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WPROWADZENIE 

 

 Reklama społeczna jest w Polsce stosunkowo nową formą komunikacji 

społecznej. Powstała w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej w roku 1941 i 

miała na celu ratowanie przede wszystkim interesów agencji reklamowych. Do Polski 

dotarła po latach ewolucji po roku 1989.  

 Oparta na mechanizmach i zasadach przekazu mającego na celu sprzedaż, stara 

się wpływać na wiedzę i zachowanie jednostek, które jest oceniane jako pozytywne ze 

społecznego punktu widzenia. Zwiększa się jej zakres tematyczny, gdyż twórcy 

eksplorują coraz to nowe tematy. Jednak nie tylko spektrum tematów się powiększa. 

Twórcy bowiem sięgają po coraz to nowe środki wyrazu, które mają przyciągnąć 

uwagę, czasem zapominając o dobrym smaku. 

 Niniejsza praca ma na celu dwuaspektowe zbadanie reklamy społecznej. 

Zależało mi zarówno na zbadaniu samej reklamy społecznej, jak i opinii studentów na 

jej temat. Chciałem dowiedzieć się, czy reklama społeczna porusza kwestie, które 

uznawane są przez studentów za istotne. Ciekawe wydało mi się także sprawdzenie 

granic reklamy społecznej, tzn. jakie tematy może poruszać i jakie środki może 

wykorzystywać. Ponadto interesowało mnie jak studenci oceniają reklamę społeczną – 

czy jest ona korzystna, czy może wywołuje też nieprzewidziane negatywne 

konsekwencje.  

 Praca składa się z pięciu rozdziałów. W pierwszym przedstawiona jest teoria 

dotyczącą reklamy społecznej, jej historię i cele, a także prezentuje wybrane kampanie 

społeczne. Drugi rozdział ma na celu wprowadzenie w tematykę problemów 

społecznych. Znajdują się tam także sondażowe badania opinii publicznej na temat 

problemów społecznych w Polsce. W rozdziale trzecim opisana jest metodologia pracy. 

Czwarty rozdział zawiera analizę przeprowadzonych przeze mnie badań rynku reklamy 

społecznej w Polsce w latach 2006, 2008 i 2010. W piątym rozdziale przedstawione są 

wyniki badania ankietowego studentów odnośnie ich wiedzy i opinii na temat reklamy 

społecznej. 

 Na końcu pracy, w załącznikach znalazł się formularz ankiety a także formularz 

analizy reklam społecznych. 
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Rozdział 1. Reklama społeczna  

 

Niniejszy rozdział ma na celu przedstawienie teorii reklamy komercyjnej i 

społecznej, a także pokazanie różnic i podobieństw między nimi. Ponadto prezentuje 

wybrane kampanie społeczne celem pokazania całego spectrum tego zjawiska. 

 

1.1 Problemy definicyjne. Reklama komercyjna a reklama społeczna. 

 

1.1.1 Definicja reklamy 

 

 Pojęcie reklama wywodzi się z łacińskiego „reclamo” czyli „krzyczeć” do 

kogoś
1
. Obecnie definiowana jest na wiele sposobów. Trzeba od niej zacząć, by 

zrozumieć związek reklamy komercyjnej i społecznej. 

K. Albin w książce „Reklama. Przekaz, odbiór, interpretacja” wyróżnia cztery 

definicje reklamy, wszystkie w kontekście procesu marketingu.
2
 Jest to szczególne 

ujęcie sprawiające, że reklama jest jednym z elementów większego procesu, a nie 

samoistnym bytem. Aby zrozumieć pojęcie reklamy, trzeba zatem najpierw wiedzieć 

czym jest marketing. Jest to proces planowania i realizowania strategii, założeń 

cenowych, promocyjnych i dystrybucyjnych - odnoszących się do koncepcji 

społecznych, produktów oraz usług w celu ich wymiany prowadzącej do zaspokojenia 

indywidualnych lub zbiorowych oczekiwań.
3
 

 Według pierwszej definicji reklama to proces płatnej, bezosobowej, 

wykorzystującej zróżnicowane media komunikacji między przedsiębiorstwami, 

organizacjami niedochodowymi lub osobami, które są przedstawione w komunikatach 

reklamowych, a ich celem jest informowanie lub wywieranie wpływu na zachowanie 

określonych grup odbiorców.
4
 Jest to definicja kompleksowa, uznawana przez wiele 

środowisk naukowych na świecie. Druga definicja głosi, że reklama jest wszelką płatną 

formą nieosobowego przedstawiania i popierania idei, dóbr i usług przez określonego 

                                                           
1 Mrozowski M, Media masowe. Władza, rozrywka, biznes.  
2 Albin K, Reklama, przekaz, odbiór, interpretacja, Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., Warszawa – 
Wrocław, 2002  
3
 Ibidem, s. 10 

4
 Ibidem, s.16 
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nadawcę
5
. Jest ona bardzo bliska pierwszej definicji i w moim przekonaniu nie wnosi 

nic nowego, a jedynie uogólnia jej ideę. W trzecim ujęciu uznana jest za środki 

informacji masowej
6
. Jest to zdecydowanie zbyt szerokie rozumienie reklamy. W 

czwartym natomiast definiowana jest jako instrumentalny proces komunikacji, którego 

podstawową funkcją jest wpływ na decyzje zakupu lub utrzymanie silnej identyfikacji 

oferty  w stosunku do istniejących ofert konkurencji.
7
 Ta definicja natomiast nie może 

być wykorzystywana w tej pracy, gdyż funkcja reklamy społecznej nie pokrywa się z 

funkcją reklamy w tej koncepcji. W każdym wypadku reklama jest tylko jednym z 

działań promocyjnych. 

Melosik w książce „Postmodernistyczne kontrowersje wokół edukacji” definiuje 

reklamę jako pozorowany układ odniesienia, źródło optymizmu, poczucia wolności i 

radości życia.
8
 Tą nietypową definicję można zastosować tylko do części reklam 

społecznych, ponieważ zazwyczaj nie są one źródłem optymizmu, poczucia wolności i 

radości życia, choć wśród kampanii społecznych można znaleźć takie, które wywołują 

pozytywne, a nie negatywne uczucia. 

Bogusław Kwarciak prezentuje najkrótszą spotykaną w literaturze definicję 

reklamy, która w jego rozumieniu jest sumą informacji i perswazji.
9
 Jednak jest to 

definicja zbyt ogólna. 

Reasumując, na potrzeby swojej pracy przyjmuję pierwszą definicję K. Albina 

„reklama to proces płatnej, bezosobowej, wykorzystującej zróżnicowane media 

komunikacji między przedsiębiorstwami, organizacjami niedochodowymi lub osobami, 

które są przedstawione w komunikatach reklamowych, a ich celem jest informowanie 

lub wywieranie wpływu na zachowanie określonych grup odbiorców.”10 

 

1.1.2  Definicja reklamy społecznej 

 

 W Polskiej literaturze marketingowej temat reklamy społecznej jest praktycznie 

nieporuszany. Owszem, część autorów wspomina o reklamie społecznej, ale nie 

wykracza poza zdefiniowanie. Jedynie środowisko związane z Fundacją Komunikacji 

                                                           
5
 Ibidem, s.16 

6
 Ibidem, s.16 

7 Ibidem, s.16 
8 Melosik Z, Postmodernistyczne kontrowersje wokół edukacji, wydawnictwo , , 
9
 Kwarciak B, Co trzeba wiedzied o reklamie, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków, 1997 

10
 Albin K, Reklama, przekaz, odbiór, interpretacja, Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., Warszawa – 

Wrocław, 2002, s.16 
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Społecznej publikuje kompleksowe opracowania na ten temat. 

             R. Nowacki jest jednym z autorów, który podjął się w swoim podręczniku 

„Reklama” zagadnienia reklamy społecznej. Definiuje ją poprzez cel jaki sobie stawia, a 

mianowicie nakłanianie do zachowań korzystnych ze społecznego punktu widzenia lub 

zaniechanie działań ocenianych w społeczeństwie jako negatywne. Wyróżnia także dwa 

sposoby oddziaływania reklamy społecznej a mianowicie: bezpośredni i pośredni. 

Sposób pośredni to odpowiednie przedstawianie grup społecznych, które determinuje 

postawy społeczne wobec tych grup. Sposób bezpośredni to mówienie wprost o danym 

problemie społecznym
11

. 

Paweł Prochenko, prezes Fundacji Komunikacji Społecznej definiuje reklamę 

społeczną jako działania marketingowe, które wykorzystują narzędzia reklamowe w 

celu wezwania do działania prospołecznego.
12

 To ujęcie wykorzystuje definicję 

reklamy, ale zawęża ją do specyficznego celu – działania prospołecznego. 

L. Stafiej uznaje, że reklama społeczna jest tym, co na zachodzie nazywa się 

public advertising, czyli reklama dla dobra publicznego, ponieważ to określa jej cel i 

charakter.
13

 Wydaje mi się, że trafniejsze byłoby określenia „reklama dla dobra 

społeczeństwa”, ponieważ dobro publiczne jest kategorią ekonomiczną i nie pasuje tu w 

żaden sposób. 

 W podobny sposób reklamę społeczną definiują D. Maison i N. 

Maliszewski, uznając ją za proces komunikacji perswazyjnej, którego głównym celem 

jest wywołanie społecznie pożądanych postaw i zachowań
14

. Autorzy ci definiują 

reklamę społeczną porównując ją do reklamy komercyjnej, jako zbliżonej formy 

komunikowania perswazyjnego, różniącej się pod względem złożoności zmienianej 

postawy, pożądanego poziomu zmiany postawy, charakteru przekazu, rodzaju 

prezentowanych korzyści, intencji przypisywanych nadawcy oraz budżetu.
15

 

Reklama społeczna może być rozpatrywana jako integralna część marketingu 

społecznego, czyli projektowania, wprowadzania i kontrolowania projektów, które 

                                                           
11

 Nowacki R, Reklama, Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. Z o.o., Warszawa, 2006 
12

 IzdebskiM, Reklama społeczna. Kreacja a skutecznośd, publikacja internetowa pobrana ze strony 
http://www.kampaniespoleczne.pl/publikacja s. 5 
13 Ibidem s. 13 
14

 D.Maison, P. Wasilewski, Propaganda dobrych serc czyli rzecz o reklamie społecznej, Agencja 
Wasilewski, Wrocław 2002 s.9 
15

 Ibidem s. 9-12 
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wpływają na akceptację społecznych idei oraz zawierają elementy planowania produktu, 

ceny, promocji, dystrybucji i badań marketingowych.
16

 

Produkt kampanii społecznej jest materialny (np. gdy zbieramy pieniądze na 

ofiary Tsunami), behawioralny ( np. gdy promujemy wolniejszą jazdę samochodem) lub 

może być ideą (np. promowanie tolerancji religijnej). 
17

 

 

Tabela 1.1. Różnice między reklamą komercyjną i społeczną  

 Reklama komercyjna Reklama społeczna 

Złożoność postawy Na ogół niewielka Na ogół duża 

Pożądany poziom zmiany 

postawy 

Płytki – zmiana w zakresie 

stosowanych zachowań 

Głęboki – rezygnacja z 

pewnych zachowań na rzecz 

innych 

Charakter przekazu Zazwyczaj przyjemny Często nieprzyjemny 

Rodzaj korzyści Bliska perspektywa 

prezentowanych korzyści  

Odległa i niejasna 

perspektywa uzyskania 

korzyści 

Intencje przypisywane 

nadawcy 

Chęć zysku, próba oszukania Chęć pomocy innym 

Budżet Zazwyczaj wysoki Raczej niski 

źrodło D.Maison, P. Wasilewski, Propaganda dobrych serc czyli rzecz o reklamie 

społecznej s.10 

 

 Produkt wiąże się z ceną, która ma swój wymiar finansowy, behawioralny oraz 

psychologiczny. Pierwszy z nich dotyczy jedynie zbiórek pieniędzy lub innego typu 

dóbr materialnych. Drugi to energia spożytkowana na działanie promowane. Trzeci 

natomiast wiąże się z poczuciem psychologicznego dyskomfortu związanego ze zmianą 

postawy lub zachowania. 
18

 

 Dystrybucja rozumie się tu jako dostępność środków, dzięki którym odbiorca 

może zrealizować propagowany cel.
19

 

                                                           
16 Ibidem s.14 
17

 Ibidem s.14 
18

 Ibidem s.14 
19

 Ibidem s.15 
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Promocja wiąże się z przekazaniem informacji na temat danej akcji, i składa się 

z takich elementów jak reklama, public relation i marketing bezpośredni.
20

 

Spośród przytoczonych prób zdefiniowania reklamy społecznej najbardziej 

odpowiada mi definicja Pawła Prochenko. Zakładam zatem, że kampanie społeczne są 

przygotowywane z uwzględnieniem definicji reklamy a tym samym marketingu, ale pod 

kątem pozytywnych efektów jakie mają przynieść społeczeństwu, a nie firmie 

komercyjnej. 

