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Wstęp Ostrzeżenie

Oddajemy do Waszych rąk podręcznik, który stworzyliśmy, by 
zwiększyć wiedzę artystów, twórców i  managerów kultury w  za-
kresie tworzenia nowych modeli finansowania kultury. Liczymy, 

że podręcznik ten pozwoli zdywersyfikować źródła finansowania Waszej 
działalności w zakresie kultury, a tym samym zapewnić prawdziwą swobo-
dę prowadzenia twórczości w rzeczywistości, która opiera się na gospodar-
ce rynkowej. 

Celowi raportu jest podporządkowana jego struktura: pierwszy roz-
dział ma charakter wprowadzający – wskazuje, jak należy tworzyć nowe 
modele finansowania kultury. Kolejne wyposażają czytelnika w wiedzę, jak 
tego dokonać, jak pozyskiwać środki, jak chronić swoje prawa i zarządzać 
marką. 

Wierzymy, że wyposażając środowiska artystów, twórców i managerów 
kultury w  tę wiedzę, przyczyniamy się zarówno do rozwoju tych środo-
wisk, jak i całej polskiej kultury, która bezsprzecznie zasługuje na wsparcie.

Prezes Zarządu Fundacji
dr Janusz Wdzięczak

Treść niniejszego podręcznika jest wyłącznie informacyjno-edukacyj-
na, a poszczególne teksty są wyrazem osobistych poglądów ich autorów. 
Niniejszy podręcznik ani w całości, ani w części nie stanowi „rekomenda-
cji” w  rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z  dnia 
19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje 
dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. 
Nr 206, poz. 1715). Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów sta-
wianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają 
konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na 
żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego. 

Fundacja Ambitna Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za de-
cyzje inwestycyjne oraz inne decyzje związane z prowadzeniem działalno-
ści gospodarczej lub prowadzeniem organizacji pozarządowych podjęte na 
podstawie lektury zawartych w podręczniku treści.

Fundacja Ambitna Polska nie ponosi odpowiedzialności za konsekwen-
cje działań użytkowników podjęte na podstawie lektury publikacji. W in-
westowaniu oraz prowadzeniu działalności gospodarczej należy korzystać 
z wielu źródeł i konfrontować je przed podjęciem decyzji. 

Przy realizacji przedsięwzięć związanych z rynkiem finansowym pole-
camy zapoznać się ze stroną Komisji Nadzoru Finansowego. 

Szanowni Państwo
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Jak wspomniano we wstępie, podstawowym celem podręcznika jest 
zaprezentowanie możliwości tworzenia nowych modeli finansowania 
w  kulturze. Przy realizacji tego celu szczególną uwagę zwrócimy na 

modele finansowania alternatywne wobec modelu najczęściej występu-
jącego w Polsce, który opiera się w całości lub w znaczącej większości na 
finansowaniu ze źródeł państwowych, tj. środków rządowych lub samo-
rządowych1.

W  pierwszej kolejności warto zwrócić uwagę na fakt, iż trudności 
z  wypracowywaniem nowych modeli finansowania kultury w  Polsce są 
ściśle powiązane z  historią polskiej transformacji ekonomicznej. Należy 
pamiętać, iż do 1989 roku w Polsce istniał system centralnego planowa-
nia z dominującą rolą własności publicznej. Innymi słowy, zdecydowana 
większość przedsiębiorstw należała do państwa lub była przez państwo 
kontrolowana (np. spółdzielnie). Po roku 1989 rozpoczęto tworzenie go-

Nowe modele 
finansowania kultury

spodarki wolnorynkowej, w której na pełnych prawach funkcjonować mo-
gły prywatne przedsiębiorstwa. Wobec tego należy zauważyć, że w Polsce 
istnieje niezwykle krótka historia współpracy sektora kultury z sektorem 
biznesu. Uniemożliwiło to rozwój takich mechanizmów, jak np. tradycja 
wspierania kultury przez przedsiębiorstwa, co jest niezwykle popularne 
w krajach Europy Zachodniej i USA.

W okresie PRL polskie instytucje wspierające kulturę środkami innymi niż 
państwowe powstawały poza granicami kraju. Warto wspomnieć tu np. o Fun-
dacji im. Kościelskich powstałej w latach 60. XX wieku w Szwajcarii. Została 
ona ufundowana przez rodzinę Kościelskich. Przeznaczyła ona znaczną część 
swojego majątku na kapitał, z  którego wypłacane są nagrody dla młodych 
polskich artystów. Warto zauważyć, że kapitał fundacji jest stale inwestowany 
w papiery wartościowe, dlatego też budżet na nagrody zmienia się corocznie, 
zależnie od sytuacji na rynkach finansowych i strategii inwestycyjnej. Jedno-
cześnie taki model finansowania ma zapewniać, że wciąż inwestowane środki 
fundacji będą wciąż rosnąć lub przynajmniej utrzymają się na stałym poziomie.

Uwarunkowania społeczne, będące w znacznym stopniu pozostałością 
po okresie PRL, do dzisiaj wpływają na całość polskiego życia gospodarcze-
go, w tym na problemy finansowania kultury. W powszechnym odczuciu 
dominuje oczekiwanie, że to państwo w całości (lub przeważającym stop-
niu) odpowiada za finansowanie sektora kultury. Warto przy tym zwrócić 
uwagę na jedną prawidłowość. Od ponad 30 lat w Polsce istnieje gospo-
darka wolnorynkowa ze stale rozwijającym się sektorem przedsiębiorstw 
prywatnych. Jednocześnie planowanie wielu przedsięwzięć z zakresu kul-
tury opiera się przeważnie na weryfikacji, czy rządowe albo samorządowe 
instytucje będą zainteresowane wsparciem finansowym danej inicjatywy. 

Stan ten znajduje odzwierciedlenie w we względnie dużym udziale wy-
datków na kulturę w budżecie Polski. 

Znajdujący się na następnej stronie wykres pokazuje jedynie udział 
w całości wydatków budżetowych, nie zaś kwoty w wartościach bezwzględ-
nych. Dlatego też należy pamiętać, że państwa takie jak Niemcy czy Fran-
cja wydają więcej środków na kulturę niż Polska2. Nie zmienia to jednak 
faktu, iż w państwach tych istnieje silny mecenat sektora prywatnego nad 
kulturą, dlatego państwo nie musi przeznaczać tak dużej części swojego 
budżetu na kulturę, jak czynią to kraje, w których ten mecenat jest słabiej 
rozwinięty. 

Rozdział 1

Janusz Wdzięczak
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Po zarysowaniu problemów związanych z uwarunkowaniami społecz-
nymi warto przejść do omówienia konkretnych nowych modeli finanso-
wania kultury. W  celu zachowania porządku postanowiono wyodrębnić 
podstawowe kategorie. 

Fundusz zwrotny non-profit
Może działać jako fundacja lub stowarzyszenie, ewentualnie jako 

spółka non-profit. Fundusz taki zbiera środki od darczyńców – w formie 
jednorazowych wpłat lub abonamentu (w grę wchodzić mogą nawet nie-
wielkie kwoty). Zgromadzony kapitał jest przez fundusz przeznaczany na 
współfinansowanie danego przedsięwzięcia z zakresu kultury, np. wydania 
książki, produkcji filmu, wystawienia sztuki teatralnej etc. Wsparcie ma 
jednak charakter inwestycji, nie zaś darowizny. Oznacza to, że fundusz 
ma prawo do otrzymania udziału w przychodach (lub zyskach) z danego 
przedsięwzięcia. Środki uzyskane w ten sposób fundusz przeznacza na fi-
nansowanie kolejnych przedsięwzięć z zakresu kultury.

Przykładowo: fundusz decyduje się wesprzeć wydanie książki młodego, 
utalentowanego pisarza kwotą 10 000 zł. Łączny koszt sfinansowania 
wydania książki wynosi 20 000 zł, a więc Fundusz pokrył 50% kosztów. 
Książka w sprzedaży ma kosztować 4 zł. Fundusz (w drodze negocjacji) 
zapewnia sobie 2 zł od każdej sprzedanej książki. Udaje się sprzedać  
2 000 książek, co daje funduszowi wpływy w wysokości 8 000 zł. 

Należy zauważyć, że w wyniku tego projektu fundusz wydał 10 000 zł,  
a  odzyskał jedynie 8 000 zł. Oznacza to stratę w  wysokości 2 000 zł.  

Wykres 1. Udział wydatków na kulturę w budżecie kraju (proc.). Dane: Eurostat Jednak należy pamiętać, że celem funduszu nie jest wypracowywanie zy-
sku, tylko wspieranie kultury, dlatego też strata nie jest problemem. 

Może w tym miejscu nasuwać się pytanie: po co inwestować w ten spo-
sób w kulturę? Czy nie lepiej było przelać całą kwotę w postaci dotacji? 
Otóż nie, gdyż przyjęte rozwiązanie ma wiele zalet:
  Wsparcie w formie inwestycji jest o wiele lepszym rozwiązaniem dla 

sponsorów. Dzięki temu mają oni świadomość, że inwestują w sen-
sowne przedsięwzięcie mające racjonalne cele, cieszące się zainte-
resowaniem odbiorców. Jest to dla nich o wiele bardziej atrakcyjne 
niż przekazanie darowizny (w formie de facto prezentu) na realiza-
cję wizji artystycznej. Ponadto warto pamiętać, że przedsiębiorcy 
posiadają zazwyczaj doświadczenie w kontroli kosztów i ocenia-
niu racjonalności przedsięwzięć. Konkretny biznesplan inicjatywy 
może u nich wzbudzić większe zaufanie niż sam opis walorów arty-
stycznych.

  Wsparcie w formie inwestycji jest o wiele lepsze dla artystów i twór-
ców. Darowizna powoduje, że beneficjent nie jest zobligowany do 
kontroli kosztów czy dbania o inne źródła przychodu. Udział inwe-
stora mobilizuje beneficjenta do prowadzenia dokumentacji finanso-
wej projektu oraz bardziej racjonalnego gospodarowania środkami 
finansowymi. Podobnie rzecz ma się z przedsiębiorstwami: badania 
dowodzą, że wsparcie przedsiębiorstwa za pomocą wejścia kapita-
łowego jest dla niego „zdrowsze” niż opieranie się na bezzwrotnych 
dotacjach, gdyż mobilizuje to organizację do zwiększania efek-
tywności3. 

  Wsparcie w  formie inwestycji umożliwia wielokrotne pomaganie 
różnym inicjatywom z zakresu kultury przy wykorzystaniu tych sa-
mych środków. 

  Wsparcie w  formie inwestycji może łączyć się z  transferem  
know-how. Dzięki takiej współpracy artysta może zdobyć od spon-
sorów (będących skutecznymi praktykami biznesu zdolnymi do 
wygenerowania środków, którymi chcą wspierać kulturę) wiedzę 
w  zakresie prowadzenia i  rozwijania działalności gospodarczej. 
Przeniesienie dobrych praktyk z zakresu zarządzania z sektora 
biznesu do sektora kultury wydaje się znaczącym atutem4. Spon-
sorzy mogą natomiast przy pracy nad projektem pozyskać od ar-
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tysty wiedzę na temat danej dziedziny sztuki/kultury. Warto za-
uważyć, że przy udzieleniu darowizny nie powstaje płaszczyzna na 
transfer know-how. 

 

Fundusz kapitałowy 
Różnego rodzaju fundusze stanowią ważny element finansowania kul-

tury w Europie Zachodniej czy USA. W Polsce z powodu uwarunkowań 
historycznych rozwiązania tego typu dopiero się rodzą. 

Działają one zazwyczaj w  formie fundacji, czasem stowarzyszeń lub 
form nieprzewidzianych przez prawo polskie, np. trustów. Ich głównym 
celem jest zarządzanie określanym majątkiem w  celu stałego finansowa-
nia kultury. W tym celu tworzą one zazwyczaj „kapitał żelazny” – niena-
ruszalny majątek inwestowany np. w obligacje lub nieruchomości, dzięki 
temu jego wielkość rośnie, a dotacje udzielane są z odsetek, a nie z kapitału 
początkowego.

Przykład: duże przedsiębiorstwo X postanawia przeznaczyć kwotę  
1 mln zł na wspieranie polskiej kultury. Zamiast rozdać 1 mln zł w for-
mie kilku dotacji, decyduje się założyć Fundusz Wspierania Kultury 
imienia X. W tym celu tworzy fundację i wpłaca na jej konto 1 mln zł. 
Milion ten jest inwestowany w obligacje i inne papiery wartościowe, co 
przynosi 4% zysku rocznie, czyli 40 000 zł. Kwota ta jest rozdysponowy-
wana w formie stypendiów dla artystów. 

W tym miejscu warto zadać sobie pytanie, czy stałe udzielanie mniej-
szej dotacji ma więcej sensu niż jednorazowe udzielenie wsparcia większej 

wielkości. Aby odpowiedzieć, należy zastanowić się, czy bardziej interesuje 
nas jednorazowa pomoc, czy stworzenie stałego mechanizmu wspierania 
kultury. Należy w tym miejscu dodać, iż o ile 1 mln zł w formie jednorazo-
wych dotacji zostanie rozdysponowany szybo, o tyle fundusz opierający 
się na „kapitale żelaznym” może działać przez wiele lat. W USA i Wiel-
kiej Brytanii istnieje wiele instytucji tego typu – niektóre działają od 
ponad 150 lat! Stale wspierają one kulturę czy sztukę, zaś pamięć o jedno-
razowych dotacjach dawno zatarł czas.

 

Warto wspomnieć o dwóch możliwych kategoriach funduszy wspiera-
jących kulturę w powyżej opisany sposób. Są to fundusze rodzinne oraz 
fundusze firmowe. Działają one zazwyczaj w formie fundacji zarządzającej 
kapitałem pochodzącym od ściśle sprecyzowanego odbiorcy. Warto doko-
nać ich krótkiego przeglądu:
 Fundusz rodzinny. Są to zazwyczaj fundacje tworzone przez rodzi-
nę, by działać na rzecz określonych celów statutowych, np. danego ob-
szaru kultury lub zabytków. 
 Fundusz firmowy. Jest on tworzony przez przedsiębiorstwo, które 
przeznacza określoną kwotę na jego założenie, a w wielu przypadkach 
przeznacza kolejne środki na jej rozwój5. 

Przedsiębiorstwo wspierane 
crowdfundingiem udziałowym

Model ten zakłada stworzenie przedsiębiorstwa w formie spółki z ograni-
czoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, a następnie sprzedaż pakietu 
udziałów/akcji osobom, które staną się mniejszościowymi udziałowcami. 

Przykładowo: dwóch artystów zamierza otworzyć firmę, która ma pro-
wadzić prywatny teatr. W tym celu rejestrują spółkę z o.o. i sami obej-

l Sponsorzy l Fundusz

l Artysta

l Twórca

l Instytucja 
kultury

DAROWIZNY

ŚRODKI NA PROJEKT

UDZIAŁ W ZYSKU
LUB PRZYCHODACH

Darczyńca/

Darczyńcy

Fundusz 

(z kapitałem 

żelaznym)

Beneficjenci
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mują 60% udziałów, natomiast 40% udziałów proponują czterem za-
przyjaźnionym stałym widzom ich spektakli. Obejmują oni każdy po 
10% udziałów za 10 000 zł. Razem daje to kwotę 40 000 zł. Spółka 
w początkowym okresie nie generuje zysków, dlatego też decyduje się na 
udzielenie, w  formie swoistego podziękowania za inwestycje, rabatów 
na bilety na spektakle dla inwestorów i ich rodzin. 

W tym miejscu warto wyliczyć zalety, które daje przedstawione przy-
kładowe rozwiązanie:
  Firma pozyskuje 40 000 zł bezzwrotnych6 środków na rozwój dzia-

łalności. 
  Inwestorzy mniejszościowi stają się w wielu przypadkach społeczno-

ścią wyjątkowo lojalnych klientów. Lojalność ta jest spowodowana 
świadomością, że kupuje się produkt firmy, której jest się współ-
właścicielem. Akcjonariusze chętnie korzystają z usług/produktów 
firmy, której akcje posiadają (nawet jeśli jest to niewielki udział) – 
widać to chociażby w przypadku przedsiębiorstw samochodowych. 
Taki model rozwija się również coraz częściej w  przypadku firm 
tworzących gry komputerowe: często pozyskują one kapitał poprzez 
crowdfunding udziałowy, a nabywcami udziałów/akcji są gracze ce-
niący daną firmę7. 

  Inwestorzy w  określonych przypadkach mogą zapewnić transfer 
know-how z zakresu prowadzenia przedsiębiorstwa. W tym celu na-
leży rozważyć powołanie w spółce rady nadzorczej, która poza pod-
stawowym nadzorem będzie zajmować się doradzaniem zarządowi 
oraz wytyczaniem strategicznych kierunków rozwoju. Jeśli przedsię-
biorstwu uda się do takiej rady nadzorczej pozyskać doświadczo-
nych managerów, którzy poza objęciem udziałów będą służyć swoją 
wiedzą, to będzie to dla firmy równie korzystne, co pozyskanie ka-
pitału. 

  Promocja oferty przedsiębiorstwa. Pozyskiwanie inwestorów, a na-
stępnie fakt posiadania licznych mniejszościowych udziałowców/
akcjonariuszy powoduje, i że informacja o ofercie oferowanej przez 
firmę trafia do wielu odbiorców. 

Przy tworzeniu tego typu przedsiębiorstwa należy jednak w pierwszej 
kolejności sprawdzić jego stan prawny: statut spółki, wpis do Krajowego 

Rejestru Sądowego (jeśli została już wpisana), a także (w miarę możliwo-
ści) informację o innych udziałowcach czy akcjonariuszach. 

Należy również przypomnieć, że do organizowania procesu sprzedaży 
akcji i  udziałów w  spółkach kapitałowych są uprawnione tylko określo-
ne podmioty, w tym domy maklerskie. Należy pamiętać również o ryzyku 
związanym z inwestowaniem. Wszystkie osoby zainteresowane crowdfun-
dingiem oraz crowdfundingiem udziałowym odsyłamy do strony interne-
towej Komisji Nadzoru Finansowego, czyli instytucji odpowiedzialnej za 
regulację rynku finansowego w Polsce. Znajdują się tam przydatne infor-
macje8. 

1  Warto wspomnieć, iż w opracowaniu „Finansowanie kultury i zarządzanie instytucjami kultury” zrealizowanym w 2009 roku na zamówienie Mi-

nisterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako źródła finansowania kultury w Polsce omówione są: środki państwowe, środki samorządów, 

środki zagraniczne publiczne i środki gospodarstw domowych, a brak informacji o środkach przedsiębiorstw czy organizacji pozarządowych .

2  Wydatki te należy jednak zweryfikować również o różnice w sile nabywczej pieniądza pomiędzy Polską a innymi krajami . Warto również zwró-

cić uwagę na różnicę w poziomie wynagrodzeń w sektorze kultury pomiędzy np . Polską a Francją . 

3  Nie oznacza to, że nastawienie na efektywność w rozumieniu ekonomicznym ma być najważniejszym czynnikiem warunkującym działanie 

twórców i artystów, gdyż tym powinna być wolność w zakresie tworzenia . Nastawienie na efektywność jest jednak (ze swojej natury) czynni-

kiem umożliwiającym rozwój kultury i zwiększenie zasięgu jej oddziaływania, dlatego należy o nim pamiętać . 

