich fundacji znaj
dujących ię w rejestrze REGON czyli ok.lS0- 200 fundacji korporacyjnych. 

Dla porównania weźmy Wielką Brytanię, która uchodzi za j den z najbar
dziej rozwiniętych krajów pod względem rozwoju praktyk połecznej odpowie
dzialno· ci i zaangażowania społecznego według raportu z 2006 r. [Revealing the 
Foundation .. . , 2006] , funkcjonowało tam 126 takich fundacji . Na tym tle liczba 
fundacji w Pol ce wydaje się znacząca. 

Ponadto w ramach badania Indek u BI-NGO [Indeks BI-NGO 2007 ... 
2007] i stwierdzono, że 34 spośród 500 fmn - czyli 6 8% - zdecydowały się 
założyć fundacj ę. Dlatego uważam że fundacje korporacyj ne stają ię w na zym 
kraj u bardzo ważną grupą organizacji będących efektem wol i przemyślanego 
zaangażowania firm w rozwiązywanie problemów społecznych na zego kraju. 
Podmioty te pozwa lają na budowę wieloletnich trategii , taranny dobór partne
rów, pozyskanie dodatkowych źródeł finansowania, pełniej ze wykorzystanie 
do tępnych ulg podatkowych i korzy tnych regulacji prawnych. 

Interesujące jest to, jak te podmioty funkcjonują oraz czy i w jaki posób 
realizują strategie zaangażowania społecznego finn fundatorów. 

W jedynym dostępnym badaniu polskich fundacji korporacyjnych [Funda
cje korporacyjne w Polsce . . . , 2009] czytamy, że stosunkowo rzadko f1mdacjajest 
jedynym, bądź kluczowym mechanizmem realizacji strategii zaangażowania 

społecznego - tan taki potwierdza niecałe 30% badanych fundacji. 
Choć utworzone - jak mówią ich przedstawiciele - w celu ukierunkowania 

i uporządkowania działalności połecznej flfiDy, w większości przypadków przej
mują jedynie fragment tej działalności, pozostawiając w strukturze fi tmy albo 
działania z zakresu doraźnej pomocy charytatywnej albo prowadzenie większych 
projektów połecznych . I co ciekawe nie ma tu żadnej reguły. Zdarza s i ę że fun-
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dacje prowadzą działania bardziej skupione i dhtgofalowe, a finny działalność 
doraźną, i na odwrót - fundacje zajmują się doraźną działaino 'cią dobroczynną, 
a finna przekazuje poza tym pokaźne środki na wsparcie nowatorskich progra
mów połecznych. 

Może to nieco dziwić w porównaniu z deklaracjami motywacji i korzyści 
funkcjonowania fundacji firmowych wskazywanymi przez samych badanych, ta
kimi jak ograniczenie rozproszenia i uporządkowanie działań społecznych firmy, 
czy realizacja misji społecznej ftrmy w kompleksowy sposób. Można odnieść 
wrażenie, że czasami nie ma jasnej strategii ich powstania i dopiero po założeniu 
fundacji finna zuka odpowiedzi na kluczowe zagadnienia z tym związane. 

Zdaniem autorki, zbadanie przyczyn tak podzielonych zadań pomiędzy fun
dację i przedsiębior twa, stanowiłoby istotny wkład do aktualnego tanu wiedzy 
na ten temat. 

3. Czynniki sukcesu w strategii społecznego zaangażowania 

przedsiębiorstwa 
Zaintere owanie ftnn w Polsce strategicznym podejściem do społecznego 

zaangażowania rośnie od kilku lat. Według raportu, opracowanego w 2005 roku 
przez Bank Światowy we w półpracy z Komisją Europejską, ponad 80% 
badanych finn angażuje się w projekty i programy społeczne. Skala i rodzaj tego 
zaangażowania różnią się oczywiście, ale łączy je jedno - chęć realizacji progra
mów odpowiadających na potrzeby lokalnych społeczności i przynoszących ko
rzyści społeczne. 