 

1.2 Zakres tematyczny kampanii społecznych 

 

Polską bazą kampanii społecznych powstających zarówno w kraju jak i na 

świecie jest internetowy portal www.kampaniespoleczne.pl będący obecnie kluczowym 

projektem Fundacji Komunikacji Społecznej zajmującej się zagadnieniem reklamy 

społecznej i społecznej odpowiedzialności biznesu. Na tym portalu wyróżnione są 

następujące tematy poruszane w kampaniach społecznych: 

1. Aktywizacja i społeczeństwo obywatelskie 

2. Bezpieczeństwo ruchu drogowego 

3. Edukacja 

4. Ekologia i środowisko 

5. Gospodarka 

6. Kampanie polityczne 

7. Wizerunek organizacji i instytucji, oraz kampanie 1% 

8. Komunikacja w rodzinie 

9. Konsumpcjonizm i konsumenci 

10. Kultura 

11. Marketing regionalny 

12. Obronność i bezpieczeństwo 

13. Pomoc rozwojowa 

14. Pomoc społeczna 

15. Prawa człowieka 

16. Profilaktyka – zdrowie i uzależnienia 

17. Promocja zdrowia 

                                                           
20

 Ibidem s.15 
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18. Przejrzystość instytucji, problem korupcji 

19. Równouprawnienie i instytucje 

20. Społeczna odpowiedzialność biznesu 

21. Walka z przemocą 

22. Walka z wykluczeniem społecznym 

Wydaje mi się jednak, że zakres ten jest zbyt szeroki i wykracza poza przyjętą 

definicja reklamy społecznej. Dlatego też na podstawie tej listy stworzyłem własną, 

odpowiadającą przyjętym ustaleniom definicyjnym i założeniom empirycznym, którą 

prezentuję poniżej: 

1. Edukacja (wspieranie rozwoju) 

2. Zdrowie (ochrona i promocja zdrowia oraz służba zdrowia) 

3. Wyrównywanie szans (walka z wykluczeniem społecznym, pomoc 

społeczna) 

4. Prawa człowieka (tolerancja) 

5. Ekologia i gospodarka (bezrobocie, ochrona środowiska) 

6. Bezpieczeństwo ruchu drogowego 

7. Prawa obywatela (przejrzystość instytucji, społeczeństwo obywatelskie)  

8. Marketing regionalny 

9. Relacja w rodzinie (przemoc domowa) 

10.  Reklamy poruszające więcej niż jeden temat. 

 

1.3 Historia reklamy społecznej 

 

Reklama społeczna zrodziła się w USA w okresie wielkiego kryzysu, który 

zaczął się od tzw. „czarnego czwartku” na nowojorskiej giełdzie w 1929 roku. 

Osłabiona gospodarka nie mogła pozwolić sobie na kosztowne kampanie reklamowe, 

zresztą konsumpcja spadała na skutek zmniejszenia dochodów społeczeństwa i 

rosnącego bezrobocia. Ludzie kupowali coraz mniej i łatwo rezygnowali z dóbr, które 

nie były niezbędne do życia. Ponadto środowisko reklamowe nie było lubiane ani przez 

społeczeństwo, ani przez rząd, który nakładał na nie dodatkowe podatki, co miało na 

celu łatanie rosnącej dziury budżetowej.  

Pogrążające się w kryzysie środowisko reklamowe spotkało się w 1941 roku w 

stanie Wirginia na zjeździe mając poprawić sytuację branży. Wtedy to na skutek mowy 

wygłoszonej przez Jamesa Webba Younga powstało pojęcie public service 
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advertising(PSA), czyli „reklama w służbie społecznej”. Postulował on zaangażowanie 

twórców reklam w problemy społeczne, a także w walkę z ignorancją oraz rozwój 

kultury, sztuki i przedsięwzięć prawych i szlachetnych.
21

 

W tych okolicznościach powstała Rada Reklamy, której zadaniem było 

angażowanie środowiska reklamowego w tematykę problemów społecznych. W ten 

sposób  reklama społeczna stała się deską ratunkową amerykańskiego środowiska 

twórców reklamy. Powołanie do życia Rady Reklamy miało miejsce na niespełna 

miesiąc przed atakiem na Pearl Harbor, co okazało się nie bez znaczenia, albowiem na 

zlecenie amerykańskiego rządu powstała Wojenna Rada Reklamy mająca na celu 

informowanie społeczeństwa, tak by wzbudzać w nim solidarność wobec wojennych 

wysiłków państwa. 

Pierwsza kampania dotyczyła oszczędzania surowców. Została opłacona między 

innymi przez amerykański przemysł, który chciał w ten sposób zapewnić sobie dopływ 

surowców wtórnych, które były wtedy wyjątkowo cenne. 

W 1945 powstaje, jak się potem okaże, najdłuższa kampania społeczna na 

świecie. W obliczu zagrożenia jakim są pożary lasów amerykańska organizacja 

odpowiedzialna za lasy państwowe zwróciła się z prośbą o pomoc do Wojennej Rady 

Reklamy. Pożary lasów mogły bowiem zaszkodzić gospodarce wojennej potrzebującej 

drewna do wielu celów. W ten sposób powstała postać Misia Dymka, który 

nieprzerwanie do dziś uczula kolejne pokolenia Amerykanów na problem zaprószania 

ognia na terenach leśnych.  

 Po wojnie amerykańska administracja doceniła wkład Rady Reklamy w wojenne 

zmagania. Prezydent Truman otworzył nowy rozdział w dziejach współpracy organów 

państwowych z Radą Reklamy tworząc coroczne spotkania Rady z przedstawicielami 

Białego Domu w celu wybrania tematów kampanii społecznych na najbliższy rok.
22

  

 Rada Reklamy rozwijała się dalej tworząc wewnątrz swojej struktury nowe 

organy. Pierwszy z nich złożony jest z przedstawicieli przemysłu, których zadaniem 

było konsultowanie rozwoju Rady i pomoc w szukaniu sponsorów. Drugi składa się z 

najlepszych pracowników agencji reklamowych, którzy nadzorują merytorycznie 

powstające kampanie. 

            Model funkcjonowania Rady Reklamy przyjął się w Europie, choć oczywiście z 

                                                           
21

 A. Stafiej w D.Maison, P. Wasilewski, Propaganda dobrych serc czyli rzecz o reklamie społecznej, 
Agencja Wasilewski, Wrocław 2002 s. 52 
22

 ibidem 
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pewnymi różnicami.
23

 Pionierem była Holandia, w której podobna organizacja powstała 

w 1965 roku. Jest jednak złożona z filantropów, ludzi sektora pozarządowego, mediów 

a także wybitnych postaci nauki. 

 W 1990 roku podobna instytucja powstała w Wielkiej Brytanii, a w 1994 roku w 

Rosji. Unia Europejska nie wypracowała zaś jeszcze własnej organizacji zajmującej się 

reklamą społecznie użyteczną, skupiła się natomiast na promowaniu własnych 

programów. 

 Jeśli chodzi o Polskę, to ewentualnie można nazwać różne działania 

propagandowe medialnymi kampaniami społecznie użytecznymi, ale tak naprawdę 

pierwszą kampanią społeczną z prawdziwego zdarzenia była w Polsce akcja „Papierosy 

są do dupy” przeprowadzona w 1992 roku na zlecenie Ministerstwa Zdrowia i Opieki 

Społecznej oraz Towarzystwa Antynikotynowego
24

. Zarówno bowiem propaganda 

czasu PRL-u, czyli Polskie Kroniki Filmowe oraz tzw. polska szkoła plakatu, jak i 

artykuły prasowe i wystąpienia radiowe przywódców II RP nie spełniają założeń 

definicji reklamy społecznej.  

 

1.4 Cele reklamy społecznej 

 

Zgodnie z założeniami definicyjnymi celem ogólnym reklamy społecznej może 

być albo nakłonienie do zachowań prospołecznych, albo do zaniechania zachowań 

niekorzystnych ze społecznego punktu widzenia.
25

 Są to jednak cele ogólne, 

przyświecające każdej kampanii społecznej.  

Jednak oprócz nich, należy także wyłonić cele szczegółowe, które mogą 

różnicować kampanie społeczne. Podstawowe cele reklamy to informowanie, 

nakłanianie i przypominanie.
26

 Choć klasyfikacja ta powstała z myślą o reklamie 

komercyjnej, to w mojej opinii ma także zastosowanie w kampaniach społecznych. 

                                                           
23

 A. Stafiej w D.Maison, P. Wasilewski, Propaganda dobrych serc czyli rzecz o reklamie społecznej, 
Agencja Wasilewski, Wrocław 2002 s. 63 
24 Ibidem s. 75 
25

 Nowacki R. , Reklama, Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. Z o.o., Warszawa, 2006 
 
26

 Ibidem s. 43 
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Przykładem kampanii informującej może być akcja „Zero alkoholu w ciąży” 

mająca na celu wzrost wiedzy i świadomości społecznej na temat spożywania alkoholu 

w czasie ciąży oraz zagrożeń z tego wynikających.
27

 

Kampanie nakłaniające mogą mieć różne oblicza – organizacje mogą nas 

zachęcać do przekazania 1% podatku bądź konkretnej kwoty na ich cele, ale także do 

zmiany naszych postaw czy zachowań. Można do tej kategorii przypisać kampanie na 

rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, które mają wpływać  na zachowanie 

kierowców na drogach. 

Do kampanii przypominających zaliczyć można akcje, które występują 

cyklicznie w pewnych okresach. Sztandarowym przykładem może być znana od lat 

kampania „Płytka wyobraźnia to kalectwo”, mająca w okresie letnim przypominać o 

niebezpieczeństwie związanym ze skokami do wody. 

 

1.5 Opis wybranych kampanii społecznych w Polsce 

 

Kampanie społeczne mogą różnić się nie tylko celem, ale także obszarem 

występowania (regionalne i ogólnokrajowe), źródłem finansowania (ministerstwa, 

instytucje kościelne organizacje non-profit lub inne instytucje publiczne), czy tematyką 

(zgodnie z podrozdziałem 1.2). W tej części chciałbym zaprezentować kilka wybranych 

kampanii społecznych, by pokazać jak różnorodne jest to zjawisko. Wybór kampanii nie 

jest przypadkowy – mają różny zasięg, cel, są przeprowadzane przez instytucje o 

różnym charakterze, posiadają różne źródła finansowania, dotyczą różnych tematów. 

Wszystkie jednak zostały przeprowadzone w 2010 roku na terenie Polski.  

 

1.5.1 Kampania „Płytka wyobraźnia to kalectwo” 

 

Jest to XIV edycja cyklicznej kampanii organizowanej przez Stowarzyszenie 

Przyjaciół Integracji i Rzecznika Praw Dziecka. Kampania obejmuje wiele działań 

promocyjnych – plakaty w szkołach i urzędach, bannery w metrze warszawskim, 

kampania internetowa na portalach młodzieżowych, własna strona internetowa z 

materiałami dla nauczycieli oraz billboardy na drogach dojazdowych na mazury i nad 

                                                           
27

 http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,1407,nawet_najlepsze_geny_mozna_przepic 
(30.10.2010) 
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morze.
28

 Celem akcji jest ostrzeżenie młodych ludzi w wieku 13-25 lat przed 

niebezpieczeństwem wynikającym z nierozważnych skoków do wody. Kampania ma 

pokazać nieodwracalne skutki jakie mogą wynikać z takich skoków. Według 

Stowarzyszenia rocznie w Polsce wypadkom podczas skoków do wody ulega ponad 700 

osób.
29

 Jest także adresowana do ofiar wypadków. Dla nich stworzono fundusz, który 

ma im pomóc po złamaniu kręgosłupa w powrocie do normalnego życia.
30

 

 Jest to zatem przykład kompleksowo przygotowanej, długofalowej kampanii o 

zasięgu ogólnopolskim przygotowanej w kooperacji instytucji pozarządowej i organu 

państwowego. 