4  Warto wspomnieć, że sektor prywatnych przedsiębiorstw dysponuje zdecydowanie większymi środkami na rozwój kompetencji niż sektor 

kultury . Dlatego też współpraca taka umożliwia transfer wiedzy i doświadczeń niedostępnych w znacznym stopniu dla sektora kultury . 

5  W przypadku funduszy tworzonych przez firmy w niektórych sytuacjach może pojawić się możliwość dokonywania darowizn na rzecz fun-

dacji bez konieczności regulowania wszystkich podatków . Warto tą kwestie przedyskutować z doświadczonym doradcą podatkowym lub 

księgowym . 

6  Oczywiście należy pamiętać, że środki te nie są w pełni „bezzwrotne”, gdyż w przypadku wypracowania zysku przez spółkę udziałowcy/akcjo-

nariusze mogą zdecydować o wpłacie zysku w formie dywidendy . 

7  Zob . https://www .pb .pl/tlum-polubil-producentow-gier-982551 [dostęp: 06 .09 .2020] .

8  Zob . https://www .knf .gov .pl/dla_rynku/crowdfunding [dostęp: 06 .09 .2020] .
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1. Definicja i istota crowdfundingu
1.1 Uporządkowanie terminologii
Termin crowdfunding jest zapożyczeniem z języka angielskiego. Powstał 

w wyniku połączenia słów crowd (tłum) oraz funding (finansowanie). Tłu-
macząc dosłownie, mówimy tu zatem o „finansowaniu przez tłum”, choć 
w polszczyźnie utrwalił się przekład „finansowanie społecznościowe”. Po-
niżej będziemy posługiwać się tymi pojęciami zamiennie. 

Osobę lub organizację, która pragnie pozyskać środki, nazywać będzie-
my projektodawcami, uczestników społeczności, którzy dokonują wpłat 
– wspierającymi. Stronę internetową, za pośrednictwem której relacja ta 
zostaje nawiązana, określamy zaś mianem platformy crowdfundingowej. 

1.2 Istota crowdfundingu
Istotą crowdfundingu jest pozyskiwanie pieniędzy na realizację 

konkretnego projektu za sprawą wpłat dokonywanych przez internau-
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Marcin Giełzak

tów, którzy w zamian za przekazane kwoty na ogół otrzymują określo-
ne świadczenie zwrotne. Czasem crowdfunding opisuje się w opozycji 
do innych form finansowania (przez państwo, inwestora etc.) jako sy-
tuację, w której „zamiast iść do jednego podmiotu po sto tysięcy zło-
tych, idziemy do stu tysięcy ludzi po złotówkę”. Powiedzenie to ma 
podkreślić, że najczęściej (choć nie zawsze) crowdfunding bazuje na 
niewielkich wpłatach oraz że jego adresatem jest nieograniczona liczba 
potencjalnych wspierających. 

W literaturze utrwala się również pojęcie crowdfundingu kultury (cul-
tural crowdfunding – CCF), które Anders Rykkja, Ziaul Haque Munim, 
Lluis Bonet celnie zdefiniowali jako „kompleksowy proces, za sprawą któ-
rego artyści oraz branża kreatywna wykorzystują finansowanie społeczno-
ściowe jako kanał dystrybucji swoich utworów, sposób umocnienia swo-
jej rozpoznawalności na rynku oraz branżowej reputacji, jak również jako 
metodę pozyskiwania kapitału”1. 

1.3 Cechy crowdfundingu
W  literaturze przedmiotu i  środowisku crowdfundingowym toczą się 

liczne spory o definicję crowdfundingu oraz zakres tego pojęcia2. Łatwo jest 
wskazać na wyjątki od ogólnych zasad, szczególnie gdy zacznie się rozwa-
żać konkretne typy kampanii (np. zwyczajowy brak świadczenia zwrotne-
go w zbiórkach charytatywnych czy w ogóle w modelu donacyjnym) albo 
platform (np. projektodawca może stworzyć własną platformę, gdzie znik-
nie wymóg zbierania na konkretny cel). 

Jeśli jednak wyłączyć crowdfunding udziałowy (o  którym będzie 
mowa w rozdziale kolejnym) oraz niezależny (realizowany na bazie wła-
snej infrastruktury służącej prowadzeniu kampanii)3, to możliwe jest 
uogólnienie pewnych cech wspólnych dla wszystkich kampanii. Pomoże 
to doprecyzować zamieszczoną powyżej definicję finansowania społecz-
nościowego:
  kampanię realizuje się celem sfinansowania konkretnego projektu, 

oznacza to, że pozyskiwać fundusze będziemy raczej na wystawienie 
sztuki aniżeli na utrzymanie teatru;

   na realizację celu kampanii deklarujemy potrzebę pozyskania kon-
kretnej kwoty, choć istnieje możliwość deklarowania tzw. celów 
cząstkowych (ang. stretch goals), czyli – pozostając przy przykładzie 
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teatru – przy sumie 100 000 zł możliwe będzie wystawienie sztuki na 
scenie kameralnej, a przy 200 000 zł na scenie głównej, w otoczeniu 
bogatych dekoracji, z wykorzystaniem efektów audiowizualnych;

  jeśli projektodawca pozyska większą kwotę od tej, którą zadekla-
rował jako potrzebną, może zachować dodatkowe środki, ale etyka  
crowdfundingowa nakazuje, aby otwarcie zadeklarował, na co zamie-
rza je wydać oraz aby przeznaczenie pieniędzy było powiązane z ce-
lem kampanii;

  kampania musi się zakończyć w  określonym czasie, np. w  ciągu  
30 dni, tj. do tego czasu łączna wartość wpłat musi wynosić 100% 
kwoty zadeklarowanej przez projektodawcę jako minimum potrzeb-
ne celem realizacji projektu, w  naszym przykładzie – wystawienia 
sztuki teatralnej;

  niepowodzenie kampanii, tj. nieumiejętność pozyskania zadekla-
rowanej kwoty w określonym czasie, skutkuje zwrotem wszystkich 
wpłat do na konta bankowe wspierających, chyba, że z góry wy-
razili oni zgodę na uczestnictwo w kampanii dopuszczającej ela-
styczne finansowanie (ang. flexible funding), gdzie projektodawca 
może zachować wpłaty, nawet jeśli nie osiągnął finansowego celu 
minimum. 

2. Pozafinansowy wymiar crowdfundingu
Nie jest przypadkiem, że w  przytoczonej powyżej definicji CCF fi-

nansowanie pojawia się na ostatniej pozycji. Właściwe rozumienie spe-
cyfiki finansowania społecznościowego wymaga, abyśmy myśleli o nim 
jako o pewnym rodzaju relacji pomiędzy projektodawcą a wspierającym. 
Pozyskiwanie funduszy stanowi centralny, ale nie jedyny aspekt tego 
procesu. Czasem nawet artysta odwołuje się co CCF, nawet jeśli mógłby 
pozyskać środki w inny sposób, przyciągnięty innego rodzaju korzyścia-
mi. Zjawisko celebrity crowfunding, w  ramach którego po fundusze od 
społeczności chcieli sięgać dobrze wynagradzani aktorzy, muzycy i inne 
gwiazdy, wzbudził kontrowersje i  zarzuty o  to, że odwracają oni uwa-
gę od projektodawców bardziej potrzebujących wsparcia. Inni twierdzili 
jednak, że dzięki zaangażowaniu celebrytów sam crowdfunding jest po-
pularyzowany4. Wśród pozostałych korzyści, które crowdfunding oferuje 

projektodawcy oraz wspierającej go społeczności, wymienić należy m.in. 
następujące czynniki:
  demokratyzacja kultury – crowdfunding umożliwia każdej osobie 

czy organizacji realizację swoich aspiracji na polu kultury bez wzglę-
du na ich możliwości finansowe, koneksje etc.

przykład: zdolny baletmistrz Rafał Minkiewicz („polski Billy Elliot”) 
dzięki mecenatowi 290 wspierających zdołał pozyskać środki na opła-
cenie czesnego w prestiżowej Royal Opera House w Londynie i wystąpić 
podczas wieńczącego rok akademicki wielkiego spektaklu.

  niezależność twórcza – uniezależnienie się od źródeł finansowania 
innych niż sama publiczność gwarantuje artystom większą swobodę

Przykład: film Miles Ahead został sfinansowany społecznościowo po tym, 
jak reżyser i scenarzysta nie mogli przekonać studia filmowego do swojej 
wizji (żądano od nich m.in. wycinania scen, uproszczenia przekazu etc.). 
Obraz otrzymał później wiele nominacji i nagród, m.in. Grammy za naj-
lepszą ścieżkę dźwiękową oraz nominację za najlepszy debiut reżyserski 
podczas Camerimage.

  eliminacja pośredników – model „artysty-przedsiębiorcy” pozwala 
projektodawcy zachować większą część zysków oraz samodzielnie 
zarządzać swoją marką

Przykład: twórcy gier wideo ze studia Obsidian byli sfrustrowani bra-
kiem kontroli nad biznesową stroną swojej działalności – od podziału 
zysków, przez harmonogramu prac po charakter komunikacji marke-
tingowej. Decydując się na crowdfunding, mogli otrzymywać wpłaty 
wprost od graczy oraz zaangażować ich w proces powstania kolejnych 
produkcji, m.in. konsultując z nimi wybrane aspekty rozgrywki.

  mobilizacja niszowych publiczności – niewielkie, ale zdetermino-
wane społeczności, np. zwolenników danego gatunku muzyki, mogą 
się „policzyć” i ukierunkować swoje wysiłki na wspieranie artystów 
dostarczających im unikalne dzieła
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Przykład: gdy zespół Marillion znalazł się w trudnej sytuacji finanso-
wej, muzycy zwolnili menedżera i  zwrócili się bezpośrednio do 6 tys. 
wiernych fanów subskrybujących ich mailing z zapytaniem, czy byliby 
gotowi zapłacić za nowy album „z góry”. Szybko pojawiło się 12 tys. za-
mówień. Od tego czasu grupa finansuje wszystkie swoje albumy metodą 
crowdfundingu, opierając się na lojalnych fanach.

  walidacja pomysłu – jeśli istnieją wątpliwości, czy publiczność do-
brze przyjmie dany projekt, crowdfunding może posłużyć za pro-
bierz – brak wpłat będzie oznaczał brak zainteresowania. Ekspery-
ment taki nie będzie z punktu widzenia projektodawcy kosztowny, 
bowiem najpierw realizuje on zbiórkę, a dopiero w razie jej powo-
dzenia przystępuje do jego wykonania. 

Przykład: piszący te słowa, próbując wydać książkę, uzyskał odpowiedź, 
że wedle badań przeprowadzonych przez wydawnictwo nie ma zainte-
resowania podobną tematyką na rynku. W odpowiedzi wraz ze współ-
autorem złożyliśmy propozycję zaoferowania książki w crowdfundin-
gu metodą przedsprzedaży. Aby internauci mogli wyrobić sobie opinię 
o planowanej publikacji, pierwsze sto stron udostępniliśmy za darmo. 
Wpłaty wspierających oraz ich udział w  wydarzeniach promujących 
kampanię dowiodły, że jest miejsce dla takiej publikacji5. 

Sposoby finansowania społecznościowego
3.1 Założenia metodologiczne
Próbując zaproponować poniżej typologię sposobów pozyskiwania 

środków drogą crowdfundingu, polegamy na trzech zasadniczych założe-
niach:
  wyłożonej powyżej definicji crowdfundingu sensu stricto (tzw. kla-

sycznego crowdfundingu), która eliminuje pokrewne formy finanso-
wania, takie jak pożyczki społecznościowe czy crowdfunding udzia-
łowy;

  odwołaniu się do najpopularniejszych praktyk, rozwiązań technicz-
nych i  prawnych powszechnie przyjętych, nie zaś właściwych dla 
crowdfundingu niezależnego;

  uznaniu, że czynnikiem najsilniej odróżniającym poszczególne mo-
dele, a równocześnie najbardziej wpływającym na model biznesowy 
oraz sytuacją prawną, jest obecność gratyfikacji dla wspierających 
oraz jej charakter

3.2 Omówienie zaproponowanej typologii
Mając na uwadze powyższe, proponujemy podział na crowdfunding: 

nagrodowy, przedsprzedażowy oraz donacyjny. 

3.2.1 Crowdfunding nagrodowy
Omówiony w  tej sekcji rewards-based crowdfunding uchodzi za naj-

bardziej klasyczny i  najszerzej praktykowany model finansowania spo-
łecznościowego6. Projektodawca ogłasza, że poszukuje finansowania na 
wybrane przedsięwzięcie, wspierający zaś dokonują wpłat, w  zamian za 
które otrzymują nagrody (ang. rewards, rzadziej: perks). Świadczenia te 
mogą mieć charakter materialny lub niematerialny. Ich wartość, rozumia-
na subiektywnie, jest zazwyczaj powiązana z  wysokością wpłaty. Perks, 
uszeregowane od najtańszego do najdroższego, stanowią ofertę świadcze-
nia zwrotnego nazywaną czasem „drabinką nagrodową”. W tym modelu 
nagroda jest wyrazem wsparcia dla wspierających. Wartość gratyfikacji 
należy zatem rozumieć nie jako wartość monetarną na rynku, ale jako 
wartość symboliczną i  emocjonalną. Wspierających do dokonywania 
wpłat mobilizuje poczucie zaangażowania w cenną inicjatywę, możliwość 
pomocy ludziom, z których celami i aspiracjami się identyfikują. Typowy-
mi przykładami takich nagród będą m.in. spotkanie z artystą (np. z mu-
zykiem po koncercie), publiczne, imienne podziękowania identyfikujące 
wpłacającego jako mecenasa projektu (np. w książeczce dołączonej do al-
bumu muzyka bądź w specjalnie nagranym przez niego materiale video), 
upominek o wartości sentymentalnej oferowany za cenę przewyższającą 
rynkową (np. gitara z autografem artysty). Celem kampanii będzie zaś np. 
zorganizowanie trasy koncertowej. 

Jak wynika z powyższego, nagrody w omawianym modelu znajdują 
się niejako obok zasadniczego celu kampanii, a zbiórka pieniędzy w nie-
wielkim stopniu – jeśli w ogóle – realizowana jest, aby pozyskać środ-
ki na wyprodukowanie i dostarczenie świadczenia zwrotnego. Zdaniem 
niektórych prawników w  myśl obowiązujących przepisów prawa nie 
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mamy tutaj zatem do czynienia ze sprzedażą czy przedsprzedażą, wąt-
pliwe jest też, czy wolno sądzić, że projektodawca zaciąga zobowiązanie 
cywilne względem wspierających7. Platformy crowdfundingowe, chcąc 
chronić swoich użytkowników, zwyczajowo całość transakcji traktują 
jako sprzedaż przedpłaconą, a każde świadczenie jako produkt lub usłu-
gę. Dodatkowo, wyraźnie zastrzegają one w regulaminach, że przekaza-
nie nagrody jest obowiązkiem projektodawcy. Nierzetelni organizatorzy 
kampanii, tj. tacy, którzy zwlekają z gratyfikacjami, znajdują się jednak 
pod silną presją platformy oraz społeczności wpłacających, a czasem na-
wet mediów. To wiedzie ich do szukania rozwiązań polubownych. W sy-
tuacjach skrajnych decyzję o  tym, czy projektodawca wywiązał się ze 
swoich obowiązków, podejmuje sąd. 

3.2.2 Crowdfunding przedsprzedażowy
Model pre-sales crowdfundig jest odmianą finansowania społecznościo-

wego pokrewną względem wydania nagrodowego, choć bardziej sprofesjo-
nalizowaną. W  tym przypadku projektodawca zmierza do pozyskiwania 
środków na konkretny produkt lub usługę, które to następnie będą stano-
wić nagrodę dla wspierających. Powiązanie między obiektywną wartością 
gratyfikacji a wpłacanymi kwotami jest tu więc znacznie bardziej jedno-
znaczne. Aby zobrazować ten model, odwołajmy się tym razem do przykła-
du autora, który pragnie wydać powieść graficzną. Podobnie, jak miało to 
miejsce w przypadku projektodawcy działającego w modelu nagrodowym, 
będzie on musiał zadeklarować, jaką kwotę pozyskać oraz przygotować 
drabinkę nagrodową. Tym razem jednak charakter tychże nagród będzie 
ściśle określony: wpłacający w zamian za swoje wpłaty mają otrzymać po-
wieść graficzną, która jest przedmiotem zbiórki. Oczywiście, aby pozyskać 
więcej środków, autor może zaoferować swoje dzieło w wielu iteracjach, np. 
w formie cyfrowej, w miękkiej oprawie – taniej, w twardej – drożej, dalej 
może zaproponować wersję limitowane i kolekcjonerskie w cenach najwyż-
szych. Za każdym razem jednak będziemy tu mówić o sytuacji, w której za 
konkretną kwotę wpłacający otrzymują konkretne dobro. 

Rodzi to dwie implikacje dla projektodawców. Po pierwsze – w  tym 
modelu nie istnieją żadne wątpliwości w kwestii relacji prawnej, która za-
wiązuje się między nimi a  wpłacającymi. Jest to sprzedaż przedpłacona.  
Po drugie zaś – wariant przedsprzedażowy musi zakładać, że przeważająca 

część środków pozyskanych z crowdfundingu zostanie wydana na stworze-
nie i dostarczenie nagród. 

3.2.3 Crowdfunding donacyjny
Trzeci z  omawianym modeli, donation-based crowdfunding, wyróż-

nia się przede wszystkim brakiem jakiegokolwiek świadczenia zwrotnego 
w zamian za dokonane wpłaty. Motywacje, które powodują wspierającymi, 
są tutaj krańcowo odmienne od powodujących nimi w przypadku modelu 
przedsprzedażowego. Nie oczekują oni, że dostaną określone dobro w za-
mian za swoje pieniądze, pragną jedynie wspomóc inicjatywę, którą uznają 
za słuszną. Raz jeszcze odwołując się do praktycznej inicjatywy, możemy 
przywołać przykład prywatnej galerii sztuki, która np. za sprawą pożaru 
bądź powodzi poniosła szkody stawiające pod znakiem zapytania jej dalsze 
funkcjonowanie. Przedmiotem kampanii nie jest tutaj dostarczenie kon-
kretnej rzeczy, ale samo trwanie galerii. Akcja takie zwyczajowo odbywają 
się pod hasłem: „ratujmy galerię (kino, teatr…)”. 

Sytuacja opisana powyżej naturalnie uznana będzie za zbiórkę publicz-
ną, nie zaś za przedsprzedaż, ze wszystkimi tego prawnymi konsekwencja-
mi. Nagrody zaś nie będą zupełnie figurować w budżecie kampanii. 

4. Efektywność crowdfundingu
Kampanie finansowania społecznościowego realizowane są na ogół za 

pośrednictwem platform crowdfundingowych, zatem osiągane rezultaty sta-
nowią realny sprawdzian skuteczności tej metody pozyskiwania kapitału. 