Coraz częściej finny szukają takich pomysłów na działania społeczne, które 
równolegle, obok celów społecznych wspierają również obszary bizne owe, np. 
wpływająpozytywnie na reputację fi1n1y, dają dodatkową motywację dla jej pra
cowników, czy wręcz tworzą nowe szanse biznesowe. 

Uwzględnianie korzyści bizne owych w realizacji programów społecznych 
nadaje temu zaangażowaniu bardziej strategiczny charakter i - jak dowodzą 
wieloletnie doświadczenia krajów zachodnich w tym obszarze - pozytywnie 
wpływa na efektywność realizacji celów społecznych. 

ie jest łatwo zbudować efektywną strategię zaangażowania społecznego; 
w tej dziedzinie finny sięgają po różne narzędzia i mechanizmy ich realizacj i. 
Założenie własnej fundacji do realizacji programów społecznych jest jednym 
z takich mechanizmów. 

Z doświadczeń innych krajów między innymi Wielkiej Brytanii, wynika że 
stworzenie i efektywne działanie fundacj i firmowej prowadzi do lepszego 
zarządzania działalnością społeczną firmy, co daje większy efekt społeczny 
i pozwaJa lepiej wykorzystać potencjał fmny oraz budować jej wizerunek, jako 
odpowiedzialnej wobec otoczenia. 



Fundacja korporacyjna jako narzędzie ukcesu w realizacji strategii... 219 

Warto się zastanowić , jakie atrybuty powinna posiadać fundacja korporacyj
na, aby faktycznie tak się działo, i aby można powiedzieć, że fundacja spełnia 
stra tegiczną rolę w zakresie realizacji zaangażowania społecznego finny. 

Na pod tawie literatury przedmiotu można wyodrębnić na tępujące czynniki 
które j eśli za istniejąjednocześnie powinny zagwarantować ukce w funkcjono
waniu fundacji korporacyjnej (patrz tablica l). 

Tablica l. Osiem kluczowych czynnjków sukcesu - strategiczna rola fundacji 
fi k r ż 1 fi 1rmoweJ w za res1e rea JZaCJI zaanga owama spo ecznego 1rmy 

r Obszar Atrybut fundacji korporacyjnej 

l Analiza potrzeb Firma zdefiniowała, w jaki sposób realizacja strategii zaangażo-

biznesowych wania społecznego poprzez fundację będzie w pierać jej obszary 

i społecznych bizne owe. Przeprowadzono ana lizę potrzeb w wybranym ob za-

rze społecznym fu nkcjonowania fundacji , włącznie z anali zą 

efektywności mechanizmów wsparcia. 

2 Wybór strategiczne- Fundacja działa w oparciu o stworzoną trategię, w ramach której 

go obszaru działań wybrano strategiczny obszar działań społecznych i w tym obsza-

społecznych rze koncentruje się działalność programowa fundacji. Optymal-

w powiązan i u nym rozwiązaniem jest wybranie obszarów działań połecznych 

z funkcjonowaniem powią- zanych w pewien sposób z funkcjonowan iem firmy na 

firmy na rynku 1ynku . 

3 Mechanizm Firma tworzy mechanizm finan awania fundacji w długofalowej 

finansowania perspektywie. 

4 
Obecność pracow- W ciałach sraMowych fundacji zasiadają zarówno pracownicy 

ników firmy w finny, j ak i osoby niezwiązane z firmą (np. eksperci, czy nau-

ciałach statutowych kowcy). 

fundacj i 

5 Różnorodność f01m Fundacja wykorzystuje różnorodne fonny zaangażowania, 

zaanga:żowania w zależności od potrzeb prowadzonych programów. 

6 Wolontariat W ramach programów prowadzonych przez fundację, tworzone 

pracowniczy są mechanizmy angażowania pracowników firmy w wolontariat. 

7 Ewaluacja dzia lall Fundacja dokonuje oceny efektywności prowadzonych programÓ\\ 

w perspektywie założonych celów i rezultatów spo łecznych . Pod-

ob- nej oceny dokonuje firma w per pektywie wsparcia realizacji 

celów w obszarach biznesowych. 