Rys.1 Plakat XIV edycji kampanii Płytka wyobraźnia to kalectwo  

 

                                   

źródło:  http://www.plytkawyobraznia.pl/materialy  

 

1.5.2 Kampania „112” 

 

Starostwo Powiatowe w Bełchatowie wraz z Komendą Powiatową Państwowej 

Straży pożarnej przygotowało kampanię mającą informować mieszkańców powiatu 

Bełchatowskiego do czego służy numer alarmowy 112. Powodem przeprowadzania 

akcji była analiza połączeń na numer 112, która wykazała, że 80% telefonów nie 

informuje o sytuacjach kryzysowych, zagrożenia życia i zdrowia czy wypadkach.
31

 

                                                           
28 http://www.plytkawyobraznia.pl/start_kampanii 
29 http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,1255,setki_osob_lamie_kregoslup 
30

 http://www.plytkawyobraznia.pl/cel 
31

http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,1437,ludzie_zalatwiaja_dziwne_sprawy_pod_numerem
_112 
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Media za pomocą których informacje te mają trafić do mieszkańców to plakaty, 

ulotki, informacje w regionalnej prasie oraz na stronie internetowej Starostwa 

Powiatowego. Czas trwania zaplanowano na rok. Po upływie tego czasu ma być 

powtórzona analiza połączeń, co pozwoli ocenić skuteczność kampanii.
32

 

Jest to przykład kampanii o ograniczonym zasięgu, przeprowadzonej w całości 

przez instytucje państwowe i samorządowe.  

Rys. 2. Plakat kampanii 112 

                

źródło: http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,1437,ludzie_załatwiaja_dziwne_ 

sprawy _pod_numerem_112 

 

1.5.3 Kampania „TATA. Najważniejsze słowo dla mężczyzny” 

 

 Jest to akcja przygotowana przez Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia 

Bezpłodności i Wspierania Adopcji „Nasz Bocian”. Celem jest przełamanie stereotypu, 

według którego bezpłodność to problem wyłącznie kobiet. Organizatorzy chcą także 

upowszechnić wiedzę na temat bezpłodności jako choroby społecznej. Jak się okazuje 

bezpłodność jest problemem dla około 500 000 -600 000 mężczyzn w Polsce. W 

ramach kampanii przygotowano także w 11 miastach bezpłatne badania nasienia wraz z 

                                                           
32

 ibidem 
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konsultacją wyników. Adresatami jest ogół społeczeństwa, w szczególności zaś osoby 

w wieku rozrodczym.
 33

 

 Czas trwania akcji jest ograniczony i wynosi trzy miesiące, od września do 

końca listopada 2010. Kampania jest finansowana z przekazanych na rzecz 

Stowarzyszenia funduszy w ramach 1% z podatku oraz z darowizn. 
34

  

 W kampanii użyto takie media jak: billboardy, telewizja, kino, radio, Internet i 

prasa.
35

  

Jest to zatem przykład kampanii ogólnopolskiej przygotowanej w całości przez 

instytucję pozarządową, z jej środków własnych. 

Rys. 3 Plakat kampanii „TATA”  

 

źródło: http://www.nasz-bocian.pl/tata_m_bilboardy 

 

1.5.4. Kampania „Prowadzę, jestem trzeźwy” 

 

 Przykład jednego z szerzej prezentowanych w kampaniach tematu – poprawy 

bezpieczeństwa na drogach. „Prowadzę, jestem trzeźwy”, to dość znana akcja 

przeprowadzana przez Archidiecezję Katowicką we współpracy z firmą Business 

Consulting. Program ma charakter edukacyjny, a jego celem jest promowanie 

trzeźwego stylu życia. Działania promocyjne rozpoczęto w 1999 roku, jednak dopiero w 

2006 roku zaczęto promować prowadzenia samochodu jedynie będąc w stanie 

trzeźwym. Od pozostałych kampanii na rzecz trzeźwości kierujących odróżnia ją 

                                                           
33

 http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,1381,dzieci_frankensteina 
34

 http://www.nasz-bocian.pl/tata_glowna  
35

 http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,1381,dzieci_frankensteina 
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pozytywny przekaz, zamiast straszenia negatywnymi konsekwencjami wsiadania za 

kierownicę po spożyciu alkoholu.
36

 

 W tegorocznej edycji kampanii wykorzystano billboardy, plakaty, reklamy na 

autobusach, ulotki, Internet oraz breloki. Adresatami są kierowcy oraz pozostali 

użytkownicy dróg w całej Polsce. Tegoroczna edycja wystartowała 2 lipca w Opolu. 
37

 

 Jest to przykład długotrwałej, ogólnopolskiej kampanii której nadawcą jest 

organ kościelny i firma komercyjna.  

Rys. 4 Plakat Kampanii „Prowadzę, jestem trzeźwy”  

 

                                      

źródło: http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,1350,trzezwosc_na_okraglo 

 

 Przedstawienie tych czterech kampanii miało na celu zarysowanie różnorodności 

reklam społecznych. Reklamy mogą różnić się powagą poruszanego problemu, 

wielkością grupy docelowej (niektóre kampanie mają bardzo ograniczoną, a inne 

kierowane są do większości społeczeństwa), a także budżetem, wykorzystanymi 

nośnikami, zasięgiem (regionalne, lub ogólnopolskie), czasem trwania (krótkie, 

epizodyczne, lub długoterminowe) oraz zaangażowanymi w nie instytucjami, które 

mogą być organizacjami pozarządowymi, organami państwowymi, samorządowymi, 

lub kościelnymi. Jednak to co zawsze łączy kampanie społeczne to cel – pozytywne 

efekty jakie mają przynieść społeczeństwu.  

                                                           
36

 http://www.trzezwosc.pl/index.php?inc=14&id_arty=12233736917368 
37

 http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,1350,trzezwosc_na_okraglo 
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Rozdział 2. Problemy społeczne i inne tematy kampanii 

społecznych 

 

Problem społeczny jest jednym z powodów dla których powstała reklama 

społeczna. Gdyby nie było problemów społecznych nikt prawdopodobnie nie wpadłby 

na pomysł, by stały się przedmiotem kampanii reklamowych. Jednak wspomniany już 

James Webb Young w 1941 roku postulował zajmowanie się w reklamie społecznej nie 

tylko problemami społecznymi, ale także promowanie pozytywnych inicjatyw 

rozwijających kulturę, sztukę i inne obszary życia społecznego. Dlatego w tym 

rozdziale chciałbym przedstawić tematy kampanii społecznych – problemy społeczne 

oraz inne przedmioty reklamy społecznej, które są w ten sposób promowane. 

 

2.1 Problemy definicyjne 

 

 Problem społeczny rozumiany może być szeroko lub wąsko
38

. W pierwszym 

ujęciu jest to przedmiot badań nauk społecznych. Ta definicja jednak jest zbyt szeroka 

na potrzeby niniejszej pracy. 

Z kolei w ujęciu wąskim rozumiany jest na trzy sposoby. Po pierwsze  są to 

zjawiska występujące w społeczeństwie lub w poszczególnych jego społecznościach, 

które są ważne w ich życiu lub są na tyle bulwersujące, iż powodują oddźwięk w 

świadomości społecznej
39

. Ważne w tym ujęciu jest zwrócenie uwagi, na fakt, że 

problem społeczny dotyka albo całego społeczeństwa, albo poszczególnych 

społeczności. Całego społeczeństwa dotykać może np. niesprawnie działająca służba 

zdrowia i to można uznać za problem społeczny, natomiast przemoc domowa nie 

dotyczy całego społeczeństwa, ale także jest problemem społecznym. 

 Po drugie są to zjawiska stanowiące fakt społeczny, ale niepożądane, 

poruszające emocjonalnie i indywidualnie znaczną część ludzi, znajdujące 

odzwierciedlenie w ich świadomości, opiniach, postawach, możliwe do 

przezwyciężenia przy zaangażowaniu całej zbiorowości
40

. Kluczowe dla tej definicji 

jest uznanie problemu społecznego za niepożądany fakt społeczny, który porusza ludzi. 

                                                           
38 Anna Nowak, Ewa Wysocka, „Problemy i zagrożenia społeczne we współczesnym świecie” wyd. Śląsk, 
Katowice 2001, s. 17-18 
39

 ibidem 
40

 ibidem 
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Na gruncie tej definicji można uznać za problem społeczny prowadzenie samochodów 

pod wpływem alkoholu, ponieważ jest to niepożądane. Każdy zdaje sobie sprawę z 

konsekwencji do jakich to prowadzi. Jest to także zjawisko poruszające, gdyż jest to 

temat stale obecny w mediach i rozmowach ludzi oraz wywołujący różnorodne emocje.  

 Po trzecie jest to zjawisko masowe i z tego powodu budzące społeczny 

oddźwięk oraz wymagające w powszechnym odczuciu przeciwdziałania
41

. Moją 

niezgodę budzi w tej definicji masowość. Część problemów uznawanych za społeczne 

wcale nie dotyczy mas, lecz małych grup społecznych. Zgadzam się jednak z tym, że 

problem społeczny budzi masowy oddźwięk, choćby za pośrednictwem mediów, czy 

kampanii społecznych. Uznanie problemu społecznego za zjawisko wymagające 

przeciwdziałania również jest atutem tej definicji. Gdyby problemy społeczne nie 

wymagały przeciwdziałania nie powstałyby reklamy społeczne.  

Słownik socjologiczny definiuje problemy społeczne jako ogólny termin 

stosowany do wielu sytuacji i zachowań uważanych za przejaw dezorganizacji 

społecznej oraz uzasadniający przeprowadzenie zmian za pomocą inżynierii społecznej 

rozumianej jako planowana zmiana społeczna
42

. W przypadku tej definicji nie sposób 

nie zgodzić się z pewną ogólnością terminu problem społeczny, ponieważ wiele 

zupełnie różnych zjawisk mieści się w tym pojęciu, co znajduje odzwierciedlenie w 

liście tematów kampanii społecznych, która znajduje się w pierwszym rozdziale. 

Dentler z kolei definiuje problem społeczny następująco: „problem społeczny to 

warunki, które zostały zdefiniowane przez znaczące grupy w obrębie populacji jako 

odstępstwo od lub złamanie pewnych społecznych standardów, które w przekonaniu 

tych grup muszą być podtrzymywane, jeśli ludzkie życie, czy porządek działań i 

wydarzeń wyznaczających i utrzymujących sens życia, mają dalej trwać”.43 Definicja ta 

zauważa, że problem społeczny konstytuuje się dopiero w wyniku opinii pewnych 

znaczących w danym społeczeństwie środowisk. Jest też naruszeniem norm i porządku 

społecznego, które w opinii elit, przyczynia się do zachwiania wartości dobrze 

działającego społeczeństwa. W tym ujęciu palenie papierosów w miejscach publicznych 

nie jest problemem, dopóki nie zostanie uznane za naruszenie norm przez elity 

intelektualne lub inne znaczące grupy społeczne. Teoria ta nadaje przywileje jedynie 

                                                           
41

 ibidem 
42

 Słownik socjologii i nauk społecznych, wyd. PWN, Warszawa 2004, pod red. Gordona Marschalla, 

s.133, 257 
43

 Dentler R.A., Major American Social Problems, Rand McNally & Company, Chicago 1967, za: 

Frysztacki K., Socjologia problemów społecznych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009 
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określonym środowiskom do definiowania co jest problemem, a co nie. Istnieją jednak 

sondażowe badania opinii publicznej, które diagnozują co ogół społeczeństwa, a nie 

jego elity, uznaje za problem społeczny. To z kolei podważa słuszność koncepcji 

Dentlera. 

Opierając się na zaprezentowanych definicjach za problem społeczny uznaję 

różnorodne, negatywne zjawiska zachodzące w całym społeczeństwie lub w 

poszczególnych grupach społecznych, które znajdują odzwierciedlenie w 

zachowaniach, postawach, opiniach i świadomości członków społeczeństwa i w ich 

odczuciu wymagają przeciwdziałania. 

 

2.2 Badanie problemów społecznych – sondażowe badania opinii publicznej 

 

2.2.1 Badania TNS OBOP 

 

OBOP rozpoczęło swoją działalność w 1958 roku.
44

 Od połowy lat 70 – tych 

prowadzono badania na temat problemów społecznych na reprezentatywnej próbie. Do 

roku 1989 badania na temat problemów społecznych zlecane były przez organy 

państwowe, co sprawiało, że w pytaniach ankietowych pomijane były tematy dla 

władzy niewygodne, jak np. brak suwerenności.
 45

 W 1998 roku OBOP został 

sprywatyzowany i wykupiony przez grupę TNS. 