Na wiodącej amerykańskiej, a zarazem światowej, platformie Kickstar-
ter.com uruchomiono jak dotąd ponad 495 tys. projektów. Z  powodze-
niem finansowanie uzyskało 186 745 z nich, co odpowiada 37,04% wszyst-
kich zgłoszonych przedsięwzięć. Łącznie wartość wpłat opiewa na kwotę  
5,2 miliarda dolarów. Składają się na nią wpłaty od 18 408 740 osób, z cze-
go 6 144 196 wspierających przyczyniło się do realizacji więcej niż jednego 
projektu. Kampanii związanych z  szeroko rozumianą kulturą zgłoszono 
329 372, z czego sukcesem zakończyło się 140 569. Całościowo zaangażo-
wanie finansowe wspierających wynosiło 2,6 miliarda dolarów. Z powyż-
szego wynika, że połowa wszystkich pieniędzy zebranych poprzez Kick-
starter posłużyła finansowaniu kultury8. 
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Polska platforma PolakPotrafi.pl podaje, że z powodzeniem sfinanso-
wano na niej 1 868 projektów w modelu „wszystko albo nic” oraz dalszych 
296 w modelu finansowania elastycznego. Łączna liczba wspierających to 
około 300 tys. osób, z czego 10,45% wpłaciło na więcej niż jedną kampanię. 
Odkąd serwis zaczął swoją działalność, za jego sprawą pozyskano 26,16 mln 
złotych, z czego na projekty związane z kulturą zebrano ok. 12 mln9. 

Konkurencyjny portal Wspieram.to odnotował z  kolei 1 762 udane 
kampanie (przy 1 018 zakończonych niepowodzeniem). Wpłat dokonało 
blisko 210 tys. ludzi, z czego ok. 60 tys. wsparło więcej niż jeden projekt. 
Dzięki nim projektodawcy uzyskali ponad 27 mln złotych. 78 tys. użyt-
kowników przeznaczyło swoje środki na sfinansowanie projektów kultu-
ralnych. 

5. Praktyczne aspekty realizacji kampanii crowdfundingowej
5.1 Model 5P
O prowadzeniu kampanii crowdfundingowej należy myśleć jako o za-

rządzaniu projektem. Opublikowanie kampanii na stronie i  czekanie na 
wpłaty to za mało. Zadaniem projektodawcy jest przedstawienie swojego 
pomysłu, ale również zbudowanie społeczności, która wesprze go wpłatami 
oraz innymi formami zaangażowania (np. będzie promować go w mediach 
społecznościowych). Na użytek niniejszego opracowania proponujemy 
model 5P (pomysł, platforma, pieniądze, propozycja wartości, promo-
cja), który pomoże zarządzać kampanią crowdfundingową. 

5. 1. 1 Pomysł
Truizmem jest powiedzieć, że najistotniejszy w  danym projekcie jest 

sam pomysł, tj. produkt, usługa czy sprawa, na które pozyskujemy fundu-
sze. Nie da się zbudować dobrej kampanii na złym pomyśle. Bywa nato-
miast, że nawet bez atrakcyjnych nagród czy starannie zaplanowanej pro-
mocji zbiórki się udają, bowiem pomysł poruszył społeczność albo wręcz 
ją stworzył. 

Przykładem takiego uderzenia w czuły punkt był projekt dziennikarski 
Tortoise z Wielkiej Brytanii. Miał on w zasadzie wszystkie cechy dobrego 
pomysłu. Był oryginalny (nic podobnego nie istniało w  przestrzeni pu-
blicznej), wiarygodny (stali za nim ludzie związani m.in. z BBC czy „The 

Wallstreet Journal”, a  zatem dziennikarska elita) i  odpowiadał na realną 
społeczną potrzebę (mediów obiektywnych raczej niż tożsamościowych, 
wiadomości ważnych raczej niż popularnych). Jak większość dobrych 
projektów crowdfundingowych Tortoise posiada element społecznościowy 
odpowiadający na potrzebę przynależności (gadżety z logo marki czy ha-
słem Slow down, wise up) oraz partycypacyjny (możliwość udziału w roz-
mowach w newsroomie z możliwością poddania pod dyskusję pomysłów 
wspierających). 

Pomysł należy też odpowiednio zaprezentować. Wspierający po-
trzebują zwięzłego, prostego i  przekonującego komunikatu. Najlepiej 
wyrazić go w  formie filmiku trwającego nie dłużej niż 2,5–3 minu-
ty. Ważne, aby w nagraniu pojawił się sam projektodawca z osobistym 
przekazem, bowiem jedną z naczelnych zasad crowdfundingu jest: lu-
dzie nie wspierają projektów, wspierają innych ludzi. Inne ważne infor-
macje, np. dotyczące nagród czy celów cząstkowych, dobrze jest omó-
wić również na infografikach, aby internauci wychwycili najważniejsze 
informacje, „skanując” stronę kampanii wzrokiem, bez wczytywania 
się w długie fragmenty tekstu. Dobrą praktyką jest również poświęce-
nie osobnej sekcji na opisanie wszystkich ryzyk i wyzwań związanych 
z projektem. Tego rodzaju uczciwość zostanie doceniona przez wspie-
rających, w razie jakichkolwiek opóźnień czy innych trudności będzie 
ona również argumentem, gdy projektodawca będzie zmuszony prosić 
swoją społeczność o odrobinę cierpliwości. I wreszcie: strona kampa-
nii nie jest statycznym obrazem. Należy ją stale aktualizować, informu-
jąc o postępach w zbiórce, a później – w przygotowaniu i dostarczeniu 
nagród. To samo powinno się robić w mediach społecznościowych, do 
których strona zbiórki powinna kierować. 

5.1.2 Platforma
Dokonując wyboru platformy, na której będzie zrealizowana kampania, 

należy zapoznać się z jej specyfiką, pozycją rynkową oraz oferowanymi wa-
runkami. Prowadząc tego rodzaju research, należy sprawdzić następujące 
czynniki:
 czy w  przeszłości zrealizowano podobnego rodzaju zbiórki na tej 
platformie? 
ile spośród nich odniosło sukces?
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 jakie są globalne statystyki platformy?
ile osób dokonało poprzez nią wpłat?
ile łącznie sfinansowano projektów?
 czy platforma jest popularna w mediach społecznościowych (liczba 
polubień, interakcja)?
czy potrafi własnymi siłami angażować społeczność?
 czy platforma ułatwia dostęp do ambasadorów i influencerów, któ-
rzy użyczą swojego wizerunku i  kanałów promocyjnych do wsparcia 
kampanii?
 jakie prowizje pobiera platforma od udanej kampanii?
 czy platforma dopuszcza model „bierzesz, ile zbierzesz”, czy działa 
wyłącznie w modelu „wszystko albo nic”?
Warto nadmienić, że projektodawcy, których interesuje model donacyj-
ny, powinni zwrócić uwagę na platformy wyspecjalizowanie w tym mo-
delu, bowiem pobierają one niższe prowizje (np. Pomagam.im – 3,5% 
vis-a-vis 8,5–9,5% w innych modelach) bądź zupełnie z nich rezygnu-
ją (np. Zrzutka.pl). Nie unikniemy jednak wydatku na rzecz operatora 
płatności, wynosi on zwyczajowe 2,5% zebranej kwoty. 

5.1.3 Pieniądze
Istotą crowdfundingu jest pozyskiwanie kapitału, zatem nie sposób pla-

nować kampanii bez odpowiedzi na pytanie, ile pieniędzy projektodawca 
chce pozyskać. Aby wyliczyć kwotę, która jest potrzebna, trzeba na projekt 
spojrzeć szerzej i ocenić:
  koszt realizacji celu kampanii – w tym również koszt produkcji na-

gród,
  koszt przesłania pocztą nagród do wspierających,
  prowizja dla platformy (od 3,5 do 9% zależnie od charakteru projek-

tu oraz platformy),
  prowizja dla pośrednika płatności, tj. firmy zapewniającej obsługę 

przelewów od wspierających (najczęściej 2,5%),
  podatek dochodowy.
Do wartości tak uzyskanej dobrze jest dodać kolejne 10–15%, które 

zostaną przeznaczone na nieoczekiwane sytuacje, jak np. zmiana podwy-
konawcy czy poniesienie kosztów stałych. Jeśli kampania ma się powieść, 
to kluczowe jest, aby kwota nie była ani zawyżona (im niższa kwota, tym 

większa wiara wspierających w to, że środki uda się zebrać), ani zaniżo-
na (aby nie narazić się na brak funduszy na realizację celu i przekazanie 
nagród). Błędem często popełnianym przez projektodawców, szczególnie 
w  modelu nagrodowym (rewards-based) jest oferowanie nagród zapew-
niających niską marżę. Jeśli koszt wyprodukowania (czy nabycia) nagro-
dy oraz koszt jej wysyłki pochłaniają np. 85% wartości wpłaty, to istnieje 
realne ryzyko, że choć projektodawca rozliczy się z nagród, to nie uda się 
zrealizować celu kampanii. 

5.1.4 Propozycja wartości
Jak już wspomnieliśmy, wspierającymi powodują różne motywacje – 

od altruistycznych po zupełnie rynkowe. Dla jednych wartością będzie 
sam udział w szczytnej inicjatywie – i ci nie będą potrzebować nagród; inni 
doceniają świadczenia symboliczne; jeszcze inni będą traktować inwesty-
cję w kampanię jako udział w przedsprzedaży i będę oczekiwać szybkiego 
i sprawnego dostarczenia dóbr, które kupili.

Rozważmy dwa modele skrajne. Najpierw przykład gry fabularnej 
Zew Cthulu, która podstawowy cel – 60 tys. zł. uzyskała w  ledwie…  
23 minuty, zaś w toku całej, trzydziestodniowej kampanii zebrała prze-
szło milion złotych. O sukcesie tym zadecydowały m.in. znakomicie ob-
myślane nagrody. Dla wspierających – m.in. pakiety z grą bogate w uni-
kalne akcesoria, niedostępne później w  regularnej sprzedaży (ręcznie 
robione skórzane torby, maty do rzucania kości, ścieżka dźwiękowa do 
sesji etc.), jak i  przedmioty zaczerpnięte z  prozy H.P. Lovecrafta (dy-
plom książkowego Uniwersytetu z  Miskatonic). Jedną z  nagród było 
też to, że wspierający pojawi się jako postać w  grze! Równolegle jed-
nak przewidziano też pakiety sponsorskie dla mecenasów instytucjo-
nalnych, a  konkretnie: dla sklepów z  grami planszowymi. Mogły one 
fundować nowe scenariusze do gry, tym samym realizując własne cele 
marketingowe oraz wizerunkowe. Tworzenie oferty dla wspierających 
instytucjonalnych, uwzględniającej ich PR-owskie zapatrywania może 
wysoce podnieść szanse na skuteczne ukończenie zbiórki, firmy mają 
bowiem pokaźniejsze budżety aniżeli budżety domowe wspierających.

Na zupełnie inne potrzeby odpowiadała zaś propozycja wartości 
w kampanii „Wstęga pamięci”, dotycząca budowy pomnika Armii Krajo-
wej u  stóp Wawelu. Tutaj wspierającym zaoferowano m.in. podziękowa-
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nia podpisane przez weteranów czy umieszczoną na pomniku tabliczkę 
z grawerem nazwiska wpłacającego. Społeczność zgromadzona wokół tej 
kampanii brała w niej udział z patriotycznej potrzeby serca, nie uznając 
swojego zaangażowania za transakcję kupna-sprzedaży. Mimo braku war-
tościowych, z punktu widzenia stricte materialnego, nagród kampania po-
zyskała ponad 385 tys. złotych. 

5.1.5 Promocja
Wiele nieudanych kampanii crowdfundingowych powiela podobny 

scenariusz porażki. Przez kilka pierwszych dni pozyskują wpłaty rodziny, 
przyjaciół i społeczności skupionej wokół projektodawcy, a później aż do 
końca zbiórki nie pojawia się ani jedna donacja. Wynika to z braku prze-
myślanej promocji. Kampania crowdfundingowa wymaga do projektodaw-
cy codziennej ciężkiej pracy na tym odcinku. Przykładowe działania obej-
mują:
  przygotowanie planu promocji, z podziałem na czas przed zbiór-

ką, w jej trakcie i po jej zakończeniu, wraz z określeniem budżetu, 
grupy docelowej, kanałów dotarcia do niej,

  wypisanie wszystkich możliwych kryzysów wizerunkowych, któ-
re mogą nastąpić i określenie trybu postępowania na okoliczność 
zarządzania kryzysowego,

  przygotowanie listy mailingowej osób oraz organizacji, które zosta-
ną imiennie poproszone o wpłaty,

  relacjonowanie w mediach społecznościowych, np. prowadzenie 
videobloga kampanii na YouTube, w tym dziękowanie wpłacającym 
(zwłaszcza pierwszym, a później najhojniejszym należy dziękować 
imiennie),

  kupowanie reklam na Facebooku czy Google Ads,
  organizowanie wydarzeń, takich jak spotkania z projektodawcą 

(również w formacie online, np. webinaria), jak i bardziej pomysło-
we działania (happening, flashmob, piknik etc.),

  pozyskiwanie ambasadorów kampanii (celebrytów, autorytetów 
w danej branży), aby promowały zbiórkę,

  przygotowanie informacji prasowych i przekazywanie ich tradycyj-
nym mediom (np. na okoliczność startu kampanii, po osiągnięciu 
pierwszego z celów cząstkowych etc.)10.
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Specyfika crowdfundingu udziałowego polega na tym, że wspierający 
dokonują inwestycji w biznes i otrzymują w zamian udziały lub akcje. 
Sukces oznacza dla inwestora korzyści finansowe i  tu tkwi różnica 

między crowdfundingiem w modelu nagrodowym (reward based crowdfun-
ding) a  udziałowym (equity based crowdfunding). W  ramach pierwszego 
wspierający uzyskują gratyfikacje o charakterze materialnym lub symbo-
licznym, zaś drugi wiąże się z wejściem przez inwestora w posiadanie akcji 
lub udziałów.

W branży kultury przykład crowdfundingu udziałowego stanowi pla-
nowana na 2021 rok produkcja filmu Rój w reżyserii Bartka Bali. Produk-
cja ma zostać zrealizowana przez spółkę celową. Jest to połączenie mode-
lu udziałowego z nagrodowym, bo oprócz wypłaty zysków akcjonariusze 
otrzymują konkretne nagrody1.

Wykorzystanie  
crowdfundingu  
udziałowego oraz  
promocja w kulturze

Ponieważ jednak sama mechanika promocji przedsięwzięcia w różnych 
modelach crowdfundingu może być podobna, w tekście skoncentruję się 
na prowadzeniu działań promujących kampanię. Ponadto z racji tego, że 
duże projekty prowadzą zazwyczaj menedżerowie artystów lub osoby, które 
są bardziej wyspecjalizowane w poszukiwaniu funduszy niż sami twórcy, 
skupię się na strategiach, które zastosować mogą projektodawcy niemający 
takiego zaplecza ani pogłębionej wiedzy na temat Public Relations.

Promocja i komunikacja
Bardzo istotną, o ile nie decydującą, kwestią jest promocja i komunika-

cja z potencjalnymi wspierającymi. Nawet najbardziej innowacyjny, atrak-
cyjny i wartościowy pomysł nie zostanie zrealizowany, jeśli nie dowie się 
o nim odpowiednia liczba osób. Dotarcie do nich z informacją na temat 
projektu to zaledwie początek – odbiorców należy przekonać do tego, aby 
go wsparli. Największej skuteczności w tym względzie można się spodzie-
wać, jeśli projektodawcy uda się z adresatami kampanii wypracować dialog 
i w konsekwencji zbudować relację. Do tego jednak potrzebna jest przede 
wszystkim odpowiednio prowadzona komunikacja.

Ponieważ crowdfunding jest zjawiskiem funkcjonującym w sieci, także ko-
munikowanie i promocja przedsięwzięć z zakresu finansowania społeczno-
ściowego2 powinny w pierwszym rzędzie odbywać się w przestrzeni interne-
towej3 – z uwzględnieniem konkretnych reguł. Część z nich może w niedługo 
się zmienić, ponieważ ewoluuje sam sposób komunikacji w  sieci, a pewne 
przewartościowania determinuje także rozwój technologii4, natomiast ogól-
ne zasady dotyczące budowania relacji z odbiorcami pozostaną podobne.

1. Odbiorcy
Optymalna sytuacja ma miejsce, kiedy organizator projektu ma już wo-

kół siebie zbudowaną pewną społeczność. Jeśli tak nie jest, należy rozwa-
żyć rozpoczęcie komunikacji z otoczeniem jeszcze przed uruchomieniem 
projektu oraz informowaniem o  nim. Jeśli zatem autor bloga, który jest 
aktywny w mediach społecznościowych i ma już określoną grupę odbior-
ców, postanowi zebrać fundusze na publikację książki, zapewne będzie mu 
łatwiej zmobilizować potencjalnych darczyńców niż osobie niemającej ta-
kiego zaplecza.

Rozdział 3

Natalia Piórczyńska
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Jak zatem zbudować taką społeczność? Niezależnie od tego, na czym ma 
polegać projekt, jego autor musi komunikować się z odbiorcami tak, aby 
jego treści rezonowały. Do tego konieczne jest scharakteryzowanie grupy 
docelowej, którą można uszczegóławiać, tworząc także persony odbiorców5. 

Przed rozpoczęciem kampanii organizator musi udzielić sobie odpowie-
dzi na kilka istotnych pytań: Kim są osoby, które wesprą projekt? Jakie mają 
potrzeby? Jaką ich potrzebę spełni realizacja projektu? Co osiągną poprzez 
samo jego poparcie? Jakie są wyznawane przez nich wartości? Jaki komu-
nikat dają, wspierając projekt? Czym się interesują? Jakie są ich aspiracje? 

Te informacje są potrzebne, aby przyciągnąć i  utrzymać zaintereso-
wanie odbiorców projektem. Komunikacja w sieci nie ma charakteru jed-
nostronnego – odbiorcy wchodzą w dialog z  twórcami treści. Umiejętne 
moderowanie tego dialogu umożliwia stworzenie lojalnej społeczności. Jak 
zatem mówić, aby nasze treści były atrakcyjne i wiarygodne dla odbior-
ców? Niewątpliwie jednym z ważniejszych zadań jest poznanie języka od-
biorców. Dzięki temu mamy szansę nauczyć się mówić do nich w sposób 
zrozumiały i budzący zaufanie.

2. Plan i prezentacja
Planując projekt crowdfundingowy, należy ustalić jego kosztorys, a zatem 

budżet niezbędny do realizacji przedsięwzięcia oraz wywiązania się z dekla-
racji, jakie projektodawca złoży wspierającym, a  informacje na ten temat 
przedstawić w precyzyjny i niebudzący wątpliwości sposób. Z błędów popeł-
nionych na tym etapie może wynikać nie tylko niepowodzenie projektu, lecz 
także szkody wizerunkowe, nawet jeśli cel zostanie osiągnięty6. Niezależnie 
od tego, czy projekt uruchomiony zostanie na platformie crowdfundingo-
wej, czy za pomocą odpowiedniej wtyczki zainstalowanej na stronie www 
pomysłodawcy, nie należy ograniczać się do jednego kanału komunikacji, 
za pośrednictwem którego rozprzestrzeniana będzie informacja o przedsię-
wzięciu. W sieci istnieją duże możliwości ich wyboru – oprócz stron interne-
towych są to media społecznościowe, YouTube, mailingi (pod warunkiem, 
że dysponujemy bazą, z której możemy legalnie korzystać!), aplikacje, webi-
nary, reklama płatna w Google i mediach społecznościowych. Podstawowy 
pakiet działań promocyjnych powinien obejmować kilka z nich. 