8 Efektywna komuni- Kluczowi interesariusze firmy mają możliwość zapoznania się 

kacja z otoczeniem z działalnością fundacj i (np. rap01ty z działalności społecznej , 

sekcja na stronie internetowej firmy poświęcona temu obszarowi). 

Źródło: CS R onsulting, na podstawie .,Revealing the Foundation - a guide to corporate foun

dations in England and Wales", The Smart Company. 2006. 
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Zanim firma podejmie decyzję o założeniu fundacji, warto rozważyć kluczo
we kwestie i dylematy z tym związane, a mianowicie: 
l . Czy fundacja będzie w całości prowadzić działalność społeczną fitmy? 
2. Czy fundacjajestwłaściwym sposobem realizacji programów społecznych dla 

firmy? 
3. Stopień niezależności fundacji i relacji z firmą (np. udział pracowników 

w ciałach statutowych fundacji). 
4. Długofalowe sposoby finansowania działań fundacji ze strony finny i/lub po

zyskiwanie funduszy ze źródeł zewnętrznych. 
5. Strategiczny program działania, w tym wybór problemu połecznego którym 

fundacja będzie się zajmować. 
6. Przejrzysta i efektywna struktura zarządzania. 
7. Regularny monitoring i mierzenie rezultatów prowadzonych programów. 
8. Rzetelna weryfikacja zamierzonych efektów w perspektywie społecznej ibiz

nesowej. 
Na pewno wśród fundacji frrmowych funkcjonujących w Pol ce można zna

leźć takie, które w bardzo kompleksowy i efektywny sposób realizują programy 
połeczne i mogą wręcz stanowić dobry przykład dla sektora połecznego. 

Dlatego autorka uważa, że wskazanym byłoby opracowanie, na podstawie 
analizy case tudy, katalogu dobrych praktyk w obszarze funkcjonowania funda
cji korporacyjnych, godnych naśladowania w przyszłości. 

Zakończenie 
Coraz częściej firmy szukają takich pomysłów na działania społeczne, które 

równolegle, obok celów społecznych [Rok 2004], wspierają również obszary biz
nesowe, np. wpływająpozytywnie na reputację firmy, dają dodatkowąmotywację 
dla jej pracowników, czy wręcz tworzą nowe szanse biznesowe. 

Uwzględnianie korzyści biznesowych w realizacji programów społecznych 
nadaje temu zaangażowaniu bardziej strategiczny charakter i - jak dowodzą 
wieloletnie do 'wiadczenia krajów zachodnich w tym obszarze - pozytywnie 
wpływa na efektywność realizacji celów społecznych. 

Nie jest łatwo zbudować efektywną strategię zaangażowania społecznego. 
W tej dziedzinie fitmy sięgają po różne narzędzia i mechanizmy ich realizacji. 
Założenie własnej fundacji do realizacji programów społecznych je t jednym 
z takich mechanizmów. Powięk zająca się liczba fundacji korporacyjnych w Pol ce 
i na świecie pokazuję, że jest to ciekawy. 
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Streszczenie 
Znaczący wzrost liczby fundacji korporacyjnych w ostatnich latach może wiąza · ię 

z coraz powszeclmicj zyrn uznanjem roli jaką przedsiębiorstwa odgrywają w procesie 
zmian połecznych . Tworzenie fundacji korporacyjnych je t wyrazem przyjęcia przez fir
mę bardziej strategicznego podejścia do działań społecznych i filantropijnych nadania im 
ram instytucjonalnych i zapewnienia sukcesu przedsiębiorsnvu . Celem artykułu jest za
prezentowanie dotychcza owych wyników badań literaturowych na temat ftmdacji kor
poracyjnych w Pol ce i na świecie ich funkcjonowania i sposobów osiągania sukce u 
w realizacji trategii połecznego zaangażowru1ia przedsiębiorstw je !\~orzących . 

Corporate foundation as a tool for success in the implementation 
of social strateg)' a firm commitment (Summary) 

The purpose ofthis pa per i to pre ent a review ofthe literatureon corporate fo unda
tion in tbe world and in Poland, and to show tbe need for furtber researcb on tbis ubject. 