 

2.2.2 CBOS i wyniki wybranych badań 

 

Centrum Badania Opinii Społecznej powstało w roku 1982.
46

 Od 1984 roku 

prowadzi badania dotyczące najważniejszych problemów społecznych w Polsce, jednak 

w roku 1996 zaczęto badać aspekt emocjonalny tego tematu.
47

 W 1997 roku Sejm RP 

przyjął ustawę o CBOS, nadając mu status niezależnej placówki prowadzącej badania 

na użytek publiczny.
48

 Obecnie CBOS co miesiąc prowadzi badania dotyczące 

nastrojów społecznych w Polsce. Badania te odbywają się na reprezentatywnej próbie 

                                                           
44

 http://www.tnsglobal.pl/onas/historia data pobrania: 2.12.2010 
45

 Miś L., Problemy społeczne. Teoria, metodologia, badania, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Jagiellooskiego, Kraków 2007 s.155 
46 http://www.cbos.pl/PL/o_firmie/o_firmie.php data pobrania: 2.12.2010 
47

 Miś L., Problemy społeczne. Teoria, metodologia, badania, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Jagiellooskiego, Kraków 2007 s.158 
48

 http://www.cbos.pl/PL/o_firmie/o_firmie.php data pobrania: 2.12.2010 

http://www.tnsglobal.pl/onas/historia
http://www.cbos.pl/PL/o_firmie/o_firmie.php
http://www.cbos.pl/PL/o_firmie/o_firmie.php
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dorosłych Polaków. Na ich podstawie powstały wykresy przedstawiające stosunek do 

obecnego rządu, ocenę ogólnej sytuacji w kraju, sytuacji politycznej, gospodarczej, 

poziom życia Polaków i stosunek do Unii Europejskiej. Ze względu na tematykę pracy 

najbardziej interesują mnie dane dotyczące ogólnej sytuacji w kraju, sytuacji 

gospodarczej  i poziomu życia Polaków, gdyż może to wskazywać na istnienie 

problemów w tych ważnych sferach. 

 

Wykres 2.1. Ogólna sytuacja w kraju, badania CBOS . Kolor zielony oznacza sytuację 

dobrą, żółty ani dobrą ani złą, a czerwony złą. 

 

źródło: http://www.cbos.pl/PL/trendy/trend_02.php 

 

Ogólną sytuację w kraju Polacy oceniają raczej negatywnie. Może się to wiązać 

zarówno z sytuacją polityczną, jak i ekonomiczną czy społeczną w kraju. Na pewno 

wpływ na to ma także liczba zjawisk, jakie Polacy uważają za problemowe. Jednak w 

pewnym sensie wpływ na takie postrzeganie sytuacji własnego kraju mogą mieć także 

media prezentujące na ogół zjawiska problemowe i kontrowersyjne, gdyż pozytywne 

aspekty życia nie są dla mediów atrakcyjne, ponieważ nie wywołują napięcia w 

odbiorcy i nie przyciągają go przed telewizor. 
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Wykres 2.2. Ocena sytuacji gospodarczej, badania CBOS. Kolor zielony oznacza ocenę 

dobrą, niebieski ani dobrą ani złą, a czerwony złą. 

 

źródło: http://www.cbos.pl/PL/trendy/trend_04.php 

 

 Jak widać sytuacja gospodarcza w Polsce w ostatnich 10 latach poprawia się. 

Widoczne jest pogorszenie oceny sytuacji gospodarczej w momencie wybuchu 

światowego kryzysu ekonomicznego, ale nie jest ono specjalnie duże. W tej chwili 

negatywnie sytuację gospodarczą ocenia niespełna 40% obywateli, podczas gdy w roku 

2003 było to niemalże 80%. Sytuacja ekonomiczna kraju zatem powinna się poprawiać.  

 

Wykres 2.3. Poziom życia Polaków. Kolor zielony oznacza poziom dobry, niebieski ani 

dobry ani zły, a czerwony zły. 

 

źródło: http://www.cbos.pl/PL/trendy/trend_05.php 
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 Widać, że od transformacji ustrojowej wzrosła liczba osób uważająca swój 

poziom życia za dobry. Można zauważyć, że nie pokrywa się to w prosty sposób z 

oceną sytuacji gospodarczej i ogólną sytuacją w kraju.  

 Choć badania te nie pokazują bezpośrednio jakie są problemy społeczne w 

Polsce, to ukazują nastroje społeczne, które są wynikiem działania wielu czynników, w 

tym właśnie problemów społecznych i ocen na temat ich szkodliwości dla 

społeczeństwa. 

Ponadto CBOS przeprowadził w latach 2009-2010 wiele badań mających na 

celu ustalenie stosunku Polaków wobec wybranych problemów społecznych. Wśród 

tematów znalazło się m.in.: Bezrobocie i bezrobotni (2010), Postawy wobec gejów i 

lesbijek (2010), Zagrożenia w Internecie (2009), Opinia publiczna o korupcji i lobbingu 

(2010), Opinia publiczna o zróżnicowaniu dochodów i nierównościach społecznych 

(2010), Przemoc i konflikty w domu (2009), Opinie o poczuciu bezpieczeństwa i 

zagrożeniu przestępczością (2010), Młodzież a substancje psychoaktywne (2009),czy 

Wypadki drogowe (2009). Przedstawię teraz kilka raportów z badań dotyczących 

tematów często spotykanych w kampaniach społecznych tj: wypadki drogowe, przemoc 

i konflikty w domu oraz używanie substancji psychoaktywnych przez młodzież.  

 

Wykres 2.4. Statystyka wypadków drogowych 

 

źródło: Wypadki drogowe. Komunikat z badań. CBOS, 2009, pobrane z 

http://cbos.pl/PL/publikacje/raporty_2009.php 

 

Zgodnie z wynikami badań, 13% Polaków brało udział w wypadku 

samochodowym w ciągu 5 lat przed badaniem przeprowadzonym w 2009 roku, czyli w 
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latach 2004 -2009. W wypadkach najczęściej biorą udział ludzie w wieku 18- 34 lat.
49

 

Częściej są to także mężczyźni, niż kobiety. W 2009 roku zginęło na drogach 4572 

osoby, co w porównaniu z rokiem 2008 jest spadkiem o 15,9%.
50

 

Kampanie dotyczące poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego są jednymi z 

popularniejszych. Choć na poprawę bezpieczeństwa na drogach wpływają nie tylko 

reklamy, ale także ogólna poprawa stanu dróg w Polsce czy bezpieczniejsza konstrukcja 

samochodów, to reklamy społeczne zapewne w jakimś stopniu wpłynęły na zachowania 

kierowców.  

Przejdźmy do drugiego tematu, jakim jest przemoc domowa. Jest to trudny temat 

do badania, gdyż występuje duże prawdopodobieństwo nieprzyznania się 

respondentów. Jednak z badań wynika, że 26% dorosłych Polaków zna w swoim 

otoczeniu ofiarę przemocy domowej. 
 
Jest to mniej niż w poprzednich latach, co 

świadczy o spadku przyzwolenia społecznego na przemoc w domu.
 51

 Przemoc domowa 

występuje najczęściej w rodzinach określających swoją sytuację materialną jako złą. 

Większość kłótni w polskich rodzinach zaczyna się zresztą od tematu pieniędzy (28%). 

Na kolejnym miejscu są tzw. błahostki, różne drobne sprawy (16%).
52

 Choć skala 

zjawiska, przynajmniej w badaniach, zmniejsza się, to nadal należy być ostrożnym w 

ocenie wyników, gdyż mogą być one przekłamane przez respondentów, ponieważ 

spadek społecznego przyzwolenia na przemoc może „zamykać usta” respondentom. 

Kolejny temat to używanie substancji psychoaktywnych przez uczniów (95% 

stanowili pełnoletni). Badania z roku 2009 wykazały zmniejszenie liczby uczniów 

palących papierosy, pijących alkohol, a także zażywających narkotyki. 

Najpopularniejszą substancją psychoaktywną pozostał jednak alkohol. Najwięcej 

młodzieży sięga po używki w miejscowościach poniżej 20 tysięcy mieszkańców.
53

 

Pokazuje to, gdzie najpotrzebniejsza jest interwencja i jaka powinna być grupa 

docelowa kampanii przeciwdziałającej spożywaniu alkoholu przez młodzież.  

                                                           
49

 Wypadki drogowe, Komunikat z badao. CBOS 2009, pobrane z 
http://cbos.pl/PL/publikacje/raporty_2009.php data pobrania: 19.12.2010 
50

 Wypadki drogowe w Polse w 2009 roku, Komenda Główna Policji, Warszawa 2010, pobrane z 
http://dlakierowcow.policja.pl/portal/dk/807/47493/Wypadki_drogowe__raporty_roczne.html data 
pobrania: 20.12.2010 
51 Przemoc i konflikty w domu, Komunikat z badao. CBOS 2009, pobrane z 
http://cbos.pl/PL/publikacje/raporty_2009.php data pobrania: 19.12.2010 
52

 ibidem 
53

 Młodzież a substancje psychoaktywne, Komunikat z badao. CBOS 2009, pobrane z 
http://cbos.pl/PL/publikacje/raporty_2009.php data pobrania: 19.12.2010 
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Do grupy substancji psychoaktywnych włączone zostały także tzw. dopalacze, 

które do niedawna były w Polsce legalne, jednak zakazano ich sprzedaży, co niejako 

zostało wymuszone przez media prezentujące w stosunkowo krótkim czasie dużą ilość 

materiałów dotyczących zatruć tymi substancjami. Spowodowało to nacisk na władzę 

ustawodawczą, a w jego efekcie wprowadzenie tzw. ustawy anty dopalaczowej. Choć 

przed wprowadzeniem ustawy zakazującej rozpowszechniania dopalaczy nie 

prowadzono żadnej kampanii społecznej, to media wywarły duży wpływ na władzę 

ustawodawczą. W stosunkowo krótkim okresie, nieprzekraczającym miesiąca, w 

ogólnopolskich dziennikach informacyjnym „Wiadomości” TVP1, „Fakty” TVN i 

„Wydarzenia” Polsatu z dużą częstotliwością pokazywano materiały dotyczące 

kolejnych zatruć tzw. dopalaczami. Fakt skumulowania dużej liczby przekazów na ten 

temat sprowokował do zmiany przepisów.  

Ponadto w 2009 roku CBOS przeprowadził badania „Aktualne problemy i 

wydarzenia”, w których pytał respondentów jakie zachowania i zjawiska są przez nich 

aprobowane, a jakie nie. Wśród najmniej aprobowanych znalazły się zjawiska takie jak: 

porzucanie śmieci w lasach, na drogach (97%), prowadzenie samochodu pod wpływem 

alkoholu (95%), zakłócanie ciszy nocnej (86%), malowanie graffiti (86%), oszukiwanie 

fiskusa (74%) oraz picie alkoholu w miejscach publicznych (74%).
54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
54

Moralnośd publiczna i stosunek do zachowao nagannych społecznie, Komunikat z badao. CBOS 2009, 
pobrane z http://cbos.pl/PL/publikacje/raporty_2009.php data pobrania: 19.12.2010 
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Tabela 2.1 Wyniki badania „Aktualne problemy i wydarzenia”  

 

źródło: „Moralność publiczna i stosunek do zachowań nagannych społecznie, 

Komunikat z badań. CBOS  

 

Również w 2009 roku przeprowadzono badania dotyczące zmian zachodzących 

w różnych wymiarach życia społecznego po transformacji ustrojowej z roku 1989. 