Prezentacja projektu zazwyczaj składa się z filmu oraz opisu. Powinny 
się w nich znaleźć informacje przekonujący sposób pokazujące, na czym po-

lega projekt. Mówiąc o crowdfundingu często podkreśla się, jak istotne jest, 
aby miał on innowacyjny charakter, dlatego warto uświadomić odbiorcom, 
jaka dzięki niemu dokona się zmiana i jaką nową jakość on wniesie. Równie 
ważne jest jednak, aby pokazać im, jaką korzyść odniosą z jego realizacji. 
Nie dotyczy to jedynie crowdfundingu udziałowego lub mającego wzajem-
ny charakter w postaci nagród. Jeśli mamy do czynienia crowdfundingiem 
charytatywnym7, również możemy zaoferować wspierającym korzyść, po-
nieważ dla wielu z nich wystarczającą gratyfikacją będzie świadomość, że 
projekt zostanie zrealizowany, a beneficjent zbiórki otrzyma wsparcie. 

Celem komunikacji projektu powinno być przyciągnięcie uwagi od-
biorców i zaangażowanie ich w sprawę. Nieodzowne są rzeczowe argumen-
ty i konkrety. Warto zwracać się do odbiorców bezpośrednio, w pierwszej 
osobie i niekiedy także trochę się odsłonić. To ostatnie w rozsądnych gra-
nicach, ponieważ po pierwsze pożądana jest zwięzłość i  precyzja w  for-
mułowaniu myśli, a po drugie uwagę należy kierować na projekt, a nie na 
osobę projektodawcy8. Te zalecenia są związane także ze sposobem, w jaki 
konsumuje się treści w sieci9.

Należy zaprezentować mocne strony projektu, ale przechwałki i nad-
mierne używanie przymiotników w stopniu najwyższym nie są najlepszym 
sposobem na budowanie wiarygodności. Na szczęście istnieją inne sposo-
by, które pomagają przekonać odbiorców do poparcia. Jednym z nich jest 
storytelling. Zaangażowanie może zbudować umiejętne opowiedzenie hi-
storii, która stoi za pomysłem – drogi, która przywiodła tutaj organizatora 
zbiórki lub historii jej przyszłego beneficjenta.

W publikacjach oraz artykułach w sieci dotyczących storytellingu czy-
telnik znajdzie bogatą listę recept na angażujące i efektywne opowiadanie 
historii10 natomiast nie istnieje taka, która może zagwarantować sukces 
niezależnie od okoliczności. Często okazuje się, że kluczowa jest umiejęt-
ność opowiadania. Opowieść okaże się również bardziej skuteczna, jeśli 
będzie mieć bohatera, który staje wobec problemu. Tą postacią może być 
pomysłodawca projektu lub jego beneficjent, a problemem sytuacja, której 
przedsięwzięcie ma zapobiec albo stan, w którym wartość związana z pro-
jektem nie zostaje wytworzona.

Niewątpliwie jednak istotną rolę – podobnie jak w reklamie – odgrywają 
w tej dziedzinie emocje. Entuzjastyczny ton może pomóc w aktywizowaniu 
odbiorców, trzeba jednak pamiętać o  tym, aby nie przesadzić z  jego natę-
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żeniem, ponieważ możliwe jest, że zostanie on odebrany jako emocja po-
zorowana. Jeżeli projekt ma za cel zapobieżenie jakiemuś destruktywnemu 
wydarzeniu lub zjawisku, w naturalny sposób nasuwa się myśl, że argumen-
tacja powinna opierać się na groźbie urzeczywistnienia się złego scenariu-
sza. Należy jednak pamiętać, aby nie straszyć zbyt mocno, a  raczej wska-
zać zagrożenie oraz sposób na to, jak go uniknąć. Zwłaszcza w przypadku 
crowdfundingu charytatywnego częstym zabiegiem jest wywoływanie w od-
biorcach smutku. Niestety, ta emocja rzadko prowokuje do działania. Lep-
szym rozwiązaniem jest wywołanie złości i zasugerowanie, że można ją kon-
struktywnie ukierunkować, a mianowicie wesprzeć działanie, którego celem 
jest zmiana sytuacji. Nasz komunikat powinien zakończyć się wezwaniem 
do działania11. Takie hasło może stanowić również nazwę kampanii. Powin-
no być krótkie i  łatwo zapadające w pamięć. Jeżeli nazwa przedsięwzięcia 
i hasło będą brzmieć oryginalnie, wpisanie ich w wyszukiwarkę da mniejszą 
liczbę wyników odnoszących się do niezwiązanych z projektem treści.

Jeśli projekt stanowi model crowdfundingu wiążący się z  nagrodami, 
również je należy odpowiednio opisać, tak aby wspierający wiedział, co, 
kiedy i na jakich zasadach otrzyma. W tym względzie szczególnie istotne 
jest, aby nie dawać mimowolnie komunikatu, że koncepcja nagrody jest 
nieprzemyślana, aby odbiorca nie czuł się lekceważony.

Przed rozpoczęciem kampanii warto opowiedzieć o  tym, jak projekt 
będzie realizowany, a później relacjonować kolejne etapy jego urzeczywist-
niania się i dziękować za dotychczasowe wsparcie. Ponadto w komunikacji 
w sieci należy przewidzieć materiały graficzne i wideo.

3. Film
Jak zrealizować film? Czy powinien być w pełni profesjonalny? To zale-

ży. Jeżeli o projektodawcy wiadomo, że posiada środki i kompetencje, aby 
przygotować profesjonalny materiał, to taki właśnie powinien być. Projek-
todawca, który świadomie zdecyduje się komunikować, że jako realizator 
filmu nie jest specjalistą, a główny jego cel stanowi pomyślna finalizacja 
projektu, może w pewnych sytuacjach na tym zyskać. Dlaczego? Ponieważ 
taka strategia wzmaga w odbiorcach poczucie swoiście rozumianej „auten-
tyczności”, czyli najogólniej rzecz ujmując, w mniejszym stopniu kojarzy 
się z materiałem wyreżyserowanym i wyprodukowanym w celach komer-
cyjnych12. 

Bardzo istotne jest dostosowanie formatu nagrania do miejsca jego 
publikacji. Znajdzie się ono nie tylko na platformie crowdfundingowej lub 
stronie www projektodawcy, lecz także najpewniej na YouTube i  w  me-
diach społecznościowych. Należy pamiętać o  tym, że format, który wy-
świetla się odpowiednio na YouTubie, nie będzie prezentował się najlepiej 
na Facebooku lub Instagramie, ponieważ te dwie ostatnie platformy pre-
ferują formaty pionowe. W takiej sytuacji warto rozważyć przygotowanie 
różnych wersji filmu13. Obydwie trzeba ładować na każdą z platform osob-
no, ponieważ film udostępniony na Facebooku w  formie linka z YouTu-
be’a będzie miał ograniczony zasięg i wyświetli się inaczej niż załadowany 
bezpośrednio z dysku na Facebook.

Materiały przeznaczone do publikacji w  social media należy projek-
tować z myślą o urządzeniach mobilnych. Po pierwsze dlatego, że więk-
szość użytkowników przegląda te portale, korzystając ze smartfonów, a po 
drugie z tego względu, że treść, która dobrze prezentuje się na urządzeniu 
mobilnym, wyświetli się poprawnie również na desktopie. Ponieważ naj-
częściej odwiedzanymi przez polskich użytkowników internetu serwisa-
mi społecznościowymi są Facebook oraz Instagram, skoncentruję się na 
tworzeniu treści na te platformy. Według statystyk prezentowanych przez 
Wirtualne Media w czerwcu 2020 roku najpopularniejszymi platformami 
społecznościowymi były kolejno Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter, 
Wykop, Chomikuj.pl, Reddit, Siepomaga.pl, TikTok i Nk.pl14.

Symptomatyczne, że na 2. i  3. miejscu znalazły się portale, których 
funkcjonowanie opiera się na treściach wizualnych, zaś w pierwszym w ze-
stawieniu – mam na myśli Facebook – tego rodzaju content stopniowo zy-
skuje na popularności.

Domena Realni użytkownicy Odsłony Zasięg

facebook .com 21 315 578 2 112 494 080 78,3%

instagram .com 8 992 331 171 167 827 33,0%

pinterest .com 5 436 230 44 483 158 20,0%

twitter .com 5 381 532 41 745 805 19,8%

Tabela 1. Najpopularniejsze platformy społecznościowe – czerwiec 2020

Źródło: Wirtualne Media



NOWE MODELE FINANSOWANIA KULTURY – Rozdział 3. Wykorzystanie crowdfundingu udziałowego oraz promocja w kulturze Natalia Piórczyńska34 35

4. Podtrzymywanie uwagi
Kampanie crowdfundingowe15 mają często określoną dynamikę. Począt-

kowo wywołują zainteresowanie jako nowość, o której mówi się w związ-
ku z pojawieniem się materiałów na ich temat, ale później konieczna jest 
praca nad tym, aby podtrzymać zainteresowanie. W końcowej fazie zbiórki 
funduszy potencjalnych wspierających może zmobilizować fakt, że czas, 
który pozostał do osiągnięcia wyznaczonego celu, się kończy16. 

Dla wydarzeń odbywających się w  sieci optymalnym działaniem jest 
promocja w przestrzeni Internetu. Kanałem najłatwiej dostępnym i najczę-
ściej wykorzystywanym przez instytucje kultury i  twórców są media spo-
łecznościowe. Nie zaszkodzi jednak wysłać notatki prasowej do mediów. 
Istotne jest, aby skierować ją do redakcji, której zainteresowania są zbieżne 
z tematyką projektu17. Tworząc tekst, należy mieć na uwadze, że powinien 
on być dla dziennikarza przydatny, co oznacza, że ma stanowić materiał, 
z  którego można skonstruować artykuł – lub po prostu zacytować treść 
notatki, bo zdarza się i tak, że informacje prasowe publikowane są w nie-
zmienionej formie i podpisane nazwiskiem dziennikarza, który je otrzymał. 
W takiej sytuacji osoba będąca autorem notatki nie powinna mieć pretensji, 
bo nadrzędnym celem wysyłki materiałów prasowych jest doprowadzenie 
do ich publikacji. Warto pamiętać o tym, aby tytuł maila czytelnie odno-
sił się naszego przekazu. W jego treści możemy podać w bardzo krótkiej 
formie szczegóły. Wszystko po to, aby zwrócić uwagę dziennikarza, który 
codziennie dostaje wiele maili z informacjami prasowymi.

Treść notatki powinna zawierać tytuł oraz – przy większej objętości – aka-
pity oddzielone śródtytułami oraz lead, czyli 2- lub 3-zdaniowy tekst zawie-
rający syntezę naszego komunikatu. Lead powinien być atrakcyjny i zachę-
cać do przeczytania tekstu, ale należy pamiętać o tym, żeby ów tekst istotnie 
dotyczył tego, co zapowiedzieliśmy. Na końcu notatki zostawia się z reguły 
istotne dane, jak link do strony www, na której odbywa się akcja, informacje 
o czasie jej trwania i – obowiązkowo – kontakt do autora informacji prasowej.

Jeśli wiadomość o projekcie zaczęła się rozprzestrzeniać, konieczne są 
działania, dzięki którym utrzymamy uwagę i zdobędziemy nowych odbior-
ców. Najlepszym rozwiązaniem jest umiejętne prowadzenie z nimi dialogu. 

W mediach społecznościowych istotne jest nie tylko to, co napiszemy, 
lecz także materiały wizualne. Jeśli są atrakcyjne i spójne z całokształtem 
prowadzonej komunikacji, będą efektywniej przyciągać i  utrzymywać 

uwagę, o którą musimy rywalizować. Każdy użytkownik Facebooka, bez 
wykorzystywania eye trackingu, zdaje sobie sprawę z tego, że nasz wzrok 
w pierwszej kolejności pada na materiały wizualne, a dopiero potem na na-
zwę autora posta i tekst. A ile czasu mamy na wywalczenie uwagi odbior-
cy? Około 3 sekund – ta wartość może się wahać w zależności od wieku 
użytkownika – osoby starsze mogą potrzebować nieco więcej czasu, mło-
dzi internauci mniej. Aby się o tym przekonać, wystarczy obserwacja osób 
scrollujących portale społecznościowe na smartfonach.

Właśnie dlatego, oprócz umiejętności opowiadania historii i mówienia 
do odbiorców przystępnym i bliskim ich sposobowi komunikacji językiem, 
promując projekt, powinniśmy zadbać o  jakość materiałów wizualnych. 
Niekiedy wystarczą dobre fotografie, ale jeśli nimi nie dysponujemy albo 
nasz komunikat jest zbyt złożony, aby przedstawić go za pomocą zdjęcia, 
można się posłużyć ogólnodostępnymi aplikacjami. Jedną z najbardziej po-
pularnych i – co niezwykle istotne – umożliwiających tworzenie profesjo-
nalnie wyglądających grafik do publikacji w mediach społecznościowych 
– jest canva.com. Dostępne są płatne kursy korzystania z tej platformy, ale 
jest na tyle intuicyjna, że można się nauczyć jej obsługi samodzielnie. Na 
canva.com możemy korzystać z szablonów, ładować własne zdjęcia i gra-
fiki oraz dodawać tekst. Wszystko w ramach bezpłatnej wersji podstawo-
wej. Niekiedy dobrym rozwiązaniem jest stworzenie kolażu. Jeśli chcemy 
wykorzystać fragment fotografi18, można go wyciąć za pomocą aplikacji 
umożliwiającej usunięcie tła19.

Poniżej grafika, którą wykonałam na potrzeby mediów społeczno-
ściowych Biblioteki Miejskiej w Łodzi. W jej przygotowaniu wykorzysta-
no szablon o rozmiarach 1200x1200 pikseli, wklejono wycięty za pomocą 
aplikacji remove.bg fragment zdjęcia, a następnie dodano element graficz-
ny dostępny w Canva oraz tekst. Cała operacja trwała kilka minut. Grafiki 
publikowane na Facebooku mogą mieć także inne proporcje, tutaj zdecy-
dowano się na format, który umożliwia publikację 
tej samej grafiki na Instagramie oraz Facebooku20. 

 Również jeśli chcemy zmontować krótki film, 
możemy posłużyć się aplikacją, np. Adobe Premie-
re Rush (iOs i  niektóre smartfony z  Androidem) 
lub Quik (Android). Umożliwiają one tworzenie 
filmów o różnych proporcjach, łączenie w nich kil-  
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ku załadowanych wcześniej nagrań oraz zdjęć, dodawanie tekstu i muzy-
ki21. Co istotne, o ile na Facebooku lub Instagramie musimy dbać o to, aby 
tekst nie zajmował więcej niż 20% powierzchni grafiki, projektując film, 
nie musimy się tym przejmować22. Tekst może być częścią kreacji i  nie-
kiedy lepiej zawrzeć komunikat w filmie niż w jego opisie. Przygotowując 
film, możemy stworzyć także pokaz slajdów składający się z załadowanych 
do aplikacji grafik. W  tej sytuacji pomocne może okazać się wcześniej-
sze stworzenie storyboardu, dzięki czemu unikniemy projektowania grafik, 
które ostatecznie nie zostaną wykorzystane.

Jeżeli decydujemy się na płatną kampanię reklamową, wymaga to uru-
chomienia Menedżera reklam Facebooka. Istnieje wiele kursów umożli-
wiających naukę korzystania z tego narzędzia, natomiast Facebook for bu-
siness dostarcza informacji z tego zakresu bezpłatnie23. 

5. Efekty
Niezależnie od tego, czy projekt odniósł sukces, organizator po jego za-

kończeniu powinien podziękować wspierającym. Warto jednak dziękować 
już w trakcie trwania kampanii i odpowiadać na komentarze. Także na te, 
które są negatywne i zawierają zarzuty w stosunku do organizatora. W tym 
wypadku w miarę możliwości należy wyjaśniać sytuację, a jeśli zarzuty są 
ponawiane, również my możemy ponownie podejmować się tłumaczeń na 
zasadzie zdartej płyty. Jest to korzystne z tego względu, że dajemy komu-
nikat całej społeczności, która nas obserwuje, że nie lekceważymy kryty-
ki i  jesteśmy skłonni do dialogu. Jeżeli istotnie zawiniliśmy, najlepiej jest 
przyznać się do błędu i wskazać sposób naprawienia sytuacji. Kasowanie 
komentarzy i blokowanie użytkowników to ostateczność, na którą można 
zdecydować się, kiedy mamy do czynienia z rażącym naruszeniem standar-
dów komunikacji. Zwracam uwagę na to, że umiejętnie prowadzony dialog 
z negatywnie do nas nastawionymi użytkownikami może doprowadzić do 
tego, że zyskamy ich przychylność. Ponadto im częściej jasno i precyzyjnie 
formułujemy nasz przekaz, im lepszą relację z odbiorcami zbudujemy, tym 
większe szanse na to, że w konsekwencji staną się naszymi ambasadorami.
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  1  Por . https://zainwestuj .filmroj .pl/ [dostęp: 06 .09 .2020] .

  2  Ponieważ w tekście pojawi się istotny kontekst społeczności w sieci, sygnalizuję kwestię podniesioną w publikacji Bartosza Filipa Malinow-

skiego i  Marcina Giełzaka, wedle których „Crowdfunding to nie jest finansowanie społecznościowe” z  racji tego, że adresatami kampanii 

crowdundingowych są „rzesze ludzi, których ze sobą nic nie łączy”, zaś crowd to „społeczeństwo sieci – wspierającym może zostać każdy bez 

względu na płeć, wiek, lokalizację, język i zawód” . (Por . B . F . Malinowski, M . Giełzak, Crowdfunding . Zrealizuj swój pomysł ze wsparciem cyfrowe-

go tłumu, Gliwice 2015) . Wokół konkretnego projektu może się utworzyć społeczność zaangażowana w jego realizację lub projekt może cie-

szyć się zainteresowaniem odbiorców będących lojalnymi obserwatorami projektodawcy lub lidera opinii, który będzie popierał i promował 

przedsięwzięcie . Obecnie zbiórki można prowadzić także w ramach platformy społecznościowej – Facebook umożliwia prowadzenie zbiórek 

dla organizacji non profit . Mechanizm jest nieco inny, ponieważ platforma zaleca rozpoczynanie kampanii od niewielkiej kwoty docelowej 

i stopniowe jej podnoszenie w miarę osiągania kolejnych – wyższych – sum . Istnieje również możliwość prowadzenia prywatnych zbiórek . 

(Por . https://www .facebook .com/fundraisers/ [dostęp 01 .09 .2020]) .

  3  To kwestia istotna również z tego względu, że wybór kanałów internetowych umożliwia osiągnięcie zadowalających wyników przy relatywnie 

niewysokich nakładach finansowych .

  4  Pozostając przy tematyce crowdfundingu, posłużę się przykładem podręcznika Allesandra Brunello poświęconego finansowaniu społeczno-

ściowemu . W podrozdziale poświęconym przygotowaniu treści do kampanii autor wskazuje, że algorytmy Facebooka preferują materiały 

graficzne, zaś mniej skuteczne są filmy . Pierwsze polskie wydanie ma datę 2015/2016, a informacja, na którą autor się powołuje, straciła aktu-

alność . (Por . A . Brunello, Crowdfunding. Podręcznik. Jak zrealizować swoje pomysły za pomocą nowych narzędzi finansowania online, Warszawa 

2015/2016, s . 129) . Za kilka lat, w związku z wprowadzeniem technologii 5G, możemy się natomiast spodziewać dewaluacji treści wideo na 

rzecz nowych formatów . Na ten temat mówił m .in . Martin Mellor, szef Ericsson Polska podczas konferencji Media Przyszłości organizowanej 

przez Polską Agencję Prasową 4 grudnia 2019 r . w Warszawie . 
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  5  Persona to przedstawiciel grupy celu . W ramach jednej grupy celu można stworzyć kilka person odbiorców, natomiast istotne jest, aby miało 

to uzasadnienie i realnie przekładało się na wiedzę, która umożliwi tworzenie silniej rezonujących treści . Dla przykładu dawne uzdrowisko 

w Sokołowsku buduje swoją markę dzięki funkcjonującej w tej miejscowości działalności Fundacji Sztuki Współczesnej In Situ . W ciągu zaled-

wie tygodnia spotkałam w Łodzi 3 osoby, którym Sokołowsko jest znane i które kojarzą je m .in . z działalnością kulturalną: absolwentkę Szkoły 

Filmowej w Łodzi, która prowadziła tam warsztaty filmowe, właściciela restauracji organizującego koncerty jazzowe i młodą bibliotekarkę, 

która opowiedziała mi o festiwalu odbywającym się w tym mieście . To dowód na to, że tworząc persony odbiorców jednego produktu, usługi 

czy wydarzenia, nie pomylimy się, jeśli skonstruujemy kilka, które pozornie nie będą miały ze sobą wiele wspólnego . O budowaniu person 

odbiorców w komunikacji pisano wiele, dla przykładu w publikacji Barbary Stawarz-Garcii Content marketing i social media. Jak przyciągnąć 

klientów (Warszawa 2017) .

  6  Jeżeli akcja odbywa się w modelu take it all, a zatem umożliwia nam wykorzystanie zebranych środków nawet w sytuacji, w której założony cel 

finansowy nie zostanie osiągnięty, należy rozważyć, czy istotnie realizować projekt w ograniczonym zakresie, czy zwrócić pieniądze wspie-

rającym . Być może, decydując się na tę drugą możliwość, unikniemy szkód wizerunkowych – jeżeli bowiem projekt urzeczywistni się w zbyt 

okrojonej formie, może rozczarować osoby, które go wsparły . Jeśli z kolei wszystkie jego punkty uda się zrealizować za znacząco niższą sumę 

niż zakładano początkowo, należy liczyć się z tym, że wspierający będą mieć wątpliwości, czy budżet nie został celowo przeszacowany . Nie 

trzeba chyba tłumaczyć, że nagrody, których przekazanie zadeklarowano, muszą zostać dostarczone w rozsądnym czasie po zakończeniu 

zbiórki . Nie do przyjęcia jest zwlekanie ze zwrotem środków w przypadku odstąpienia od realizacji projektu . Jeśli wspierający będzie musiał 

przypominać o tym pomysłodawcy, sam na pewno dobrze zapamięta, aby w przyszłości nie uczestniczyć w organizowanych przez niego 

przedsięwzięciach .

  7  Przywoływani przeze mnie wcześniej autorzy wskazują, że ten model ma w ich przekonaniu więcej wspólnego z fundraisingiem, ponieważ 

nie występuje w nim świadczenie zwrotne, natomiast z punktu widzenia promocji ma to drugorzędne znaczenie . (Por . B . F . Malinowski, M . 

Giełzak, dz . cyt ., s . 45) .

 8   Sytuacja mogłaby ulec pewnej modyfikacji, jeśli twarzą akcji byłby influencer .

 9  Ta kwestia zostanie poruszona przy okazji fragmentów poświęconych social mediom .

10  Por . np . lub B . Stawarz-Garcia, dz . cyt ., podrozdział 4 .7, A . McStay, Reklama cyfrowa, podrozdział 5 .3, Łódź 2020 .

11  CTA – call to action .

12  Jak wskazuje Małgorzata Karpińska-Krakowiak, pisząc o filmach reklamowych, których celem jest wytworzenie wrażenia produkcyjnej au-

tentyczności „Film nakręcony kamerą w telefonie komórkowym, niedoświetlony, z niestabilnym obrazem, ukazujący swobodne reakcje zwy-

kłych (nieucharakteryzowanych) ludzi będzie uznawany za bardziej autentyczny niż materiał profesjonalnie zmontowany, wykorzystujący 

zawodowych aktorów, eksponujący tylko wybrane sceny, by podkreślić dramaturgię wydarzeń (np . reklama telewizyjna) . W takim rozumie-

niu niska autentyczność łączy się z pewną profesjonalizacją produkcji i komercyjnym charakterem przekazu . Widoczne mankamenty produk-

cyjne oraz ukrycie logo marki mogą sugerować, że dany materiał to nie reklama, czyli nie został on wyprodukowany przez wyspecjalizowaną 

firmę ani nie pełni funkcji perswazyjnych (nie ma na celu nakłonienia widza do jakichś konkretnych zachowań) . (Por . M . Karpińska-Krakowiak, 

Kapitał marki w mediach społecznościowych. Perspektywa konsumenta, Łódź 2018, s . 66–67) .

13  Istotne jest również to, że zwłaszcza filmy reklamowe na obydwu platformach mają zazwyczaj różną długość . 

14  https://www .wirtualnemedia .pl/artykul/facebook-wykop-i-chomikuj-ze-spadkami-w-mobile-u-tiktok-wyprzedzil-snapchata-top10-serwi-

sow-i-aplikacji-spolecznosciowych [data publikacji: 01 .08 .2020, dostęp: 01 .09 .2020] .

15  W odniesieniu do nich mowa o charakterystycznej krzywej finansowania: „1) dobry początek, wynikający z optymizmu i entuzjazmu, które 

towarzyszą rozchodzeniu się nowości w pierwszych godzinach, 2) dołek środkowy, w którym występują czasem skoki do góry w chwilach 

pojawienia się artykułów lub innych ważnych sygnałów, 3) zryw końcowy, w którym wyścig z czasem zapewnia projektowi okres największej 

popularności” . (Por . A . Brunello, dz . cyt ., s . 138) .

16  Jest to rzecz jasna bardziej sugestywne w przypadku modelu crowdfundingu zakładającego, że organizator otrzyma zebrane środki jedynie 

w przypadku, gdy zostanie uzbierana cała zakładana kwota .

17  Przeważnie lepsze efekty przynosi wysyłka materiałów prasowych na imienne adresy dziennikarzy . Jeżeli nie uda się ich znaleźć na stronach 

www, rozwiązaniem może się okazać sprawdzenie szablonu, według którego w danej redakcji tworzone są adresy mailowe . Dla przykładu, 

jeśli redakcja ma adresy tworzone według schematu imię .nazwisko@przykładowadomena .pl, to chcąc skontaktować się z Janem Kowalskim 

z tej redakcji, spróbujmy napisać na adres jan .kowalski@przykładowadomena .pl .

18  Zawsze należy pamiętać o tym, aby korzystając z banków zdjęć, nie naruszać praw autorskich . Darmowe zdjęcia mogą pochodzić np . z do-

meny publicznej lub portali umożliwiających nieodpłatne wykorzystywanie opublikowanych na nich zdjęć na określonych warunkach (np . 

wskazanie źródła fotografii) .

19  Najlepiej funkcjonują, kiedy obraz, który chcemy wyizolować, dobrze odcina się od tła . Można je także usunąć ręcznie za pomocą programu 

graficznego . Nie musi być profesjonalny, wystarczy do tego np . open source’owy Gimp .

20  Jeżeli obydwa konta są połączone, można publikować jedną grafikę równocześnie w obydwu kanałach z poziomu Instagramu . 

21  Na Facebooku oraz Instagramie optymalnie jest tworzyć wideo z formacie pionowym . Sprawdzi się ono także w relacjach .

22  Więcej informacji na temat tworzenia treści do publikacji na platformach Facebook oraz Instagram można znaleźć w materiałach e-learnin-

gowych przygotowanych przez Facebook: https://www .facebook .com/business/learn .

23  Por . https://www .facebook .com/business/ads [dostęp:06 .09 .2020] .
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Zarządzanie marką w kulturze to temat bardzo na czasie – podczas 
pandemii wszyscy postanowili „przenieść się” do internetu i  pre-
zentować swoje aktywności w innej rzeczywistości. Wydawać by się 

mogło – temat prosty w realizacji. Wszak powszechne jest przekonanie, że 
internet wszystko przyjmie i to, co widziałem ja, widzieli też inni. Widzieli, 
czyli wiedzą, że jestem, że dotarłem do nich z komunikatem, że zapamięta-
ją to, co widzieli i zapamiętają sprawcę pojawienia się materiału. 

Jak w tej sytuacji zadbać o markę, o właściwy wizerunek, o postrzeganie 
przez odbiorców naszej aktywności? Jako praktyk posłużę się dwoma przy-
kładami z mojej aktywności zawodowej, na podstawie których przedstawię 
przyjęte strategie. Pierwszy dotyczył Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 
2016 (ESK), a drugi obecnej aktywności Strefy Kultury Wrocław – czyli 
prowadzonej przez stolicę Dolnego Śląska instytucji kultury powstałej po 
zakończeniu obchodów ESK. 

Marketing online  
– zarządzanie marką  
w kulturze

Zanim jednak przejdę do prezentacji schematu zarządzania marką 
w kulturze, przytoczę definicję marki, która często w pospolitym rozumie-
niu jest mylona ze znakiem towarowym. Poniżej znajdują się cztery przy-
kłady pochodzące z  różnych kulturowo obszarów, przy czym najbliższy 
mojemu myśleniu jest opis marki przedstawiony przez Małgorzatę Dzieka-
nowską (poz. 3) oraz ta część opisu marki stworzona przez Philipa Kotlera, 
która zwraca uwagę na fakt, iż to marka powinna kształtować organizację. 

Europejska Stolica Kultury to tytuł, który Komisja Europejska przyznaje 
miastu na rok z założeniem przygotowania prezentacji kulturalnej w wymiarze 
europejskim oraz skupionej na mieście i mieszkańcach. Projekt tworzony jest 
od 1985 roku, zrealizowany przez ponad 50 miejscowości lub regionów, zatem 
powinien mieć mocną i rozpoznawalną markę. Niestety, tak nie jest. Przepro-
wadzone przez nasze biuro badania1 pokazały, że wraz ze wzrostem odległości 
od Wrocławia rozpoznawalność marki drastycznie spadała. Dane wyglądały na-

Rozdział 4

Krzysztof Maj

Tabela 1. Definicje marki
Definicja Źródło/autor

Zbiór fizycznych cech produktu lub usługi wraz  British 

ze związanymi z nim przekonaniami i oczekiwaniami .  Chartered 

Niepowtarzalne skojarzenie wywołane w świadomości  institute 

odbiorców przez nazwę bądź logo produktu lub usługi . of Marketing

Nazwa, termin, symbol lub design bądź ich połączenie,  American

mające na celu identyfikację produktów i usług jednego  Marketing

sprzedającego lub grupy sprzedających  Association

oraz ich odróżnienie od konkurencji . 

Ogół cech i korzyści, które w subiektywnym odczuciu  Małgorzata

klienta reprezentuje sobą firma, produkt czy usługa Dziekanowska

Marka to nie znaczek (znak), to pewnego rodzaju  Philip Kotler

przyrzeczenie, obietnica, to ona powinna kształtować 

zachowanie i strategię działania firmy . 

Jest całą marketingową komunikacją w pigułce . 
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stępująco: Wrocław – 64%, Dolny Śląsk – 28%, Polska – 8%, przy czym w nie-
których województwach odsetek rozpoznających markę wyniósł 0. Jak zatem 
pracować, by w niecałe trzy lata (badanie z roku 2013) sprawić, by po pierwsze 
marka była znana, a po drugie, by skojarzenie z nią było zgodne z założeniami.

Prędkość zmian zachodzących w komunikacji marketingowej wy-
musza nowy sposób jej projektowania. Dużego znaczenia nabiera 
dzisiaj ciągłe testowanie i wyciąganie wniosków z pojawiających 
się problemów. Tylko dzięki takiemu podejściu możliwe jest osią-
ganie satysfakcjonujących wyników i nadążanie za trendami2.

Badania
Można mieć intuicję i przekonanie, że wiemy, czego oczekują nasi od-

biorcy (klienci3), że potrafimy przewidzieć, na co czekają widzowie – już 
aktywni, a czego oczekują ci, którzy jeszcze w kulturze się nie odnajdują, nie 
znajdując dla siebie oferty. Wolę jednak powyższe potwierdzić, sprawdzić 
lub, co bardzo często się zdarza, odkryć też nowe zjawiska i sytuacje, któ-
rych moja intuicja nie uwzględniła podczas analiz wszelkiego rodzaju prac 
badawczych (badań opinii, raportów, opracowań socjologicznych). W ide-
alnym świecie budżet wystarcza na wszystkie zaplanowane działania, w tym 
rzetelne badania, opracowania, a ponadto dysponujemy odpowiednim cza-
sem, by wszystkie kolejne etapy zrealizować. Jednak rzeczywistość i realia 
powodują konieczność pracy na bazie dostępnych materiałów. Inną kwe-
stią jest czas reakcji i prędkość zmieniającego się otoczenia. Czy opracowa-
nia naukowe, solidne raporty jesteśmy w stanie otrzymać w kilka tygodni, 
a najlepiej dni? Niestety nie, dlatego tak ważna jest długofalowa strategia 
oraz ciągły monitoring i analiza sytuacji różnymi metodami, w tym – za po-
mocą intuicji. Wydaje się, że jest to rodzaj przekory – od intuicji wyszedłem 
i skierowałem się w stronę rzetelnych badań, by po teoretycznym wywodzie 
powrócić do intuicji. Nie da się jednak skutecznego procesu budowania do-
brego wizerunku zaprogramować przy użyciu z góry znanych algorytmów, 
jakby był to komputer. Cały ten proces to organizm żywy, a im więcej po-
święcimy jego pielęgnacji, tym lepsze osiągniemy wyniki.

Kiedy rozpoczynałem kierowanie projektem Europejska Stolica Kul-
tury Wrocław 2016, nie dysponowałem żadnymi specjalnymi badaniami 
opinii mieszkańców, środowiska kultury, rozpoznawalności projektu ani 
oceny przedstawionej przez zespół programowy propozycji. Warto było 
poszukać innych danych, na których można oprzeć dalsze planowanie. 
W  przypadku Wrocławia bardzo przydatnym opracowaniem okazała się 
Wrocławska Diagnoza Problemów Społecznych4 oraz Socjologiczne stu-
dium konsumpcji5. Szeroko traktujące ekspertyzy na temat kondycji Wro-
cławian było solidną bazą do projektowania dalszych działań, a w szcze-
gólności zderzenia zebranego materiału z własnymi przekonaniami.

Analiza i wnioski
Wyżej wspomniane dokumenty były dla nas bazą i bardzo rzetelnym 

materiałem, który wskazał nam kierunki myślenia. Traktując odbiorcę, 
uczestnika kultury jako klienta, nie wolno analizować tylko jego prefe-
rencji w wyborze oferty kulturalnej, ale należy przeanalizować przyczyny, 
które stanowią barierę udziału w  życiu kulturalnym – nie tylko ekono-
miczną. Wrocław jest postrzegany jako miasto tętniące kulturą, posiada-
jące rozbudowaną sieć instytucji kultury, z bogatymi tradycjami i mocną 
rolą kultury w  strategii miasta. Tymczasem we wspomnianej diagnozie 
społecznej6  czytamy:

Większość respondentów nie korzystała zbyt często z oferty kulturalnej 
miasta; ponad połowa nie chodziła wcale lub bardzo rzadko do kin, 
teatrów, galerii, na wystawy, koncerty, imprezy sportowe i rekreacyjne. 
Zajęcia związane z uprawianiem sportu, dbaniem o wygląd i kondycję 
fizyczną również były tylko okazjonalnie podejmowane przez większość 
badanych. System instytucjonalny i  ekonomiczny miasta, tworzący 
okazje do uczestnictwa w kulturze i aktywnych form spędzania wolnego 
czasu był systemem okazji, z którego tylko w wyjątkowych sytuacjach 
korzystała większość respondentów.

Przy czym, gdy zestawimy powyższe z  wynikiem badania aspiracji 
mieszkańców zawartego w socjologicznym studium konsumpcji7, 36 proc. 
badanych (trzecie miejsce z kilkunastu pozycji) wskazuje kulturę, rozryw-
kę i podróże jako element pożądany i oczekiwany w przyszłości. To dobra 
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informacja, a nałożony na te dane entuzjazm po zdobyciu tytułu Europej-
skiej Stolicy Kultury dawał dobre podglebie, by skutecznie prowadzić ko-
munikacją projektu i odpowiednio sformatowanymi komunikatami zbu-
dować oczekiwany wizerunek, a następnie skutecznie nim zarządzić.

Dalsza analiza dostępnego materiału oraz zmapowanie atrakcji konkuru-
jących w „zagospodarowaniu czasu wolnego” pozwoliły wyciągnąć wnioski, 
które stały się bazą nie tylko procesu komunikacji, budowania wizerunku 
czy zarządzania marką Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016, ale dały 
feedback, który wpłynął na planowanie działań programowych.
  Kultura jest obszarem życia ściśle związanym z pozostałymi polami 

funkcjonowania mieszkańców i należy ją wpleść w życie codzienne.
  Występuje wiele ograniczeń związanych z dostępem czy też uczest-

nictwem w kulturze:
a) bariera ekonomiczna,
b) odległość (czas potrzebny na dotarcie do miejsca wydarzenia),
c)  obowiązki rodzinne – małe dzieci skutecznie ograniczają, niemal 

do zera, aktywny i regularny udział w wydarzeniach kulturalnych,
d) brak bieżącej informacji o życiu kulturalnym,
e) brak właściwej oferty programowej dla różnych grup odbiorców,
f) obawa przed udziałem w kulturze8. 

  Kultura stawiana jest jako element nobilitujący. Ludzie aspirują do 
bycia na bieżąco z kulturą. 

  Ludzie oczekują prostego komunikatu. Wobec natłoku informacji 
zauważa się skrócenie czasu, który przeciętny odbiorca poświęca na 
analizę treści.

  Kultura „rywalizuje” o klienta ze sportem, rozrywką, telewizją oraz 
gamingiem.

  Wrocław posiada wiele marek kultury, które mogą stanowić silną kon-
kurencję lub w odpowiedni sposób skomunikowane mogą pomóc.

Decyzje strategiczne
Wobec szerokiego spektrum planowanych działań, ogromnej różno-

rodności programowej, wielości wątków, osób komunikujących o  ESK, 
a także przy zróżnicowanej grupie odbiorców został wypracowany model 
komunikacyjny oraz kolejne zadania nakładające obowiązki na wszystkie 

działy i  osoby w  projekcie. Na podstawie tego procesu wyróżnić można 
kilka istotnych działań.

1. Katalog pojęć
Należy stworzyć zestaw haseł, zdań, które charakteryzują nasz projekt/

markę. Pojęć, które staną się bazą do uwspólnienia myślenia o projekcie 
i ułatwią, podpowiedzą odbiorcom, jak mają postrzegać naszą markę. Ta-
kie skojarzenie wykreował koncern Toyota: Toyota – niezawodność. Kilka 
przykładów z naszego zestawu omówię w następnym dziale.