Wynika z nich, że choć w minionym dwudziestoleciu wiele się poprawiło, jak choćby 

pozycja Polski na arenie międzynarodowej, poziom bezpieczeństwa narodowego, stan 

gospodarki, materialne warunki życia, czy poziom edukacji, to są także dziedziny, w 

których, zdaniem Polaków nastąpił regres. Są to: bezpieczeństwo socjalne, służba 

zdrowia, intensywność kontaktów towarzyskich, religijność, przychylność i życzliwość, 

więzi rodzinne, uczciwość i poziom przestępczości.
55

 

 

 

                                                           
55

 Od kooca lat osiemdziesiątych do dziś – oceny zmian w różnych wymiarach życia społecznego i 
politycznego w Polsce, Komunikat z badao. CBOS 2009, pobrane z 
http://cbos.pl/PL/publikacje/raporty_2009.php data pobrania: 19.12.2010 
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Tabela 2.2 „Ocena zmian w Polsce, które od końca lat 80. nastąpiły w poszczególnych 

dziedzinach”  

 

źródło: Od końca lat osiemdziesiątych do dziś – oceny zmian w różnych wymiarach 

życia społecznego i politycznego w Polsce, Komunikat z badań CBOS 
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2.2.3 Eurobarometr – wyniki wybranych badań 

 

Eurobarometr to z kolei instytucja powołana przez Komisję Europejską do 

badania opinii publicznej w Unii Europejskiej.
56

 Dwa razy w roku publikuje duże 

raporty odnośnie postrzegania przez ankietowanych sytuacji w swoim kraju i w Unii 

Europejskiej. Poza tym przygotowuje badania zgodnie z bieżącymi potrzebami Komisji 

Europejskiej. 

W raporcie jest pytanie m.in. o wymienienie dwóch najważniejszych w tym 

momencie problemów swojego państwa oraz dwóch największych problemów 

wynikających z sytuacji w państwie dla jednostki (w każdym przypadku ankietowany 

mógł zakreślić co najwyżej 2 zjawiska).  

Zgodnie z wynikami Eurobarometru nr. 73 z maja 2010 największymi 

problemami z jakimi muszą zmagać się Polacy są: inflacja i podwyżka cen (45%), 

służba zdrowia (33%), bezrobocie (21%) i zarobki (19%). Natomiast Polska jako 

państwo ma następujące problemy: bezrobocie (50%), służba zdrowia (40%), wzrost 

cen i inflacja (27%) i sytuacja ekonomiczna (24%).
57

 Jak widać problemy z jakimi 

zmaga się państwo jako instytucja pokrywają się z problemami obywateli. 

Wśród przeprowadzonych w roku 2010 badań znalazło się m.in.: „Przemoc 

domowa wobec kobiet”, oraz „Ubóstwo i wykluczenie społeczne”. 

Ciekawe wydać się może zestawienie raportu CBOŚ na temat przemocy i 

konfliktów w domu oraz badań Eurobarometru odnośnie przemocy wobec kobiet. 

Podczas gdy w badaniach CBOŚ 26% respondentów odpowiedziało, że zna w swoim 

otoczeniu ofiarę przemocy domowej, w badaniach Eurobarometru 31% ankietowanych 

przyznaje, że zna osobę stosującą przemoc wobec kobiet, a 36% zna kobiety, które 

padły ofiarą przemocy domowej. Jednocześnie 80% uważa, że stosowanie przemocy 

wobec kobiet jest niedopuszczalne i powinno być prawnie karane. Ankieterzy 

Eurobarometru zadali także pytanie o możliwe sposoby walki z przemocą wobec kobiet. 

Za karaniem sprawców jako metodą użyteczną opowiedziało się 97% Polaków, a za 

edukowaniem młodzieży na temat wzajemnego szacunku 96%.
58

 

                                                           
56 http://ec.europa.eu/public_opinion/topics_en.htm data pobrania: 2.12.2010 
57 Eurobarometr 73, spring 2010, publikacja elektroniczna dostępna na 
http://polskawue.gov.pl/Polska,w,UE,1.html data pobrania: 2.12.2010 
58

 Eurobarometr 73.2 publikacja elektroniczna dostępna na http://polskawue.gov.pl/Polska,w,UE,1.html 
data pobrania: 2.12.2010 

http://polskawue.gov.pl/Polska,w,UE,1.html
http://polskawue.gov.pl/Polska,w,UE,1.html
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Na przełomie sierpnia i września 2010 roku przebadano Polaków pod kątem ich 

oceny ubóstwa. Polacy najczęściej za osobę ubogą uważają taką, której miesięczny 

dochód jest mniejszy niż krajowy próg ubóstwa (29%) lub utrzymującą się dzięki 

organizacjom dobroczynnym i środkom państwowym. Na biedę najbardziej narażone są 

osoby bezrobotne, osoby starsze, a także niepełnosprawne i przewlekle chore. Za 

przyczynę ubóstwa Polacy najczęściej podają zbyt niskie płace w naszym kraju (57%) 

oraz za duże bezrobocie (43%). Co ciekawe najwięcej badanych uważa, że rząd jest 

odpowiedzialny za zmniejszanie ubóstwa w Polsce (50%), jednocześnie darząc go 

najmniejszym zaufaniem jeśli chodzi o walkę z ubóstwem spośród wymienionych 

instytucji.
59

 

Badania sondażowe opinii publicznej pokazują raczej pewne obszary 

problemowe niż konkretne problemy. Weźmy dla przykładu wymieniony w 

Eurobarometrze problem bezrobocia. Jako pojęcie tak ogólne nie może być 

przedmiotem kampanii społecznej. Jednak pod tą warstwą ogólną kryje się wiele 

konkretnych zjawisk – brak motywacji do podjęcia pracy, obawa przed wysokim 

ryzykiem założenia własnej firmy, brak wiedzy na temat prowadzenia własnego 

przedsiębiorstwa, wysokie podatki, akceptowalny poziom życia na zasiłku etc. Właśnie 

te poszczególne aspekty problemu bezrobocia mogą stać się tematem kampanii 

społecznej. Łatwo wyobrazić sobie reklamę społeczną zachęcającą do aktywizacji na 

gruncie własnej działalności gospodarczej. 

Co więcej problemy społeczne są bardzo zróżnicowane. Warto zwrócić uwagę, 

że zaliczamy do nich zjawiska takie jak: bezrobocie, wzrost zachorowań na raka, 

używanie substancji psychoaktywnych, bezpieczeństwo ruchu drogowego, profilaktykę 

zdrowia, przemoc domową, a także ekologia, ochrona rzadkich gatunków zwierząt i 

jeszcze wiele innych.  

 

2.3. Inne tematy kampanii społecznych 

 

Zgodnie z przyjętą definicją reklamy społecznej, nie zawsze musi ona 

odwoływać się do problemów społecznych, bowiem są one tylko jednym z tematów 

przedstawianych w kampaniach. Przytoczyć w tym miejscu można bardzo wiele 

                                                           
59

 Eurobarometr 74.1 publikacja elektroniczna dostępna na http://polskawue.gov.pl/Polska,w,UE,1.html 
data pobrania: 2.12.2010 
 

http://polskawue.gov.pl/Polska,w,UE,1.html
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kampanii. Akcja „Bohaterowie naszej wolności” miała na celu oddanie hołdu 

bohaterom z okazji Święta Niepodległości.
60

 Jak widać nie jest to temat związany z 

problemami społecznymi, ale z dbaniem o dziedzictwo narodowe.  Z kolei kampania 

„Nie zrywaj z kulturą” miała na celu promowanie kultury, czyli dbanie o rozwój 

społeczeństwa, a nie rozwiązywanie problemu społecznego.  

W ostatnim czasie pojawiło się dużo kampanii z dziedziny marketingu 

regionalnego. Ich istnienie podyktowane jest chęcią pokazania wartościowych miejsc w 

mieście czy regionie geograficznym. Oczywiście ma to w ten sposób zachęcić do 

odwiedzania go przez turystów, ale jednocześnie pokazuje co w danym miejscu jest 

wartościowe i może wzbogacić jakoś doświadczenia odwiedzających. 

Jak widać już na tych przykładach istnienie problemów społecznych nie jest 

jedynym warunkiem istnienia reklam społecznych.  

Choć reklama społeczna dotyczy nie tylko problemów społecznych, to analiza 

kampanii społecznych w Polsce w roku 2010 świadczy o tym, że wciąż są one głównym 

tematem reklam społecznych. Wziąłem pod uwagę kampanie społeczne, które zostały 

zaprezentowane na stronie www.kampaniespoleczne.pl – głównej bazie informacji na 

temat reklam społecznych. Sprawdziłem kampanie, które zostały przeprowadzone w 

Polsce od stycznia do grudnia 2010 roku pod kątem poruszanych tematów i celów. 

Podzieliłem reklamy na te dotyczące i wynikające z problemów społecznych oraz na 

kampanie rozwijające – kulturę, oświatę, społeczeństwo obywatelskie i inicjatywy 

lokalne (w tym marketing regionalny). Dokładną analizę zaprezentuję w dalszej części 

pracy, tu przedstawię tylko wyniki dotyczące podziału reklam społecznych wg 

zaprezentowanego wyżej kryterium. 

Spośród 110 reklam społecznych 87 w sposób bezpośredni nawiązuje do 

problemów społecznych. Stanowi to 79% kampanii społecznych. Reklamy społeczne 

nawiązujące do idei rozwoju społeczeństwa stanowią 21% ogółu. W 2010 roku na 

stronie www.kampaniespoleczne.pl pojawiły się informacje na temat 23 takich 

kampanii. 

 

                                                           
60

 A. Stafiej w D.Maison, P. Wasilewski, Propaganda dobrych serc czyli rzecz o reklamie społecznej, 
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Wykres 2.4.Liczba reklam społecznych dotyczących problemów społecznych i nie 

dotyczące problemów społecznych (opracowanie własne) 
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Rozdział 3. Założenia metodologiczne badań własnych 

 

 Rozdział ten zawiera cztery części dotyczące uzasadnienia wyboru tematów i 

celów badań, problemów badawczych, metod, technik i narzędzi badawczych, a także 

opis grupy badanej. 

 

3.1 Uzasadnienie wyboru tematu i cele badań. 

 

Reklama społeczna w Polsce jest zjawiskiem stosunkowo nowym. W Polskiej 

literaturze reklamowej jest to temat często marginalizowany, dlatego wciąż niewiele o 

niej  wiadomo. Z tego powodu postanowiłem zająć się tematem kampanii społecznych 

w Polsce. Zbadane zostały zarówno opinie studentów na temat problemów społecznych 

i reklamy społecznej w Polsce, jak również ich poziom wiedzy.  Podjąłem również 

próbę przeanalizowania czynników wpływających na kształtowanie się opinii na temat 

reklamy społecznej. 

            Praca ta, zgodnie z tytułem ma za zadanie zbadanie opinii studentów 

studiujących kierunki humanistyczne, społeczne i ścisłe na Uniwersytecie 

Warszawskich na temat reklamy społecznej. 

 Pierwszym poznawczym celem pracy jest poznanie opinii studentów na temat 

najważniejszych problemów polskiego społeczeństwa. Na tej podstawię zostanie 

stworzona hierarchia problemów społecznych w Polsce zdaniem studentów. Jest to 

niezbędne do ustalenia, czy kampanie społeczne dotyczą tematów, które są istotne z 

punktu widzenia badanej grupy.  

 Następnym celem jest ustalenie poziomu wiedzy na temat reklam społecznych. 

Wiedza w pewien sposób może kształtować postawy, dlatego należy sprawdzić co 

studenci wiedzą o reklamie społecznej, czy dobrze interpretują jej cele, czy znają 

przykłady polskich kampanii społecznych, czy wiedzą jakich tematów najczęściej one 

dotyczą.  

 Trzecim celem jest ustalenie, czy studenci jako grupa uważają reklamę 

społeczną za potrzebne i skuteczne narzędzie komunikacji społecznej, czy też mają 

zdanie przeciwne. 

 Ostatnim, czwartym celem poznawczym jest poznanie czynników 

warunkujących powstawanie różnych opinii na temat reklamy społecznej. 
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 Za cel praktyczny postawiłem sobie zbadanie dopuszczalnych form wyrazu, 

którymi może posługiwać się reklama społeczna. Bodźcem do tego było pojawienie się 

na ulicach Poznania billboardu, na którym prezentowane było zdjęcie martwego płodu i 

Hitlera oraz hasło „Aborcja dla Polek wprowadzona przez Hitlera. 9 marca 1943 roku.”. 

Kontrowersje jakie powstały wokół tej kampanii przygotowanej przez Fundację PRO - 

Prawo do Życia zachęciły mnie do zbadania form oraz treści, które mogą być 

akceptowane przez studentów, a które przekraczają granicę dobrego smaku. 

 Drugim celem praktycznym jest ustalenie tematów, które są pomijane w 

kampaniach społecznych, a które uważane są za istotne z punktu widzenia badanej 

grupy. Może to posłużyć za ważny materiał dla twórców kampanii społecznych. 