2. Wykorzystanie „holowników” marki
Pozycjonowanie marki to proces, który trwa określony czas. Im większy 

zasięg oddziaływania i im większy projekt, tym dłuższy czas potrzebny jest 
do osiągnięcia założonych efektów. Warto wykorzystać w naszej strategii 
inne uznane marki, które pomogą nam na starcie, uwiarygodnią i niejako 
podzielą się swoją pozycją. Więcej opiszę w następnym dziale, tu zaznaczę 
jednak, że postanowiliśmy mocno skorelować nasz projekt z marką Wro-
cławia, najsilniejszego brandu publicznego w Polsce.

3. Podmiotowość marki – kto mówi, w jakiej sytuacji
Bardzo ważna w budowaniu mocnej pozycji marki jest wiarygodność 

komunikatu, autentyczność. Oznacza to, że różne aspekty dotyczące pro-
jektu, różne obszary powinni komunikować odpowiedni reprezentanci. 
Tacy, którzy w danej dziedzinie mają odpowiednią wiedzę i kompetencje. 
Należy w miarę wyczerpująco przygotować listę możliwych sytuacji i kon-
tekstów, w tym kryzysowych, i przypisać aktorów.

4. Kooperacja 
Współpraca z  liderami opinii, ambasadorami marki. Przy czym nie 

chodzi tu o instytucjonalne partnerstwa, a o osoby, autorytety, aktywnych 
liderów zmiany społecznej. UWAGA! Występuje tu pewna pułapka proste-
go skojarzenia z zatrudnianiem celebrytów w reklamach. 

5. Język komunikacji o marce
Jednym z wniosków z analizy Diagnozy Społecznej Wrocławia jest po-

trzeba uproszczenia komunikatów i taki cel został przyjęty za bardzo istotny. 
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Jak jednak dotrzeć do szerokiego odbiorcy i budować relację z każdą grupą 
społeczną, ale nie spłycić komunikatu? Co ważne, o ile nie najważniejsze, 
należy zdekodować pojęcie słowa „kultura” często utożsamiane ze sztuką. 

6. Narzędzia promocyjne
Stworzenie oczekiwanego katalogu mediów własnych oraz wybranie 

kluczowych partnerów zewnętrznych. W  dalszej części zespolenie wła-
snych mediów, ujednolicenie treści i strony wizualnej, stworzenie nowych 
kanałów komunikacyjnych o różnych profilach.

Narzędzia realizacji strategii 
Żadna, nawet najlepsza strategia nie przyniesie nam sukcesu, jeśli nie 

wdrożymy jej w  życie. Po ustaleniu strategii działania dużą wagę należy 
przyłożyć do przygotowania narzędzi do jej realizacji. Jeśli popatrzymy na 
strategię kompleksowo, nasze narzędzia powinny utworzyć różnorodną 
paletę możliwości, kompletny warsztat, tak by swoimi działaniem objąć 
szeroką grupę zainteresowanych. 

Katalog pojęć
W  przypadku Europejskiej Stolicy Kultury ułożyliśmy dziesięć zdań 

(Dekalog), które pogrupowały różne opisy, oczekiwania i cele. Poniżej wy-
brałem kilka wraz z wyjaśnieniem, jaką rolę poniższe spełnia w naszym 
planie pozycjonowania marki.
  ESK to całoroczne święto Wrocławia w Polsce i Europie oraz Polski 

i Europy we Wrocławiu – wskazaliśmy na europejski charakter pro-
jektu, ale i dwukierunkową aktywność na linii Europa – Wrocław. 
Podkreśliliśmy też, że jesteśmy reprezentantem polskiej kultury na 
zewnątrz.

  ESK to czas doświadczania kultury i  sztuki dla każdego – to odpo-
wiedź i zachęta dla tych mieszkańców, którzy w badaniach odpowie-
dzieli, że nie uczestniczą w życiu kulturalnym, ale aspirują. 

  ESK to największe przedsięwzięcie kulturalna i społeczne w najnow-
szej historii Polski – komunikat do naszych potencjalnych partnerów, 
sponsorów, ale i uczestników, że mogą stać się częścią czegoś wyjąt-
kowego. 

  ESK to źródło dumy Wrocławian – stoliczność, reprezentacja pol-
skiej kultury, otwartość, gościnność to powód, by być dumnym. Po-
zytywne odczucie działa mobilizująco na każdego, który chce czuć 
się dumny.

Holowniki marki
Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016 to projekt o zasięgu między-

narodowym, ze skomplikowanym i bardzo bogatym programem, co ozna-
czało, że pozostałe trzy lata to zbyt mało czasu, by startować prawie od 
zera. Co prawda po wygranej w ogólnopolskim konkursie entuzjazm we 
Wrocławiu był ogromny, ale tak do końca niewielu wiedziało, czym ESK 
tak naprawdę jest. Ponadto wygrana stolicy Dolnego Śląska wywołała nie-
przychylne reakcje w pozostałych dziesięciu miastach rywalizujących o ten 
tytuł. I tak oto mieliśmy sytuację duopolu – ogromna radość we Wrocła-
wiu i wielkie rozczarowanie w kraju, a przypomnę, że według założeń pro-
jektu Wrocław stał się reprezentantem polskiej kultury. Naturalnym kro-
kiem było mocne oparcie się w solidnej, dobrze odbieranej marce miasta.  

Dekalog ESK

  ESK to całoroczne święto Wrocławia w Polsce i Europie oraz Polski i Eu-

ropy we Wrocławiu .

  ESK to czas doświadczania kultury i sztuki dla każdego .

  ESK to pole trwałych przemian .

  ESK to wolność tworzenia i przeżywania sztuki .

  ESK to największe przedsięwzięcie kulturalna i  społeczne w  najnow-

szej historii Polski .

  W ESK stajemy się konstruktorami naszej tożsamości (na wielu pozio-

mach) .

  ESK upodmiotawia przestrzeń publiczna miasta .

  ESK to źródło dumy Wrocławian .

  ESK to impuls do rozwoju gospodarki kreatywnej .

  ESK to magnes dla turystów z całej Europy .

 ESK to TY!
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Wyraz tego można zobaczyć chociażby w nowym logotypie, którego gra-
ficzny znak to zmodyfikowana litera W, a nazwa miasta z określeniem daty 
2016 jest najbardziej dominującym fragmentem znaku. Kolory białe i czer-
wone były z kolei odpowiedzią na rolę reprezentanta Polski. W komunika-
cji podwaliny projektu budowaliśmy, wplatając dziedzictwo miasta. Waż-
nym elementem w tym obszarze było zakomunikowanie o współpracy, czy 
szerzej – włączeniu do projektu najważniejszych (i co ważne dobrze od-
bieranych) wrocławskich festiwali – Wratislavia Cantans, Jazz nad Odrą, 
Przegląd Piosenki Aktorskiej czy filmowe Nowe Horyzonty. Takie mocne 
związanie z dorobkiem miasta przyczyniło się do szybkiego ugruntowania 
pozycji projektu, a  poprzez wielokrotnie powtarzane komunikaty o  wy-

jątkowości projektu, wpływie na 
rozwój Wrocławia, szansę na ja-
kościową promocję w  Europie 
projekt ESK szybko zyskał wyso-
ki poziom akceptacji społecznej. 

Trudniejsze zadanie należało 
wykonać w Polsce. Chcąc w pełni 
świadomie grać rolę reprezentan-
ta polskiej kultury, do współpra-
cy i  współtworzenia programu 
zaprosiliśmy wszystkich naszych 
rywali, czyli Gdańsk, Katowice, 
Lublin, Szczecin, Poznań, Łódź, 
Białystok, Warszawę, Bydgoszcz 
i  Toruń. Wynikająca z  dekalogu 
ESK otwarta propozycja współ-
pracy została przyjęta – choć po-

czątkowo z nieufnością – przez sześć pierwszych miast, które utworzyły 
wspólny subbrand Koalicja Miast. Mikroprezentacje ESK w koalicyjnych 
miastach, a zwłaszcza udostępnienie Wrocławia jako sceny dla prezentacji 
poszczególnych miast wraz z oddaniem części rządowego wsparcia finan-
sowego były gestami, które potwierdziły genius loci Wrocławia – miasta 
spotkań. Zwracam szczególną uwagę na to działanie nie ze względu na 
oczywiste korzyści promocyjne, odwrócenie negatywnego trendu środo-
wisk kultury skierowanego w stronę Wrocławia, ale ze względu na to, że 

w  tym przypadku niemal idealnie wypełniamy definicję marki Kotlera: 
Marka to nie znaczek (znak), to pewnego rodzaju przyrzeczenie, obietnica, 
to ona powinna kształtować zachowanie i strategię działania firmy. Jest całą 
marketingową komunikacją w pigułce. 

Podmiotowość marki
Ustalenie głównych aktorów to kluczowe zadanie. Po przyjęciu, że pro-

jekt nieodłącznie związany jest z Wrocławiem i ma pozytywnie oceniane-
go prezydenta (również lidera opinii), strategiczne komunikaty jak cele, 
wizję i misję przypisano Rafałowi Dutkiewiczowi. W następstwie dopre-
cyzowanie i wyjaśnianie kwestii merytorycznych powierzono szefom ar-
tystycznym (kuratorom), a kwestie organizacyjne i finansowe dyrektorowi 
generalnemu. Oczywiście jest możliwe, by o niektórych sprawach komu-
nikować krzyżowo, ale ważne jest, by trzymać ramy ustalonego podziału. 
Każdy z komunikujących najbardziej wiarygodny jest w obszarze, w któ-
rym jest ekspertem. Aby komunikaty były spójne, konieczne stało się opra-
cowanie korpusu słów, haseł, wartości przekazywanych dalej. To z  kolei 
miało wpływ na język i charakter działań w relacjach z mediami, działań 
PR i mediach własnych, w tym social mediach. Przygotowane zostały rów-
nież wewnętrzne i zewnętrzne Q&A. Wewnętrzne: dla kuratorów, działu 
komunikacji, osób kreujących komunikaty i zewnętrzne, które służyły me-
diom i odbiorcom. 

Liderzy opinii, ambasadorowie marki 
Znacznie większe odziaływanie na odbiór naszej marki ma pozytyw-

na opinia konkretnych osób. Znanych z imienia i nazwiska, szanowanych 
i  cenionych w  swoich środowiskach. Prosty zakup usługi wystąpienia 
w promocji jest niewystarczający. Kończy się „kontrakt”, tracimy ambasa-
dora, a odbiorcy natychmiast wyczują fałsz takich działań. Kluczową rolę 
w określeniu konkretnych ambasadorów spełniają członkowie organizacji, 
którzy doskonale wiedzą, kogo chcieliby mieć „po swojej stronie”. Prze-
strzegam przed próbą instrumentalnego wykorzystania ambasadora, pra-
ca z nim powinna mieć charakter ciągły, dwukierunkowy i powinien on 
stworzyć poczucie wspólnoty. Co ważne, ambasadorem może stać się oso-
ba zupełnie niezwiązana z obszarem naszych działań, ale jej pozycja spo-
łeczna, aktywność mogą nam pomóc lub zaszkodzić. Szczególnie w dobie 

Nowe logo Europejskiej Stolicy Kultury Wro-
cław 2016 wprowadzone w 2013 roku. Autor 
zwycięskiego projektu Jerzy Osiennik wyjaśnił 
proces powstawania znaku. Zainspirowała go 
litera W, którą dostrzegł w bryle budynku ra-
tusza, kolorystyką nawiązał do godła Polski, 
a  kreseczka, która wieńczy literę, to odnie-
sienie do biało-czerwonej flagi powiewającej 
w znaku związku zawodowego „Solidarność”.
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aktywnych mediów społecznościowych jest to szalenie ważne. Trzeba stale 
monitorować i być aktywnym w relacjach z  influencerami różnych dzie-
dzin. Pozytywny szum wokół marki nie jest jednorazowym, szybko przy-
noszącym efekty narzędziem, ale pozwala zbudować trwałą relację online 
z owym otoczeniem.

Inną kategorią ambasadorów są grupy zawodowe takie jak taksówka-
rze, przewodnicy miejscy czy restauratorzy. W naszym przypadku włącze-
nie ich do współpracy w oparciu o postanowienia naszego katalogu przy-
niosło niesamowicie pozytywny efekt. Udało się wzbudzić w nich poczucie 
współodpowiedzialności za projekt, co w dalszej perspektywie wiązało się 
dla nich z potencjalnymi zyskami ekonomicznymi. Tym niemniej po czasie 
zauważyliśmy rosnące poczucie dumy z Wrocławia jako Europejskiej Stoli-
cy Kultury. To najbardziej trwała i autentyczna więź z marką, dlatego war-

to w  swoim otoczeniu poszukać analogicznych 
ambasadorów własnej marki. Czasami mogą to 
być zupełnie nieoczywiste wybory, jak np. lider 
grupy instagramerów, bloger kulinarny czy zwy-
ciężczyni „Master chefa”, popularnego programu 
telewizyjnego. W  tym ostatnim przypadku wy-
korzystaliśmy fakt, że wrocławianka (Beata Śnie-
chowska) wygrała kulinarne potyczki, a  ponie-
waż w planach mieliśmy wydanie „Wrocławskiej 
Książki Kucharskiej” złożonej z przepisów nade-
słanych przez Wrocławian, idealnie połączyliśmy 
te elementy. Tym samym zyskaliśmy kolejnych 
ambasadorów, czyli autorów opublikowanych 
przepisów, oraz wielu amatorów kulinariów.

Zmiana języka komunikacji
Nie ma nic gorszego od nieporozumienia komunikacyjnego nadawcy 

i odbiorcy. Jeśli zakładamy, że nasz projekt będzie inkluzywny, partycypa-
cja jest szalenie ważna na każdym etapie, a o sukcesie końcowym stanowić 
będzie fakt egalitarności oferty, to nie możemy posługiwać się językiem jak 
w tym zdaniu. Przynajmniej w głównych komunikatach. Domeną obszaru 
kultury jest budowanie komunikatów opartych o rzadko używane, a tym 
samym niezrozumiałe powszechnie sformułowania i słowa. Staje się to nie-

czytelne, buduje  barierę między nami a odbiorcami, może doprowadzić do 
poczucia niższości. Nie możemy jednocześnie zapomnieć o tych naszych 
odbiorcach, ambasadorach i  partnerach, dla których ważne są wartości 
głębsze, oczekują od nas czegoś więcej niż tylko prostej promocji i „ogłu-
piających” komunikatów. Jak zatem wybrnąć z tej pułapki? Jak utrzymać 
kontakt z jednymi i drugimi? 

Uzgodniliśmy model trójwarstwowej komunikacji o  różnym stopniu 
trudności, przy czym w komunikacji głównej postawiliśmy na język pro-
sty. Warto oszczędzać czas odbiorców, więc obok treści pisanych pojawia 
się mnóstwo kontentu graficznego. W procesie zmiany systemu identyfi-
kacji wizualnej związanej z wdrożeniem nowego logo zleciliśmy opraco-
wanie własnego systemu ikon i grafik, a następnie we wszystkich kanałach 
wprowadziliśmy stałą wizualizację prezentowanych treści, tj. zdjęcia (ga-
lerie), grafiki oraz komunikowanie video. (W  2013 roku nie było to tak 
powszechne jak dzisiaj). Bardzo skuteczny okazał się cykl materiałów tłu-
maczących, czym jest kultura, czym jest ESK, co zmienia kultura w życiu 
miasta i jak to może wpływać na mieszkańców. 

Wprowadzone zostały również bardzo sztywne i  jednoznaczne regu-
ły posługiwania się materiałami graficznymi. Pod poniższym linkiem do-
kładnie opisane zostały zasady i  reguły systemu identyfikacji wizualnej: 
http://www.wroclaw2016.strefakultury.pl/branding.

Narzędzia promocyjne
Własne narzędzia w głównej mierze oparte były na stronie www oraz 

rodzącej się popularności social mediów. Powoli chyliła się ku upadko-
wi Nasza Klasa wypierana przez Facebooka. Dzisiaj dobrze prowadzone 
fanpejdże są skuteczniejsze od mediów tradycyjnych i  przewidując taką 
przyszłość, mocno postawiliśmy na rozwijanie i budowanie społeczności 
wokół konta na FB, Instagramie i Twitterze. Ten obszar idealnie nadaje się 
do szybkiego i aktywnego komunikowania. Istotne jest umieszczenie treści 
angażujących do reakcji. Zadawane pytania, sondy czy konkursy (ostatnio 
mocno ograniczane przez Facebook) bardzo pomagają wypromować nasz 
post, gdyż na tym oparte są algorytmy obecnie najpopularniejszych komu-
nikatorów. Docelowo wszystkie, a od zaraz – najważniejsze – komunikaty 
miały być prezentowane w dwóch językach. Istotne było równoległe wdro-
żenie nowej szaty graficznej oraz reguł językowych na wszystkich kana-

Wrocławska książka 
kucharska jako udany 
przykład pozyskania  
ambasadorów marki.
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łach. Podobnie z treściami przesyłanymi do mediów. Ważna była spójność 
treści, styl używanego języka i jednolita szata graficzna. 

Wychodząc poza obszar social mediów i online, gdzie regułą stały się 
krótkie treści i przeważa pismo obrazkowe, ważnymi ogniwami stały się: 
strona www oraz własne czasopismo. Budżet ESK pozwalał na uruchomie-
nie kwartalnika, co przy słabnącej pozycji kultury w mediach tradycyjnych 
zostało uznane za priorytet. 

Wdrożenie 
Szalenie istotnym elementem było wdrożenie wszystkich powyż-

szych założeń, a największym wyzwaniem konsekwentne ich stosowanie. 
W  ramach Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 odbyło się około  
4 000 wydarzeń, mieliśmy ponad 200 partnerów, więc ważne było przej-
rzyste komunikowanie. Należy zauważyć, że kultura to środowisko osób 
bardzo kreatywnych, wyróżniających się, często przeciwnych „sztywnym” 
regułom i  regulacjom, wymykających się standardowym rozwiązaniom. 
Zwłaszcza niezrozumienie dotyczące spójności wizualnej strony komuni-
kacji było w pierwszych fazach projektu dużym obciążeniem. Być może za-
brakło dobrego zakomunikowania celu takich ustaleń, być może określo-
na rama graficzna była zbyt opresyjna, ale w miarę szybko dostrzegliśmy 
narastające niezadowolenie naszych partnerów i w porę zareagowaliśmy. 
Przygotowaliśmy warsztaty, przewodnik dla grafików, wskazaliśmy możli-
we odstępstwa, jednak utrzymaliśmy wprowadzone zasady. Zespół komu-
nikacji przygotował wskazówki dla wszystkich komunikujących projekt, 
ustalone zwroty, powtarzane frazy, opis projektu i  jego cele. To sprawiło, 
że w odbiorze byliśmy spójni wizualnie, jakość komunikacji była podobna.

Nasze kanały komunikacji online wypełnione zostały dużą ilością zdjęć 
i  filmów. Nie byliśmy prekursorem w  stosowaniu materiałów wideo, ale 
stały się one naszym wyznacznikiem. Zadziałaliśmy jak dobra agencja pra-
sowa i krótkie materiały wideo pojawiały się niemal na żywo we wszystkich 
kanałach okraszone nieco innym komentarzem. Różni bowiem odbiorcy 
używają Instagrama, Facebooka, YouTube czy Twittera. 

Jeden z  wrocławian, Paweł Gołębski, zaproponował stworzenie se-
rii krótkich filmów o mieszkańcach Wrocławia, którzy mają różne pasje, 
zdolności i  umiejętności. Tak powstała ESK TV Breaking Muse. Ponad 

dwieście przedstawionych postaci – osób, które po części stały się ambasa-
dorami marki, regularne informacje o zwykłych ludziach wsparły bardzo 
istotnie proces przyłączania się wielu do Europejskiej Stolicy Kultury. Sta-
wianie w komunikacji na wyróżnienie zdolnych wrocławian wspierało po-
czucie dumy, które założyliśmy w naszym dekalogu. Gdy uruchomiliśmy 
własny magazyn „Wrocławski Niezbędnik Kulturalny”, okazało się, że jest 
to jedyne we Wrocławiu medium traktujące o kulturze w sposób inny niż 
zapowiedzi wydarzeń. Staliśmy się dla środowiska (nie całego, ale ważnej 
jego części) wsparciem w  ich codziennej pracy. Rosnące znaczenie ESK, 
konsekwencja w  promowaniu i  działaniu miały swoje „skutki uboczne”. 
Regionalny oddział Polskiego Radia postanowił wspólnie z nami utworzyć 
pierwszy cyfrowy kanał w Polsce w całości poświęcony kulturze i tak od  
1 stycznia 2015 roku działa Radio Wrocław Kultura, którego antenę 
w  pierwszym etapie funkcjonowania niemal w  całości wypełniały treści 
związane z naszym projektem. Wskazuję na te okoliczności, gdyż ważne 
jest, by wykorzystywać szanse i  idee, które rodzą się poza naszą organi-
zacją. Często bowiem pojawia się tendencja, by nie brać ich na poważnie 
– nie są one zaplanowane przez nas, więc nie są wartościowe. Nauczyłem 
się i polecam to innym, by słuchać i zauważać również zjawiska wokół nas.

Ewaluacja, czyli zadania, analiza, korekta, wdrożenie
Nie ma takiego planu, który jest idealny i nie ma takiej realizacji, która 

bez problemów implementuje się w życiu. To wie każdy, który koordyno-
wał choćby najmniejszy projekt. Od samego początku założyliśmy proces 
ewaluacji oparty na badaniach, wywiadach, opracowaniach. W planowa-
nej na 2014 rok kolejnej Wrocławskiej Diagnozie Społecznej więcej uwagi 
skupiono na roli kultury, ze szczególnym naciskiem na ESK. Dało nam to 
pełniejszy obraz mieszkańców Wrocławia, ich nastawienia do kultury i po-
zwoliło zobaczyć pierwsze efekty naszych działań. Regularnie zlecaliśmy 
w pracowni badań opinii publicznej analizy rozpoznawalności i postrzega-
nia ESK w Polsce. Wreszcie niezależnie od badań miejskich powstały dwa 
projekty badawcze: ewaluacja ESK we Wrocławiu realizowana przez Uni-
wersytet Wrocławski oraz ewaluacja ESK w Polsce, z naciskiem na miasta 
kandydujące, przeprowadzona przez naukowców z  Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego. Ich efektem były wydawnictwa naukowe, ale zanim powstały, 
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mieliśmy dostęp do najnowszych, surowych wyników, które mogliśmy 
analizować i  interpretować na bieżąco. Miało to ogromny wpływ na ko-
rektę naszych działań. Szybko mogliśmy zweryfikować, które z naszych 
założeń były błędne, które z naszych działań są niezrozumiałe, a które ide-
alnie sprawdzają się w naszych planach. 

Ostatecznie po czterech latach intensywnej pracy marka Wrocławia 
jako Europejskiej Stolicy Kultury jest bardzo dobrze odbierana w Polsce. 
We Wrocławiu pojawia się pewien sentyment, a w Europie jesteśmy poka-
zywani jako wzór, model do naśladowania. Jest to oczywiście zasługa wielu 
osób i partnerów, którzy pod jedną banderą realizowali różnorakie zada-
nia. Proces ten niepozbawiony był częstych sporów wewnętrznych, napięć 
z  partnerami, problemów z  ministerstwem. Mieliśmy po drodze poważ-

ny kryzys medialny (początek 2014 roku), ale konsekwentnie, nie zraża-
jąc się chwilowymi trudnościami, realizowaliśmy założony plan. Bowiem 
zarządzanie marką to nie jest prosty PR, to ogół cech i korzyści, które w su-
biektywnym odczuciu klienta reprezentuje sobą firma, produkt czy usługa  
(M. Dziekanowska). Jeśli to, co robisz, jest szczere i spójne z komunika-
cją – w  dłuższej perspektywie i  przy odpowiednich zasobach osiągniesz 
zamierzone cele.

Na koniec bardzo krótko pokażę zupełnie inny przykład projektu, któ-
ry bardzo korzystnie wpłynął na markę Strefy Kultury Wrocław9 czyli in-
stytucji, którą kieruję dzisiaj. Gdy wybuchła pandemia i zamknięta zosta-
ła wszelka działalność kulturalna, udało się zrealizować projekt Mobilnej 
Sceny Strefy Kultury Wrocław. W czasie wprowadzania ograniczeń byłem 
w Kownie (Litwa), gdzie podobnie jak w Polsce z dnia na dzień zamknię-
to wszystko. Grupa tancerzy, którzy mieli tego dnia wystąpić w  teatrze, 
rozłożyła scenę pod balkonami i dała przedstawienie. Zainspirowany tym 
faktem przedstawiłem mój pomysł – z  pewną modyfikacją – zespołowi. 
Wrocław jest większy od Kowna, więc zagrajmy trzy spektakle jednego 
dnia! Grajmy regularnie w poniedziałki, środy i piątki, i co najważniejsze, 
transmitujmy online poprzez Facebooka i YouTube pierwszy z koncertów. 
Wykorzystać chcieliśmy najnowsze funkcje social mediów, czyli materiały 
na żywo. Przewidując projekt na 3 miesiące (zakładaliśmy, że tyle maksy-
malnie potrwa pandemia), potrzebowaliśmy wielu artystów chętnych do 
zagrania w warunkach polowych. 

Dlatego ustaliliśmy bardzo czytelne i przejrzyste zasady, które zakomu-
nikowaliśmy na naszej stronie internetowej:
  gramy dla mieszkańców w podziękowaniu za ich poświęcenie  

i że wytrzymują kwarantannę w domach,
  3 przedstawienia po 25 min jednego dnia,
  500 zł brutto dla artysty, w przypadku zespołów większych  

niż 4 członków – max 2 000 zł,
  podstawowy rider techniczny, ponieważ warunki są polowe,
  miejsca występów ze względu na reżim sanitarny pozostają  

nieznane,
  pierwszy koncert jest transmitowany online,
  występ jest profesjonalny, z odpowiednim ubiorem, traktujemy 

widza poważnie,
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i wnioski 
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  artyści na drugi dzień po koncercie otrzymują zmontowany film 
i pakiet zdjęć do wykorzystania w przyszłości.

I  ponownie konsekwentne działanie, trzymanie się ustalonych reguł 
zaowocowało bardzo dobrym postrzeganiem Strefy Kultury. Mieszkańcy, 
do których przyjechaliśmy na osiedla, w podwórka, przed bloki na bieżą-
co reagowali i dziękowali, że ktoś do nich przyjechał i pierwszy raz w tym 
miejscu widzieli wydarzenie kulturalne. Artyści dziękowali za możliwość 
występu na żywo, a niektórzy za kulturalne 500+. Nasz fanpage na Face-
booku dzięki regularnym transmisjom online i materiałom budzącym re-
akcję osiągnął niespotykane do tej pory zasięgi. Do końca czerwca zreali-
zowaliśmy 66 miniprzedstawień (koncertów, pokazów tańca, przedstawień 
teatralnych), a finałem był koncert przed szpitalem, w którym leczeni są 
pacjenci zarażeni koronawirusem. Było to podziękowanie dla służb me-
dycznych wyrażone przez artystów i naszą instytucję. Projekt nie skończył 
się, bowiem po przeprowadzonej ewaluacji i zrealizowanych szybko bada-
niach internetowych przekształciliśmy nasz projekt i obecnie realizowany 
jest w zmienionej formule, która jeszcze bardziej angażuje lokalną społecz-
ność. Podczas wakacji gramy tylko w piątki, jest to pełny plenerowy kon-
cert, ale to mieszkańcy decydują o miejscy występu. 

Dołożyłem ten przykład do mojego wywodu, aby pokazać, że nie tylko 
duże projekty, z odpowiednimi budżetami, czasem, zespołami analityków 
i profesjonalistów mogą skutecznie dbać o markę. Zarządzanie marką od-
bywa się permanentnie, jest procesem ciągłym, a kółko procesu toczy się 
cały czas. 

Przypisy:
Pluta J., Banaszak E., Błaszczyk M., Kajdanek K., 2017. Wizerunek Wrocławia w perspektywie ESK Wro-
cław 2016. Raport z ogólnopolskich badań sondażowych. Wrocław [http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/
dlibra/;data dostępu/pobrania]

1  Badanie zostało zrealizowane w dniach 17–22 kwietnia 2013 roku na próbie 1 006 respondentów należących do internetowego panelu ba-

dawczego Pentagon Online (www .pentagononline .pl) i zamieszkałych na terytorium Polski . Jako technikę badawczą wykorzystano ankietę 

internetową (CAWI) . Próba dobierana była kwotowo i jest reprezentatywna pod względem wieku i płci dla mieszkańców Polski w wieku 18–49 

lat .

2 Szymon Sikorski, Publicon, Rekomendacje komunikacyjne Wrocław Europejska Stolica Kultury 2016 .

3  Nazwanie widzów klientami czasami budzi kontrowersje wśród ludzi w obszarze kultury . Co jakiś czas odżywa dyskusja, zwłaszcza w środo-

wisku teatralnym i sztuk wizualnych, o misyjnym charakterze kultury, skąd wniosek, że widza nie należy nazywać, a tym samym traktować jak 

klienta .

4  Mateusz Błaszczyk, Stanisław W . Kłopot, Grzegorz Kozdraś; PROBLEMY SPOŁECZNE W PRZESTRZENI MIASTA . Raport z badań socjologicznych 

nad mieszkańcami miasta, Wrocławska Diagnoza Problemów Społecznych . Wrocław, marzec 2010 .

5  Mateusz Błaszczyk, Stanisław Witold Kłopot, Jacek Pluta, Stare i nowe problemy wielkiego miasta . Socjologiczne studium konsumpcji na przy-

kładzie Wrocławia, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2010 .

6 Zob . przyp . 4 na tej stronie .

7 Zob . przyp . 5 na tej stronie .

8  Pewna grupa mieszkańców wyrażała obawy, czy potrafiliby się zachować w operze, filharmonii, teatrze itp . uznając te miejsca za nie swój 

świat . Tym samym automatycznie wykluczali siebie z tej części aktywności . 

9  Instytucja Kultury miasta Wrocławia powstała w 2017 roku na bazie Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 . Jej podstawowym zadaniem 

jest kontynuowanie wypracowanych przy okazji ESK projektów (np . Mikrogranty, Europejska Noc Literatury, Wrocławski Program Wydawni-

czy), wdrażania nowych innowatorskich rozwiązań w dziedzinie kultury, a także realizacja kilku miejskich wydarzeń, takich jak Jazz nad Odrą, 

Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Dialog Wrocław”, Sylwester Wrocławski, Festiwal Teatrów dla Dzieci Dziecinada) oraz zarządzanie obiek-

tami kultury: Impart, Ruska 46, Barbara, Domek Miedziorytnika .
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Wprowadzenie
Rozwój technologii cyfrowych i  internetu zmienił wszystkie obszary 

życia społecznego, w tym sposoby uczestniczenia w kulturze. W ten sposób 
znacznie poszerzony został krąg twórców, którzy poprzez przekształcanie 
istniejących utworów rozpowszechniają własną twórczość, a użytkownicy 
coraz częściej bez żadnych ograniczeń mogą korzystać z zasobów kultural-
nych dostępnych w sieci. Digitalizacja posiadanych zasobów, organizowa-
nie przez internet wystaw sztuki i koncertów czy udostępnianie publikacji 
naukowych w formie cyfrowej sprawiają, że coraz większe znaczenie uzy-
skuje prawo autorskie, a wiedza na jego temat staje się coraz powszech-
niejsza. Mimo wszystko wiele instytucji kultury boryka się z poważnymi 
trudnościami przy wykorzystaniu poszczególnych rozwiązań tej dziedziny 
prawa. Z uwagi na ograniczone ramy niniejszej publikacji przedstawione 
zostaną tylko najczęstsze, zdaniem autora, problemy związane ze stoso-

Prawa autorskie 
wobec kultury online

waniem prawa autorskiego przez podmioty kultury w  cyberprzestrzeni. 
Omówienie to należy poprzedzić kilkoma uwagami wstępnymi, odnoszą-
cymi się do fundamentów tej dziedziny prawa, gdyż mają one również za-
stosowanie w internecie.

Podstawa prawna i pojęcie utworu
Już na samym początku konieczne jest zaznaczenie, że nie ma w Polsce 

odrębnych przepisów prawa powszechnie obowiązującego odnoszących się 
do prawa autorskiego w internecie. Ustawodawca nie rozróżnia „analogowe-
go” prawa autorskiego od jego „cyfrowego” odpowiednika. Tym samym do 
obu wspomnianych „rodzajów” zastosowanie ma ustawa z 04.02.1994 roku  
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: pr. aut.)1.

Centralnym pojęciem prawa autorskiego jest definicja utworu, który 
jest przedmiotem jego ochrony. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pr. aut., przedmio-
tem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o  indy-
widualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od 
wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). Jednakże, jak można 
przeczytać dalej, istnieją również wyłączenia. Zgodnie bowiem z  ust. 2¹ 
wspomnianego artykułu, ochroną objęty może być wyłącznie sposób wy-
rażenia. W ten sposób nie są objęte ochroną prawną odkrycia, idee, pro-
cedury, metody i zasady działania oraz koncepcje matematyczne. Ponadto 
utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia, chociażby 
miał postać nieukończoną (ust. 3), a ochrona przysługuje twórcy niezależ-
nie od spełnienia jakichkolwiek formalności (ust. 4).

Powyższe rozważania oznaczają, że polski ustawodawca nie uzależnia 
uzyskania przez dany przejaw działalności twórczości statusu „utworu” od 
wewnętrznego przekonania twórcy czy też odbiorcy co do wartości danego 
dzieła. Nie ma również znaczenia zasięg jego odbiorców czy przeznaczenie 
utworu. Jeżeli tylko dane dobro niematerialne spełnia przesłanki wskazane 
w art. 1 ust. 1pr. aut., czyli ma charakter twórczy (a nie odtwórczy), indy-
widualny (wykazujący różnice w stosunku do analogicznych dzieł wyko-
nanych przez inne osoby), zostało wyrażone w  jakikolwiek sposób oraz 
nie jest jednym z  wytworów wymienionych enumeratywnie w  art. 4 pr. 
aut., jest utworem w rozumieniu ustawy i podlega ochronie takiej jak inne 
utwory2. W ten sposób okazuje się, że może być nim „zwykłe” zdjęcie, gra-

Rozdział 5

Paweł Wasilewski
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fika czy tekst, przez co podlegają one ochronie przewidzianej w przepisach 
prawa.

Ze względu na znaczenie praktyczne należy również przytoczyć poję-
cie dzieła zależnego. Utwór taki spełnia wszystkie cechy utworu, stanowi 
jednak – jak przewiduje art. 2 pr. aut. – opracowanie cudzego utworu, zwa-
nego również utworem oryginalnym3. Tym samym należy przyjąć, że takie 
opracowanie jest dziełem niesamoistnym powstającym w wyniku wykorzy-
stania cudzego, wcześniej istniejącego (choćby w postaci nieukończonej) 
dzieła we własnym utworze4. Takie opracowanie stanowi tym samym efekt 
twórczości dwóch autorów: utworu pierwotnego i opracowania. Co więcej, 
przedmiotem opracowania może być całe cudze dzieło lub jego fragment. 
Nie ma jednak znaczenia stosunek ilościowy wykorzystanego dzieła, lecz 
sama okoliczność przejęcia twórczych elementów dzieła pierwotnego5.

W  praktyce okazuje się, że wielokrotnie w  internecie mamy właśnie 
do czynienia nie tyle z utworem oryginalnym, lecz zależnym6. Art. 2 ust. 
1 pr. aut. podaje kilka przykładów opracowań będących dziełami zależny-
mi(tłumaczenia, adaptacje, przeróbki), a orzecznictwo i doktryna dodają 
kolejne (remiksy czy przeniesienie obrazu olejnego na inną technikę7). Pa-
miętać przy tym należy, że na bazie istniejących utworów zależnych mogą 
powstawać kolejne dzieła, które również mogą mieć taki status.

Zakwalifikowanie danego utworu jako utworu zależnego niesie ze sobą 
daleko idące konsekwencje prawne, wpływając na zakres praw i obowiąz-
ków twórcy oraz możliwość eksploatacji utworów. Samo dzieło zależne 
również objęte jest ochroną prawa autorskiego. Jednak rozporządzanie 
i korzystanie z utworu zależnego wymaga zgody twórcy utworu oryginal-
nego, chyba że majątkowe prawa autorskie do tego dzieła wygasły8.

Problematyka pola eksploatacji w internecie
Umowy (np. o pracę czy o dzieło) są podstawowym źródłem uzyskania 

autorskich praw majątkowych do utworu. Dlatego też, w celu uniknięcia 
problemów przy korzystaniu z danego przejawu twórczości w przyszłości, 
szczególne znaczenie ma wskazanie przy zawieraniu umowy przeniesienia 
autorskich praw majątkowych czy umowy o korzystanie z utworu (zwanej 
również „umową licencyjną”) właściwego obszaru, na którym można dys-
ponować danym dziełem, zwane „polem eksploatacji”.

W art. 50 pr. aut. zamieszczono ich przykładowe wyliczenie9. Pamiętać 
jednak należy, że twórcy utworu, zgodnie z art. 17 pr. aut., przysługuje wy-
łączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich 
polach eksploatacji, również tych niewymienionych we wspomnianym 
wyliczeniu oraz przyszłych polach, które w wyniku postępu techniki nie 
były znane w czasie wydania ustawy10.

Nowelizacja pr. aut. z  2002 roku11, obok innych zmian, wprowadziła 
tzw. internetowe pole eksploatacji, którym jest „rozpowszechnianie utwo-
ru […] w  taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu 
i czasie przez siebie wybranym”12. Oznacza to, że podmiot, który zawiera 
z  twórcą umowę (przeniesienia autorskich praw majątkowych lub licen-
cyjną), aby móc wykorzystywać dane dzieło w  sieci, musi objąć umową 
wspomniane wyżej pole eksploatacji. 