Wskaże bowiem czego oczekują od reklam społecznych studenci – odbiorcy ich 

komunikatów. 

 

3.2. Problemy badawcze. 

 

Wyróżniłem sześć głównych problemów badawczych, które pozwolą mi kompleksowo 

zgłębić temat pracy: 

 1. Jakie zdaniem studentów są najważniejsze problemy społeczne w Polsce? 

Zależy mi na stworzeniu listy najważniejszych problemów społecznych, ponieważ 

stawiam hipotezę, że kampanie społeczne dotyczą problemów mniej istotnych.  

            2. Jakie są zależności między istniejącymi w Polsce problemami społecznymi, a 

kampaniami społecznymi? 

            Ważne jest sprawdzenie, czy waga przypisywana poszczególnym problemom 

społecznym znajduje odzwierciedlenie w ilości kampanii społecznych? 

            3. Jaki jest związek między uznanymi za ważne przez studentów problemami 

społecznymi a tematami kampanii społecznych. Które problemy społeczne powinny 

stać się tematem reklam społecznych?  

            Być może istnieją takie tematy, które powinny stać się przedmiotem kampanii 

społecznych, a które do tej pory były pomijane przez środowiska tworzące reklamy 

społeczne? 

            4. Czy istnieją ograniczenia formy i treści reklam społecznych? Czy wszystkie 

problemy społeczne mogą być poruszane w kampaniach społecznych? Czy może 

tematy, jak aborcja czy eutanazja, wokół których toczą się spory ideologiczne nie 

powinny być prezentowane opinii publicznej w formie reklamy społecznej? Czy 
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kampanie społeczne mogą posługiwać się symbolami narodowymi, historycznymi, 

wykorzystywać wizerunki ważnych postaci? Wreszcie, czy kampanie społeczne mogą 

wykorzystywać formy drastyczne estetycznie? 

 5. Jakie są cele kampanii społecznych.? Interesuje mnie, czy studenci uważają, 

że reklama społeczna przekonuje do idei, informuje o problemach, czy zmienia 

zachowania ludzi na korzystne ze społecznego punktu widzenia?  

 6. Jak studenci oceniają skuteczność kampanii społecznych? Interesuje mnie 

jakie są korzyści z reklamy społecznej?  

            Ważne jest także oszacowanie kosztów i innych negatywnych konsekwencji 

ponoszonych przez społeczeństwo związanych z kampaniami społecznymi. Być może 

niektóre z nich trywializują problemy, pokazują je jednowymiarowo, przez co zmieniają 

na gorsze społeczną percepcję niektórych zjawisk.  

 

3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze. 

 

 Zastosowane przeze mnie metody to analiza dokumentów i sondaż 

diagnostyczny. 

 Techniki z jakich korzystam na potrzeby pracy to badanie ankietowe oraz 

analiza treści dokumentów – reklam społecznych. W tym celu posłużę się 

kwestionariuszem ankiety oraz narzędziem analizy treści dokumentów.  

 Narzędzie do badania dokumentów posłuży mi do opisania rynku reklamy 

społecznej w Polsce. W tym celu przygotowałem formularz, który odpowiada na takie 

pytania jak: 

 Jakie jest hasło kampanii? 

 Jaki problem społeczny jest poruszony? Przygotowana przeze mnie lista 

kategorii problemów społecznych jest następująca: 

 Edukacja (wspieranie rozwoju) 

 Zdrowie (ochrona i promocja zdrowia oraz służba zdrowia) 

 Wyrównywanie szans (walka z wykluczeniem społecznym, pomoc 

społeczna) 

 Prawa człowieka (tolerancja) 

 Ekologia i gospodarka (bezrobocie, ochrona środowiska) 

 Bezpieczeństwo ruchu drogowego 

 Prawa obywatela (przejrzystość instytucji, społeczeństwo obywatelskie)  
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 Marketing regionalny 

 Relacja w rodzinie (przemoc domowa) 

 Reklamy poruszające więcej niż jeden temat. 

 Jaki jest cel kampanii? 

 Kto jest nadawcą? 

 Jakie media zostały wykorzystane? 

 Kto jest głównym adresatem? 

 Czy dominuje przekaz racjonalny, czy emocjonalny? 

 Jakie środki wykorzystano w przekazie? 

 Jaka jest fabuła? Co zostało przedstawione?  

 Jakie treści zostały przekazane? 

 Kim jest bohater? 

Bazą badanych dokumentów jest strona internetowa 

www.kampaniespoleczne.pl, która jest największą bazą danych o kampaniach 

społecznych w Polsce. Zbadane zostały informacje o kampaniach przeprowadzonych w 

latach 2006, 2008 i 2010. 

           Natomiast do zbadania opinii studentów na temat reklamy społecznej posłużyłem 

się kwestionariuszem ankiety, w którym zawarłem pytania pozwalające mi 

odpowiedzieć na postawione przeze mnie problemy badawcze. Pytania dotyczą m.in.: 

najważniejszych zdaniem studentów problemów społecznych, tematów kampanii 

społecznych, wykorzystywanych w reklamie społecznej środków,  a także korzyści i 

strat ponoszonych przez społeczeństwo przez reklamę społeczną. Ankieta znajduje się 

na końcu pracy jako załącznik. 

 

3.4 Grupa badanych 

 

 W trakcie badań przeprowadziłem 100 ankiet ze studentami reprezentującymi 

trzy rodzaje nauki – nauki ścisłe reprezentuje grupa 37 studentów z wydziału chemii, 

fizyki i Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno - 

Przyrodniczych, nauki humanistyczne reprezentuje grupa 30 studentów neofilologii, a 

nauki społeczne grupa 33 studentów pedagogiki.   
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Rozdział 4. Wyniki badań własnych 

 

 Rozdział ten przedstawia wyniki badań rynku reklamy społecznej w Polsce. 

Wieloaspektowe badanie pozwoliło na szczegółową analizę tego zagadnienia.  

 

4.1. Wyniki badań dotyczących rynku kampanii społecznych w Polsce  

 

 Przeprowadziłem analizę reklam społecznych z lat 2006, 2008 i 2010. Wszystkie 

informacje dotyczące kampanii pochodzą z serwisu internetowego 

www.kampaniespoleczne.pl, który jest bazą danych Fundacji Komunikacji Społecznej 

zajmującej się tematyką reklamy społecznej i społecznej odpowiedzialności biznesu 

(CSR).  

 W swojej analizie pominąłem kampanie wizerunkowe organizacji, w tym 

kampanie związane z przekazaniem 1% podatku, a także kampanie, które były 

prowadzone przez instytucje lub firmy czerpiące zysk z przeprowadzonej akcji, gdyż są 

one tak naprawdę zwykłymi reklamami, które w swej stylistyce przypominają jedynie 

reklamy społeczne.  

Wykres 4.1. Kampanie społeczne w latach 2006, 2008 i 2010 według kryterium 

poruszanego tematu 
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 Powyższy wykres przedstawia wyniki badań kampanii społecznych wg 

kryterium poruszanego przez kampanię tematu. Dzięki temu widać, jakie tematy są 
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najczęściej eksploatowane przez twórców kampanii społecznych, a także ogólne 

tendencje tego zjawiska.  

            Wyraźnie widać, że między rokiem 2006 a 2008 wzrosła liczba kampanii 

społecznych. Dotyczy to każdego poruszanego tematu. Największy wzrost zanotowały 

kampanie dotyczące zdrowia (o 26), ekologii i gospodarki (o 24), wyrównywania szans 

(o 13) oraz praw człowieka (o 12). 

            Jednak już w roku 2010 było łącznie 15 kampanii mniej niż w roku 2008. Może 

wiązać się to z konsekwencjami kryzysu na światowych rynkach, a przez to 

zmniejszeniem zainteresowania finansowaniem kampanii społecznych i instytucji 

niepublicznych, które często są nadawcami reklam o charakterze społecznym.  

            Patrząc na wykres zauważymy jednak, że liczba kampanii społecznych 

dotyczących edukacji, bezpieczeństwa ruchu drogowego, promocji regionów i 

komunikacji w rodzinie zwiększyła się między rokiem 2008 i 2010. Spadła natomiast 

liczba kampanii społecznych poruszających pozostałe kwestie. Największy spadek 

wystąpił wśród kampanii dotyczących wyrównywania szans (56%), poruszających 

więcej niż jeden temat (50%), praw człowieka (42%) oraz ekologii i gospodarki (34%).  

            W badanym okresie najwięcej kampanii  dotyczyło promocji zdrowia (53) i 

ekologii oraz gospodarki (w tym 43 ekologii, a 10 gospodarki). Na trzecim miejscu 

znalazły się reklamy dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego (28), następnie 

wyrównywania szans (26), praw człowieka (19), społeczeństwa obywatelskiego (19), 

komunikacji w rodzinie (15) oraz promocji regionów (10) i edukacji (8). Kampanii 

poruszających więcej niż jeden temat łącznie było 16. 

 Analizie poddałem także charakter dominującego przekazu. Wiadomo, że każda 

reklama zawiera w sobie aspekt racjonalny (informacyjny) oraz emocjonalny. 

Postanowiłem więc sprawdzić, czy kampanie społeczne raczej informują, czy próbują 

oddziaływać na emocje. Wyodrębniłem także typ mieszany: emocjonalno – racjonalny, 

gdyż w niektórych kampaniach ciężko wskazać na dominującą formę przekazu. Wyniki 

analizy przedstawia poniższy wykres.  
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Wykres 4.2. Liczba kampanii społecznych w latach 2006, 2008 i 2010 wg kryterium 

dominującej formy przekazu.  

 

 

 Na przestrzeni lat 2006 – 2010 widać wzrost liczby kampanii z przekazem o 

charakterze emocjonalnym. Mimo zmniejszenia się liczby kampanii społecznych 

ogółem między rokiem 2008 a 2010 dostrzec można wyraźny wzrost liczby kampanii z 

dominującym aspektem emocjonalnym. Najmocniej spadła zaś liczba kampanii, w 

których dominuje racjonalny charakter przekazu. Być może twórcy kampanii 

społecznych stwierdzili, że oddziaływanie na emocje lepiej sprawdza się w kampaniach 

społecznych niż racjonalne informowanie o problemie, czy zagrożeniu. Możliwe 

jednak, że przed reklamą społeczną postawiono inne cele, gdyż charakter dominującego 

przekazu jest uzależniony od spodziewanych efektów kampanii.
61

 

Kolejnym zagadnieniem, związanym również z dominującym charakterem 

przekazu jest cel kampanii. Reklamy ze względu na cel dzielimy na trzy kategorie: 

reklamy informacyjne, nakłaniające i przypominające.
62

 Poniżej znajduje się wykres 

                                                           
61

 Nowacki R, Podręcznik reklama, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2006, s. 48 
62

 Ibidem s.43 
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przedstawiający podział reklamy społecznej ze względu na cele przeprowadzanych 

kampanii. 

 

Wykres 4.3. Cele kampanii społecznych w latach 2006, 2008 i 2010 

 

 

  W każdym z badanych lat wyraźnie widać, że dominują kampanie nakłaniające. 

W roku 2006 było ich 12, w roku 2008 już 61, a w roku 2010 ich liczba wzrosła do 65, 

mimo spadku liczby kampanii społecznych ogółem. Reklamy informujące są mniej 

popularne od reklam nakłaniających a ich liczba wynosiła: 4 kampanie w roku 2006, 48 

kampanii w roku 2008 i 23 kampanie w roku 2010. Najmniej popularne są kampanie 

przypominające. W roku 2006 nie było żadnej takiej kampanii, w roku 2008 była jedna, 

a w roku 2010 cztery. 

 Następnym badanym przeze mnie aspektem były wykorzystane środki 

perswazyjne. Podzieliłem je na emocjonalne i racjonalne. Do środków emocjonalnych 

zalicza się: fabuła spotu, obraz przedstawiany na plakatach, muzyka, a także hasło 

kampanii, które często jest elementem zaskoczenia, poprzez kontrast do 

przedstawianego obrazu lub poprzez niekonwencjonalne użycie słów czy sformułowań, 

a także neologizmy i swoiste gry słowne. Środki racjonalne to informacje na temat 

problemu poruszanego w kampanii społecznej. Mogą one być przedstawione na stronie 

internetowej, w ulotkach lub broszurach, a także bezpośrednio na plakacie, czy w 

trakcie spotu.  
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Wykres 4.4 Środki perswazji wykorzystywane w reklamach społecznych 

 

 

 Jak widać najczęstszym środkiem perswazyjnym jest hasło. Wykorzystując 

różne środki językowe twórcy reklamy społecznej pobudzają emocje odbiorcy w dużo 

większym stopniu niż przekazując informacje wprost.
63

 Jednak nie traktowałbym 

środków perswazyjnych oddziałujących na emocje w oderwaniu od siebie nawzajem. 