W tym miejscu należy wskazać, że do dziś można spotkać się z prakty-
ką, gdzie dana klauzula umowna przewiduje przeniesienie autorskich praw 
majątkowych na nabywcę „na wszystkich znanych w chwili zawarcia umo-
wy polach eksploatacji”13. Zgodnie z art. 41 ust. 2 pr. aut. umowa o korzy-
stanie z utworu obejmuje pola eksploatacji, wyraźnie w niej wymienione. 
Oznacza to, że brak ich jasnego wskazania w umowie może nieść za sobą 
negatywne skutki dla nabywcy 14.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę na fakt, że samo dodanie „interne-
towego pola eksploatacji” nie zawsze będzie oznaczało, że nabywca osią-
gnie zamierzony cel. Dla przykładu – istnieje rozróżnienie między otwar-
tym dostępem gratis a otwartym dostępem libre. W pierwszym przypadku 
chodzi o udostępnienie publikacji przez internet każdemu bez ograniczeń 
technicznych, jednak bez zezwolenia na korzystanie szersze, wynikające 
z dozwolonego użytku. W drugim przypadku publikacja jest udostępniona 
wraz z dodatkową zgodą uprawnionego na korzystanie z niej przez każde-
go w bardzo szerokim zakresie (na tzw. wolnej licencji)15. Tym samym przy 
zawarciu umowy licencyjnej, licencjobiorca, któremu zależy na wdrożeniu 
otwartego dostępu libre, powinien zawrzeć również klauzulę przewidującą 
uprawnienie do udzielania dalszych licencji na korzystanie z utworu bez 
ograniczeń16.

Z uwagi na szybki postęp technologiczny mamy również do czynienia 
ze zjawiskiem powstawania nowych pól eksploatacji. Dlatego też w obro-
cie pojawiła się praktyka polegająca na wprowadzaniu do umów prawno-
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autorskich klauzuli, mocą której w przypadku pojawienia się po zawarciu 
umowy nowego pola eksploatacji twórca zobowiązuje się do przeniesienia 
autorskich praw majątkowych lub udzielenia licencji na tym polu w  ra-
mach uzgodnionego wynagrodzenia. Takie działanie jest próbą obejścia 
ustawy, a tym samym powinno skutkować sankcją nieważności17. Dlatego 
też warto zabezpieczyć się w umowie na wypadek pojawienie się nowych 
pól eksploatacji w przyszłości. Cel taki mogą spełniać m.in. klauzule re-
negocjacyjne, klauzule przyszłych technologii, klauzula opcji, zastrzeżenie 
prawa pierwszeństwa czy pierwokupu18.

Digitalizacja a utwór
Powyższe rozważania wiążą się z kwestią digitalizacji utworów, coraz 

powszechniejszego zjawiska wśród instytucji kultury. Aby móc udostęp-
nić swoje dzieła przez internet, dany podmiot musi dysponować prawem 
na polu „zwielokrotniania techniką cyfrową”, wymienionego przykładowo 
w art. 50 pkt 1 pr. aut.19.

Jednocześnie należy wyraźnie wskazać, że zdigitalizowane dzieło nie 
jest utworem w rozumieniu prawa autorskiego. Oznacza to, że każdy zapis 
dzieła, niezależnie od tego, w  jakiej formie oraz na jakim nośniku (o  ile 
w ogóle mamy z nim do czynienia), stanowi jedynie formę jego zwielo-
krotnienia lub wyrażenia, a  tym samym jest kopią danego utworu, a nie 
utworem zależnym20.

Digitalizacja – zarówno 2D, jak i 3D – opiera się jedynie na czynno-
ściach technicznych. Nawet działania osób przeprowadzających digitali-
zację, jak poprawianie jakości obrazu cyfrowego, zmiana kolorytu lub roz-
jaśnianie, choćby wykonanie ich wymagało specjalistycznych zdolności, 
stanowią jedynie takie czynności, a związku z tym nie są uznane za twórczy 
przejaw działalności21.

W związku z tym, że digitalizacja jest jedynie formą zwielokrotnienia 
utworu w  postaci cyfrowej, a  jej wykonanie wiąże się ze wspomnianym 
wyżej polem eksploatacji, bez zezwolenia twórcy (np. w umowie o udzie-
leniu licencji lub przeniesienie autorskich praw majątkowych) właściciel 
fizycznej postaci (nośnika) utworu nie może rozporządzać jego kopiami, 
czyli na przykład nie może umieścić cyfrowej reprodukcji dzieła w inter-
necie22. Brak wskazania właściwego pola eksploatacji w umowie stanowi 

często przyczynę uniemożliwiającą masową digitalizację utworów będą-
cych w  posiadaniu danej instytucji. Dopiero ustanowienie przez prawo-
dawcę wyjątków w ramach konstrukcji dozwolonego użytku publicznego 
pozwala na przeprowadzenie digitalizacji swoich zasobów, bez konieczno-
ści uzyskiwania odpowiedniej zgody w stosunku do każdego utworu.

Dozwolony użytek w internecie23 
Jednym z celów prawa autorskiego jest wprowadzenie „właściwej rów-

nowagi praw i  interesów między różnymi kategoriami podmiotów praw 
autorskich, jak również między nimi a użytkownikami przedmiotów ob-
jętych ochroną”24. W ten sposób ustawodawca wskazuje, że obok ochrony 
praw twórcy są pewne interesy społeczne, które uzasadniają korzystanie 
z czyjejś twórczości bez zgody uprawnionego, mimo że dane dzieło nie jest 
w domenie publicznej.

Dozwolony użytek edukacyjny
W działalności niektórych instytucji kultury można spotkać się z wy-

korzystywaniem twórczości różnych twórców z powołaniem na dozwolony 
użytek edukacyjny, o którym mowa w art. 27 pr. aut. Uzasadnieniem takie-
go działania jest argument, że dana placówka robi to w celach edukacyj-
nych.

Tymczasem wspomniany przepis tworzy zamknięty katalog instytucji 
oświatowych i naukowych, które są uprawnione do korzystania z tego ro-
dzaju dozwolonego użytku, każda z tych rodzajów instytucji ma określone 
znaczenie nadane przez definicję ustawową oraz odesłanie do katalogu za-
wartego w innej ustawie25. Powyższe oznacza, że krąg podmiotów mogą-
cych skorzystać z  przywołanego przepisu jest mocno zawężony poprzez 
wprowadzenie nie tylko kryterium podmiotowego, lecz także przedmioto-
wego. Podstawowym warunkiem korzystania z utworu na podstawie tego 
artykułu jest cel dydaktyczny bądź naukowy tej czynności26. Tym samym 
nie tylko wiele instytucji kultury czy organizacji pozarządowych nie bę-
dzie mogło powołać się na ten przepis. Nie będą mogły czynić tego rów-
nież placówki oświatowe, jeśli nie robią tego w jednym z celów wskazanych 
w przywołanym artykule.
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Dozwolony użytek biblioteczny
Beneficjentami dozwolonego użytku publicznego w art. 28 pr. aut. są 

przede wszystkim biblioteki, muzea, szkoły czy archiwa. W  ust. 1 tego 
przepisu mamy trzy punkty, które dotyczą dwóch obszarów praktyki, czyli 
udostępniania (zarówno w formie tradycyjnej, jak i – w ograniczonej for-
mie – cyfrowej) oraz gromadzenia i ochrony zbiorów. Z punktu widzenia 
działalności w  internecie najistotniejszy jest przepis art. 28 ust. 1 pkt 3, 
zgodnie z którym powyższe instytucje mogą udostępniać zbiory dla celów 
badawczych lub poznawczych za pośrednictwem końcówek systemu infor-
matycznego (terminali) znajdujących się na terenie tych jednostek.

Przede wszystkim należy zauważyć, że w tym punkcie ustawa nie od-
nosi się do utworów rozpowszechnionych, lecz używa szerszego pojęcia 
„zbiory”. Oznacza to, że przedmiotem udostępniania mogą być nie tylko 
utwory rozpowszechnione, ale również takie, które nie były udostępnione 
publicznie, np. posiadane w zbiorach rękopisy27.

W dalszej części przepisu zawarte jest jednak ograniczenie powodują-
ce, że nie każdy podmiot będzie mógł powołać się na dozwolony użytek 
biblioteczny. Kluczem jest tutaj określenie „za pośrednictwem końcówek 
systemu informatycznego (terminali)”, czyli komputerów28. Terminale te 
powinny bowiem znajdować się na terenie danej jednostki organizacyj-
nej29. Ograniczenie to okazało się szczególnie istotne w czasie zamknięcia 
placówek z powodu pandemii COVID-19, kiedy okazało się, że nawet di-
gitalizacja posiadanych materiałów uniemożliwia korzystanie z nich onli-
ne w sytuacji, gdy użytkownik nie ma możliwości fizycznego przybycia na 
teren danej instytucji.

Prawo cytatu
Z uwagi na ograniczenia wskazane w wyżej opisanych przypadkach do-

zwolonego użytku publicznego, w praktyce najczęściej korzysta się z tzw. 
prawa cytatu, tj. konstrukcji, o której mowa w art. 29 pr. aut. Chociaż jest 
bardzo popularna, okazuje się, że w stosowaniu tego rozwiązania niejed-
nokrotnie dochodzi do niewłaściwego jego wykorzystywania. Okazuje się 
bowiem, że działanie polegające na wskazaniu imienia i  nazwiska oraz 
twórcy źródła pozyskania dzieła30 nie powoduje automatycznie legalizacji 
całego postępowania.

Ustawa wymaga tutaj, aby cytowanie danego dzieła mogło nastąpić je-
dynie w ramach utworu, a cytat zawsze ma być jedynie jego częścią i nie 
może decydować o wartości nowego utworu. Kwestia zachowania odpo-
wiedniej proporcji między rozmiarem cytatu a utworu przejmującego pro-
wadziła już niejednokrotnie do wielu sporów, gdyż ustawa nie daje jasnego 
rozgraniczenia, gdzie występuje legalne zastosowanie prawa cytatu, a gdzie 
zaczyna się już naruszenie praw autorskich twórcy31. Chodzi bowiem nie 
o rozmiar przytaczanego we własnym dziele utworu, lecz o ich wzajemne 
relacje i cel cytatu. W określonych wypadkach uzasadnione może być na-
wet przytoczenie cudzego utworu w całości, jeżeli następuje to w celu wy-
jaśniania, analizy krytycznej, nauczania lub uzasadnione jest prawami ga-
tunku twórczości. Mimo wszystko cytowany urywek lub nawet cały drobny 
utwór musi pozostawać w takiej proporcji do wkładu własnej twórczości, 
aby nie było wątpliwości co do tego, że powstało nowe, samoistne dzieło32. 
Tym samym każda sprawa powinna być rozpatrywana indywidualnie i nie 
ma jednej ogólnej zasady mówiącej o granicy między dozwolonym użyt-
kiem a naruszeniem praw autorskich33.

Ponadto cytat dopuszczalny jest jedynie w przypadku zaistnienia jed-
nego z  wyszczególnionych w  art. 29 pr. aut. celów. W  ten sposób to na 
osobie chcącej skorzystać z danego dzieła w ramach prawa cytatu będzie 
spoczywał obowiązek wykazania, że publikacji przyświecał którykolwiek 
z  nich. Możliwe jest również wykorzystanie danego fragmentu dzieła34  
w celu innym niż wskazany wprost w przepisie, aczkolwiek powinien być 
on podobny do wymienionych w tym artykule35.

Warto również zaznaczyć, że w odróżnieniu od dozwolonego użytku  
bibliotecznego, ustawa posługuje się tu pojęciem utworów już rozpo-
wszechnionych. Oznacza to, że przedmiotem udostępniania w  ramach 
prawa cytatu nie mogą być dzieła dotychczas niepublikowane.

Licencje Creative Commons
Kolejnym wyjątkiem od uzyskania zgody twórcy na wykorzystanie da-

nego utworu są licencje Creative Commons (dalej: licencje CC)36. Powsta-
ły one w opozycji do ogólnej zasady „wszystkie prawa zastrzeżone” (ang. 
All rights reserved), stanowiącej fundamentalną regułę m.in. w  polskim 
prawie autorskim. Licencje CC skupiają się przede wszystkim na tym, jak 
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można korzystać z cudzego utworu, a nie na kwestii ograniczeń w użytko-
waniu danego dzieła37.

Licencje CC, to nic innego jak zakres praw, jakie posiadacz autorskich 
praw majątkowych powinien zapewnić swoim odbiorcom, który w  dal-
szym ciągu pozostaje ich dysponentem w stosunku do utworów, które udo-
stępnia. Oznaczenie licencją CC danego dzieła określa jedynie zakres praw 
odbiorcy38. W  ten sposób utworzono cztery podstawowe ich elementy39, 
które w wyniku łączenia tworzą właściwe licencje pozwalające na ochronę 
praw autorskich. Licencje nie tworzą odrębnego systemu ochrony prawa 
autorskiego – działają w ramach obowiązującego prawa nie tylko w Polsce, 
lecz także na świecie, a  ich głównymi cechami są: nieodpłatność, niewy-
łączność i obowiązywanie na czas nieoznaczony40.

Powyższe oznacza, że w  prawie polskim brak jest odrębnych regula-
cji dotyczących licencji CC. Nie oznacza to jednak, że nie można naru-
szyć praw autorskich twórcy dzieła udostępnionego w internecie na jednej 
z nich. Aby właściwie korzystać z takich utworów, należy zapoznać się z ro-
dzajami licencji oraz właściwie oznaczyć użyte dzieło i jego twórcę41. 

Wśród licencji CC najbardziej popularne są licencje CC BY i CC BY-
SA, z  których pierwsza pozwala na swobodne kopiowanie, zmienianie, 
rozprowadzanie, przedstawianie czy wykonywanie, przy czym jedynym 
warunkiem jest poinformowanie o twórcy (licencjodawcy) utworu, źródle 
oraz samej licencji42. Druga natomiast wymaga nie tylko oznaczenia twór-
cy, ale również tego, aby powstałe utwory zależne można było dalej rozpro-
wadzać jedynie na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór 
oryginalny43.

Kluczowe jest również prawidłowe oznaczenie użytego dzieła. Zgod-
nie z analizą przeprowadzoną w 2015 roku przez Centrum Cyfrowe, 60% 
wszystkich treści jest prawidłowo oznaczonych – zawierają pełną nazwę 
licencji wraz ze wskazanymi warunkami oraz odnośnik do strony z tek-
stem licencji44. Pozostałe przypadki obejmują jednak sytuacje, w których 
treści są niepoprawnie oznaczane, co pokazuje, że brak wystarczającej 
wiedzy na temat zastosowania licencji CC w praktyce nadal jest dużym 
problemem dla wielu instytucji działających w internecie45. Wg autorów 
wspomnianej analizy wiąże się to z faktem, że wykorzystywanie treści na 
licencjach CC jest często dla wielu podmiotów zachowaniem jednorazo-
wym i incydentalnym46.

Domena publiczna
Jeżeli dana instytucja nie posiada autorskich praw majątkowych dla da-

nego dzieła, nie może z niego skorzystać w ramach jednego z przypadków 
dozwolonego użytku, utwór nie jest objęty jedną z wolnych licencji (np. 
licencją CC), można jeszcze odwołać się do domeny publicznej. Mimo że 
zasady użytkowania jej zasobów wydają się proste i jasne, w dalszym ciągu 
spotkać można przypadki niewłaściwego jej wykorzystywania.

Przestrzeń ta uważana jest za część wspólnego kulturowego i  intelek-
tualnego dziedzictwa ludzkości. Dzieła znajdujące się w niej nie podlegają 
żadnym ograniczeniom i mogą być wykorzystywane bez uzyskiwania zgo-
dy do celów niekomercyjnych i, co ważne, również komercyjnych. Z twór-
czości tej można korzystać bez ograniczeń wynikających z autorskich praw 
majątkowych, z  uwagi na następujące kategorie utworów, które się tam 
znajdują:
  utwory, które nigdy nie podlegały ochronie z tytułu prawa autorskie-

go (gdyż powstały w okresie, gdy nie obowiązywało jeszcze prawo 
autorskie w  dzisiejszym rozumieniu lub nie obejmowało ochroną 
danej kategorii utworu),

  utwory, które nie są chronione ze względu na ustawowe zwolnienie 
(np. akty prawne, urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbo-
le, opublikowane opisy patentowe lub ochronne, proste informacje 
prasowe),

  utwory, w stosunku do których ochrona wygasła47,
  utwory, które zostały przekazane do domeny publicznej zgodnie 

z decyzją twórcy lub właściciela autorskich praw majątkowych, np. 
poprzez mechanizm Creative Commons Zero48.

Co ważne, można również korzystać jedynie z fragmentu utworu znaj-
dującego się w domenie publicznej, a nie tylko w całości, jak jest np. przy 
prawie cytatu w  odniesieniu do rozpowszechnionych utworów plastycz-
nych czy fotograficznych. Bez względu na wszystko, i tutaj należy pamiętać 
o oznaczeniu twórcy dzieła i tytułu wraz z dopiskiem „domena publiczna”49.

Podsumowanie
Tematyka praw autorskich w kulturze online jest znacznie szersza niż 

tylko przedstawione wyżej zagadnienia, które zostały zaprezentowane 
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jako wybrane problemy, z którymi mierzą się instytucje kultury w swojej 
działalności. Z uwagi na ramy niniejszej publikacji nie poruszono innych 
ważnych kwestii, jak: możliwość zawierania umów dotyczących prawa au-
torskiego poprzez środki porozumiewania się na odległość, organizacje 
zbiorowego zarządzania czy też kwestie prawa do ochrony wizerunku. 

Najważniejszą zasadą dotyczącą prawa autorskiego w cyberprzestrze-
ni jest fakt, że nie ma odrębnych przepisów prawa powszechnie obowią-
zującego odnoszących się do prawa autorskiego w internecie. Uprawianie 
kultury w sieci, pod względem prawa autorskiego, zmieniło jedynie formę 
dotarcia do odbiorców.

Tym samym większość zagadnień odnoszących się do instytucji kul-
tury w zakresie wykorzystywania własności intelektualnej w tradycyjnych 
formach, ma również zastosowanie do działalności online. Jednocześnie 
postęp technologiczny oraz coraz większa liczba utworów, z których wie-
le nie reprezentuje wysokiego poziomu twórczości, powodują trudności 
w zorientowaniu się, co jest dozwolone w cyberprzestrzeni na gruncie pra-
wa autorskiego, a co już narusza ustalone reguły prawne. Dlatego tak waż-
ne jest umiejętne przeniesienie dotychczas stosowanych rozwiązań prawa 
autorskiego na grunt działalności online, przy uwzględnieniu występują-
cych różnic między obiema rzeczywistościami, gdyż dopiero takie działa-
nie umożliwi należyte stosowanie tego rodzaju prawa w internecie.

Streszczenie
Celem artykułu jest przedstawienie niektórych kluczowych zagadnień 

dotyczących działalności instytucji kultury w internecie. Autor wskazuje, 
że podstawą prawa autorskiego online są zasady przedstawione w  usta-
wie 04.02.1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 
z  2019 r. poz. 1231 ze zm.), które nie rozróżniają „analogowego” prawa 
autorskiego od jego „cyfrowego” odpowiednika. Z tego powodu autor po-
rusza również niektóre podstawowe kwestie odnoszące się do prawa autor-
skiego w ogólności, które powinny być odpowiednio zastosowane w rze-
czywistości cyfrowej, aby działania danego podmiotu nie naruszały praw 
autorskich twórców. W dalszej części opracowania skupiono się na zagad-
nieniach związanych z  „internetowymi polami eksploatacji” oraz sposo-
bach legalnego wykorzystania utworów innych twórców.
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ŚRODOWISKO EKSPERTÓW . 
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posiadający znaczny dorobek .
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INSTYTUCJA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWĄ . 
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