Często bowiem to połączenie obrazu i hasła wywołuje emocje o wiele silniejsze, niż 

samo hasło, czy sam obraz. Tak jest choćby w przypadku kampanii „Uwierz w 

reinkarnację” przeprowadzonej w 2006 roku. Obraz przedstawia mandale wykonane z 

produktów poddanych recyklingowi. Sam obraz jest ciekawy, ale nie wywołuje emocji. 

Natomiast w zestawieniu z hasłem nabiera zupełnie nowego znaczenia i dużo bardziej  

przyciąga uwagę.  

 

                                                           
63

 Ibidem s.52 
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Rysunek 4.1. Jeden z plakatów kampanii „Uwierz w reinkarnację”               

 

 

           Należy także zwrócić uwagę, na fakt, iż środki emocjonalne nie występują w 

oderwaniu od racjonalnych. Czasem wręcz środki uznawane za racjonalne mają 

znamiona emocjonalnych. Tak zdarza się, gdy hasło kampanii zawiera liczby 

obrazujące skalę problemu, np.: „Kto zabił 5586 osób?; Nie zabijaj! Zatrzymaj drogowy 

zegar śmierci!”.   

 Sprawdziłem także, kto najczęściej jest adresatem kampanii społecznych. 

Poniższy wykres przedstawia wyniki tej analizy. Nie uwzględnia on jednak grup, do 

których reklama społeczna była adresowana mniej niż trzy razy w okresie objętym 

badaniem. Najwięcej reklama społecznych adresowanych jest do ogółu społeczeństwa. 

Nie jest to dobre zjawisko, zważywszy na fakt, że im precyzyjniej określona grupa 

docelowa, tym lepsze wyniki może przynieść kampania.
64

 Należy zwrócić uwagę na 

stosunkowo dużą liczbę kampanii adresowanych do mieszkańców określonego regionu 

oraz do młodzieży. Może to świadczyć o tym, że w tych dwóch grupach twórcy 

reklamy społecznej widzą potencjał do zmiany na lepsze.  

                                                           
64

 D.Maison, P. Wasilewski, Propaganda dobrych serc czyli rzecz o reklamie społecznej, Agencja 
Wasilewski, Wrocław 2002 s. 20 
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Wykres 4.5. Odbiorcy kampanii społecznych w latach 2006, 2008 i 2010 

(sumarycznie)

 

 Analizie poddałem także bohaterów reklam społecznych. W trakcie analizy 

wyodrębniłem cztery kategorie: 

1. Autorytet lub osoba znana z mediów, 

2. Ofiara problemu społecznego, 

3. Bohater podobny do przedstawiciela grupy docelowej, 

4. Brak bohatera. 

 

Wykres 4.6. Bohaterowie kampanii społecznych w latach 2006, 2008 i 2010 
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Powyższy wykres przedstawia częstość wykorzystania poszczególnych typów 

bohaterów przez twórców reklamy społecznej. Najczęściej wykorzystuje się bohatera 

podobnego do grupy, do której adresowana jest kampania. Prawie 1/3 stanowią reklamy 

bez bohatera. Często są to kampanie informacyjne, w których liczy się przekazanie 

pewnej wiedzy na temat danego problemu społecznego, a nie wpływ na grupę 

docelową. 

 Warty odnotowania jest także procent bohaterów podobnych do grupy 

docelowej. Dzięki temu zapewne twórcy chcą przybliżyć poruszaną problematykę 

poszczególnym grupom odbiorców.  

 Niespełna 1/5 kampanii społecznych wykorzystuje typ bohatera – ofiary 

problemu społecznego. Jednak należy zwrócić uwagę, iż są to reklamy zazwyczaj dość 

drastyczne w formie. Najczęściej bowiem dotyczą problemów takich jak: przemoc w 

rodzinie, znęcanie się nad zwierzętami, czy wypadki samochodowe.  

 Najmniej reklam społecznych wykorzystuje w swoim przekazie wizerunek 

autorytetu lub gwiazdy medialnej. Najwięcej reklam w które angażują się aktorzy, czy 

inne znane osoby dotyczy budowania pozytywnych relacji w rodzinie i aktywizowania 

młodzieży do zachowań prospołecznych i obywatelskich. 

 Ostatnim badanym aspektem w tej części badań były media, które reklama 

społeczna wykorzystuje. Zdecydowana większość kampanii społecznych używa do 

swych celów więcej niż jednego środka przekazu.  

 

Wykres 4.7. Środki przekazu wykorzystywane w reklamie społecznej 
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 Najczęściej wykorzystywanym medium jest Internet. Powodem może być 

stosunkowo niski koszt i łatwość przygotowania materiałów do promocji internetowej, a 

także rosnąca dostępność tego środka komunikacji. 

 Na kolejnych miejscach znajdują się tradycyjne media reklamowe czyli: 

billboardy, telewizja, prasa, radio oraz plakaty. Stosunkowo popularne są także ulotki, 

jednak towarzyszą one głównie kampaniom informującym.  

             Natomiast mało popularne okazują się nieszablonowe formy reklamowe czyli: 

eventy, happeningi i ambient. Nie powinno to zaskakiwać, gdyż w reklamie 

komercyjnej te środki przekazu także nie należą do popularnych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

Rozdział 5 Analiza wyników badań studentów 

 

 Badanie studentów było podzielone na dwie części. Pierwsza dotyczyła opinii tej 

grupy na temat najważniejszych problemów społecznych w Polsce. Druga zaś odnosiła 

się bezpośrednio do reklamy społecznej. Poniżej prezentowane są wyniki tych badań 

podzielone na poszczególne aspekty. 

 

5.1. Hierarchia problemów społecznych według studentów 

 

Pierwsze pytanie w przeprowadzonej przeze mnie ankiecie dotyczyło oceny 

wybranych problemów społecznych na pięciostopniowej skali, od „bardzo istotny” do 

„zupełnie nieistotny”. Za najważniejsze problemy społeczne studenci uznali: 

niewydolny system edukacji, służbę zdrowia, agresję oraz nieszanowanie praw 

człowieka. Przy tych problemach społecznych nie było istotnych różnic w 

odpowiedziach między studentami studiów humanistycznych, społecznych i ścisłych  

                 Natomiast najmniej istotne problemy społeczne w opinii studentów to: 

nieprzejrzystość instytucji publicznych, słaba ochrona środowiska, brak promocji 

zdrowia oraz brak promocji regionów. W przypadku braku promocji zdrowia widać 

natomiast, że studenci kierunków ścisłych dużo częściej uznawali ten problem za 

„obojętny” (odpowiedziało tak pięciu studentów z kierunków humanistycznych, 

siedmiu studentów kierunków społecznych i piętnastu studentów kierunków ścisłych). 

Podobne różnice występują także w przypadku nieprzejrzystości instytucji publicznych 

(odpowiednio czterech studentów nauk humanistycznych, sześciu studentów nauk 

społecznych i trzynastu studentów nauk ścisłych). Jednak już w przypadku ochrony 

środowiska i braku promocji regionów studenci odpowiadali podobnie. 

               Należy zaznaczyć także, że bardzo mała grupa studentów uznawała 

poszczególne problemy za nieistotne, bądź zupełnie nieistotne. Jedynie w przypadku 

braku promocji regionów liczba tych odpowiedzi przekroczyła dziesięć.  

              Studenci mogli także dopisać inne zjawiska, które uznają za problemy 

społeczne. Zdecydowało się na to jednak jedynie dziewięć osób, w tym pięć z 

kierunków humanistycznych i cztery ze społecznych. Wśród wymienionych problemów 

pojawiły się: alkoholizm (dwukrotnie), aborcja, niski poziom kultury życia 

codziennego, mobbing, ubóstwo, nieszanowanie kobiet, świadomość seksualna, 
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przestępczość, prostytucja nieletnich, a także obojętność na problemy społeczne. 

Wszystkie te problemy zostały uznane za ważne lub bardzo ważne. 

              Zestawiając wyniki przeprowadzonych przeze mnie badań z wynikami badań 

Eurobarometru widać pewną zbieżność. Wysokie miejsca w obu rankingach zajmuje 

bowiem służba zdrowia i bezrobocie. Reszta jednak różni się, co może wynikać z 

innych pytań i kategorii proponowanych w badaniach. Zastanawia mnie jednak 

dlaczego wśród studentów panuje przekonanie, że system edukacji jest niewydolny i 

jako taki jest problemem społecznym? Wszyscy bowiem ankietowani studiują na 

państwowej uczelni, na studiach dziennych, co wykluczałoby teorię, że są oni ofiarami 

tego systemu. Być może mają jednak negatywne wspomnienia związane ze szkołą, 

pamięciowymi metodami nauczania i rozbieżnością między teoretyczną szkolną wiedzą, 

a zastosowaniem jej w życiu codziennym. Prawdopodobnie może to także wynikać z 

problemów na rynku pracy. W poniższej tabeli szczegółowo przedstawione są wyniki 

tej części badań. 

 

Tabela 5.1 Wyniki oceny wybranych problemów społecznych.  

Problem Bardzo 

istotny 

Istotny Obojętny Nieistotny Zupełnie 

nieistotny 

Niewydolny system edukacji 54% 43% 3% 0% 0% 

Służba zdrowia 66% 27% 7% 0% 0% 

Agresja 54% 35% 10% 0% 1% 

Nieszanowanie praw 

człowieka 

52% 36% 8% 3% 1% 

Bezrobocie 46% 42% 11% 1% 0% 

Przemoc domowa 60% 27% 12% 0% 1% 

Pijani kierowcy 55% 29% 10% 4% 1% 

Korupcja 28% 51% 29% 0% 1% 

Brak tolerancji 41% 37% 15% 4% 3% 

Brak wspierania rozwoju 

jednostki 

25% 51% 21% 2% 0% 

Duża liczba wypadków 

drogowych 

29% 45% 20% 4% 1% 

Wykluczenie społeczne 29% 45% 17% 8% 1% 

Słaba jakość społeczeństwa 18% 53% 19% 9% 1% 



49 
 

obywatelskiego 

Nieprzejrzystość instytucji 

publicznych 

23% 47% 23% 4% 2% 

Słaba ochrona środowiska 21% 48% 24% 4% 2% 

Brak promocji zdrowia 14% 55% 27% 4% 0% 

Brak promocji regionów 5% 30% 49% 12% 4% 

 

  

5.2. Wiedza na temat reklamy społecznej. 

 

 Zanim zadałem studentom pytania na temat reklamy społecznej, postanowiłem 

sprawdzić czy wiedzą, czym ona jest. Jedna osoba nie udzieliła odpowiedzi na to 

pytanie, a dziesięć osób odpowiedziało źle. Warto zaznaczyć, że pytanie było zamknięte 

i ograniczone do trzech możliwości.  

 

Wykres 5.1. Poprawność odpowiedzi na pytanie, czym jest reklama 

społeczna.

 

 

5.3. Kontakt z reklamą społeczną 

 

 W badanej grupie studentów 70% respondentów spotkało się przed 

przystąpieniem do ankiety z reklamą społeczną, a 30% badanych nie widziało żadnej 
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reklamy społecznej „w ostatnim czasie”. Poniższy wykres pokazuje ilu studentów 

poszczególnych kierunków studiów spotkało się, a ilu nie z reklamą społeczną w 

okresie przed badaniem.  

             Wśród studentów, którzy nie widzieli lub nie pamiętają żadnej reklamy 

społecznej największą grupę stanowią studenci nauk ścisłych, najmniejszą zaś studenci 

nauk społecznych, a równo po środku plasują się studenci nauk humanistycznych. Nie 

widać natomiast specjalnego zróżnicowania ze względu na płeć, czy wielkość 

miejscowości pochodzenia. Może to więc wynikać z innej wrażliwości na reklamę 

społeczną. Spośród badanych grup jest ona moim zdaniem najwyższa u studentów nauk 

społecznych, trochę niższa u studentów nauk humanistycznych i najniższa u studentów 

nauk ścisłych.  

 

Wykres 5.2. Kontakt studentów z reklamą społeczną w okresie przed badaniem. 

 

 

5.4. Cele reklamy społecznej 

 

 Następne pytanie w ankiecie dotyczyło opinii studentów na temat celów jakie 

stawiane są przed reklamą społeczną. W mojej opinii jest to jeden z ważniejszych 

problemów badawczych tej pracy, gdyż w pewnym stopniu odpowiada na pytanie o  

sens reklamy społecznej. 

             Studenci mieli do wyboru siedem przedstawionych przeze mnie możliwości, a 
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także kategorię „Inne.”, którą wybrała tylko jedna osoba, pisząc, że „kampanie mają 

sprawiać wrażenie, że ktoś zajmuje się danym problemem”. Mogli jednak zaznaczyć 

więcej niż jedną odpowiedź.  

            Najpopularniejszą odpowiedzią wśród wszystkich trzech grup studentów było 

„przekonywanie do zachowań prospołecznych”. Odpowiedziało tak 81% respondentów. 

Na drugim miejscu pojawiła się odpowiedź „przekonywanie do zaniechania zachowań 

niekorzystnych ze społecznego punktu widzenia”. Odpowiedź tą zaznaczyło 73% 

badanych. Niewiele mniej, bo 70% odpowiedziało, że reklama społeczna informuje o 

zagrożeniach i negatywnych zjawiskach. Wszystkie pozostałe odpowiedzi nie uzyskały 

progu 30%, a były to: przypominanie o wcześniej poruszanych problemach (29%), 

promowanie regionów i wydarzeń kulturalnych (25%), wyrabianie opinii na tematy 

kontrowersyjne etycznie (24%) i zbieranie funduszy na cele charytatywne (18%). 

Poniższy wykres przedstawia graficznie zaprezentowane dane z podziałem na 

studentów różnych kierunków studiów. 
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Wykres 5.3 Cele reklamy społecznej w opinii studentów 
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 Zaskoczyła mnie mała liczba odpowiedzi „zbieranie funduszy na cele 

charytatywne”, bowiem kampanie mające na celu przekazanie 1% podatku na rzecz 

organizacji są częste i mogą być uznawane przez niektórych za reklamę społeczną. Co 

więcej badanie były przeprowadzane w okresie marca i kwietnia, a więc w okresie 

rozliczeń z Urzędem Skarbowym, co sprzyja wzrostowi liczby kampanii na rzecz 

przekazania 1% podatku.  

           Również można zauważyć, że studenci dobrze interpretują cel reklamy 

społecznej, co widać w liczbie odpowiedzi „przekonywanie do zachowań 

prospołecznych”, „przekonywanie do zaniechania zachowań niekorzystnych” oraz 

„informowanie o zagrożeniach i sytuacjach negatywnych”. 
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5..5 Mechanizmy reklamy społecznej 

 

 Kolejne pytanie dotyczyło mechanizmów jakimi posługuje się reklama 

społeczna. Także w tym pytaniu studenci mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź. 

Najpopularniejszą odpowiedzią było „wywoływanie lęku przed negatywnymi skutkami 

złych zachowań” (71%). Na drugim miejscu znalazło się „wywoływanie pozytywnych 

skojarzeń” (51%). Na trzecim zaś „wzbudzenie litości” (32%). Studenci mogli też 

napisać jakimi innymi mechanizmami posługuje się reklama społeczna. Zdecydowało 

się na to sześciu respondentów. Wśród odpowiedzi które padły znalazło się: wywołanie 

uśmiechu (dwukrotnie), wywołanie oburzenia, wzbudzenie poczucia 

odpowiedzialności, zaangażowanie ludzi we wspólne działanie, wywołanie 

współczucia, wywołanie zrozumienia i skierowanie uwagi.  

            Nie wystąpiły jednak znaczące różnice między badanymi trzema grupami 

studentów. Poniższy wykres przedstawia odpowiedzi poszczególnych grup studentów.  

 

Wykres 5.4 Mechanizmy wykorzystywane przez reklamę społeczną według studentów 

 

 

 Również w tej kategorii widać, że studenci udzielają odpowiedzi zgodnych ze 

stanem faktycznym. Reklama społeczna bowiem zdecydowanie częściej niż komercyjna 
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wykorzystuje przekaz awersyjny, nieprzyjemny, co przedstawione zostało w rozdziale 

pierwszym (patrz tabela 1, s. 4). 

  

5.6 Częstość występowania poszczególnych tematów kampanii społecznych 

zdaniem studentów 

 

 Ten aspekt badania dotyczył opinii studentów odnośnie częstości występowania 

reklam społecznych na dany temat.  Najczęstszym tematem zdaniem studentów są 

pijani kierowcy oraz wypadki drogowe. Kategorie te w ocenie wartości problemów 

społecznych znalazły się odpowiednio na siódmym i jedenastym miejscu. Faktyczna 

ilość kampanii na ten temat w analizie reklam społecznych z lat 2006, 2008 i 2010 

wyniosła dwadzieścia osiem i znalazła się na trzecim miejscu pod względem ilości. 

Jednak ten stan rzeczy nie dziwi mnie, gdyż zazwyczaj są to kampanie bardzo 

nagłaśniane w mediach, a także często dość drastyczne w formie i treści. Dlatego mogą 

być lepiej zapamiętywane, a przez to uznane za częstsze, niż są w rzeczywistości. 

Prawdopodobnie z tego samego powodu na trzecim miejscu znalazła się przemoc 

domowa, oceniana na skali ważności problemu na szóstym miejscu. Natomiast na 

szóstym miejscu pod względem częstości poruszanego problemu znalazła się agresja, 

która w ocenie studentów jest na trzecim miejscu według kryterium ważności problemu. 

Kampanii na temat komunikacji w rodzinie i agresji przeprowadzono w latach 2006, 

2008 i 2010 łącznie piętnaście, co uplasowało je na przedostatnim miejscu. Podobnie 

jednak jak kampanie dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego, są to tematy silnie 

obecne w mediach. Należy także wspomnieć, że hasło kampanii „Bo zupa była za 

słona” przeniknęło na stałe do języka, przez co wydawać się może, że temat ten jest 

obecny na każdym kroku. Niestety może to prowadzić do trywializowania go.  

               Na czwartym miejscu znalazła się promocja zdrowia. Jednak w ocenie 

studentów zajmuje ona dopiero szesnaste miejsce pod względem istotności. Natomiast 

służba zdrowia, jako temat kampanii społecznej pojawia się zdaniem studentów rzadko, 

gdyż uplasowali ją na jedenastym miejscu. jednocześnie jest to temat niezwykle ważny, 

gdyż zajmuje drugie miejsce w ocenie istotności problemu. Warto zaznaczyć, że 

kampanie dotyczące zdrowia znajdują się na pierwszym miejscu pod względem ilości 

kampanii społecznych w latach 2006, 2008 i 2010. Jednak dotyczą one promocji 

zdrowia i zachowań prozdrowotnych.   

              Na piątym miejscu studenci umieścili ochronę środowiska, która w ocenie 
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ważności zajęła piętnaste miejsce. Jest to temat, który pojawia się równie często jak 

ochrona zdrowia, tzn. w latach 2006, 2008 i 2010 były czterdzieści trzy kampanie na 

temat ochrony środowiska. Niższa pozycja w ocenie studentów, niż w rzeczywistości 

wynikać może z małej siły przekazu tego typu kampanii. Nie są one bowiem 

nagłaśniane w mediach, a także często mają charakter informacyjny. Z tego względu 

rzadziej występują w nich elementy, które mogą przykuwać uwagę adresatów. Ponadto 

zazwyczaj są to kampanie adresowane do ogółu społeczeństwa, przez co są gorzej 

zapamiętywane.  

            W tabeli, która znajduje się poniżej są przedstawione szczegółowe wyniki tej 

części badania. 

 

Tabela 5.2 Wyniki oceny częstości poruszania problemów społecznych w reklamie 

społecznej. 

Problem Bardzo 

często 

Często Ani często ani 

rzadko 

Rzadko Bardzo 

rzadko 

Pijani kierowcy 48% 39% 10% 2% 1% 

Wypadki drogowe 36% 44% 14% 5% 1% 

Przemoc domowa 21% 45% 18% 13% 3% 

Promocja zdrowia 11% 41% 24% 18% 6% 

Ochrona środowiska 15% 35% 27% 12% 10% 

Agresja 17% 30% 27% 15% 7% 

Brak tolerancji 13% 30% 20% 21% 15% 

Nieszanowanie praw człowieka 8% 33% 25% 20% 14% 

Bezrobocie 4% 24% 24% 25% 22% 

Wykluczenie społeczne 4% 24% 23% 31% 17% 

Służba zdrowia 4% 21% 24% 23% 27% 

Brak wspierania rozwoju 

jednostki 

1% 24% 21% 27% 26% 

Korupcja 4% 13% 33% 29% 21% 

Promocja regionów 5% 10% 37% 23% 23% 

Słaba jakość społeczeństwa 

obywatelskiego 

2% 9% 28% 30% 31% 

System edukacji 1% 5% 20% 31% 42% 

Nieprzejrzystość instytucji 

publicznych 

2% 2% 23% 27% 46% 
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            Warto odnotować także małą w ocenie studentów liczbę kampanii dotyczących 

systemu edukacji i wspierania rozwoju jednostki. Przypomnę, że problem niewydolnego 

systemu edukacji pojawił się na pierwszym miejscu pod względem ważności do dla 

badanej grupy. Brak wspierania rozwoju jednostki zajął zaś dziesiąte miejsce pod 

względem ważności dla studentów, a w ocenie liczby przeprowadzonych na ten temat 

kampanii społecznych znalazł się na miejscu dwunastym. Jednocześnie liczba kampanii 

społecznych dotyczących edukacji w latach 2006, 2008 i 2010 wyniosła dziesięć, tym 

samym znajdując się na ostatnim miejscu. 

 

5.7. Ważność problemów społecznych dla studentów, a ilość kampanii na ich temat 

 

             Zgodnie z moimi przewidywaniami znaczenie danych problemów społecznych 

dla studentów nie znajduje odzwierciedlenia w ich ocenie ilości kampanii społecznych 

na dany temat, ani w faktycznej liczbie przeprowadzonych kampanii.  

            Najważniejszy zdaniem studentów problem społeczny, jakim jest niewydolny 

system edukacji jest najrzadziej przedmiotem kampanii społecznych. Podobnie jest z 

niewydolną służbą zdrowia oraz agresją.  

           Warto zwrócić jednak uwagę, że w niektórych przypadkach występują 

zbieżności pomiędzy wartością problemu dla studentów, a liczbą kampanii na ich temat. 

Dzieje się tak w przypadku: nieszanowania praw człowieka, przemocy domowej oraz 

pijanych kierowców.  

            Należy jednak zwrócić uwagę na problemy, które zdaniem studentów są mało 

istotne, gdyż kampanii na ich temat jest najwięcej. Mam tu na myśli słabą ochronę 

środowiska i promocję zdrowia.   

             W tabeli poniżej prezentowane są rozbieżności między kryterium ważności 

danego problemu dla studentów, częstością występowania kampanii na dany temat w 

opinii studentów oraz faktyczną liczbą kampanii na dany temat według 

przeprowadzonych badań. 
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Tabela 5.3. Zestawienie kryterium ważności  dla studentów poszczególnych problemów 

społecznych, częstości ich występowania zdaniem studentów oraz ilości kampanii na 

dany temat 

 
Ważność dla 

studentów 

Częstość 

występowania według 

studentów 

Ilość kampanii na dany 

temat (miejsce w rankingu 

pod względem ilości) 

Niewydolny system 

edukacji 
1 16 2 (15) 

Służba zdrowia 2 11 4 (13) 

Agresja 3 6 3 (14) 

Nieszanowanie praw 

człowieka 
4 8 19 (4) 

Bezrobocie 5 9 6 (12) 

Przemoc domowa 6 3 12 (6) 

Pijani kierowcy 7 1 11 (7) 

Korupcja 8 13 2 (15) 

Brak tolerancji 9 7 0 (16) 

Brak wspierania 

rozwoju jednostki 
10 12 7 (11) 

Duża liczba wypadków 

drogowych 
11 2 17 (5) 

Wykluczenie społeczne 12 10 26 (3) 

Słaba jakość 

społeczeństwa 

obywatelskiego 

13 15 9 (9) 

Nieprzejrzystość 

instytucji publicznych 
14 17 8 (10) 

Słaba ochrona 

środowiska 
15 5 43 (2) 

Brak promocji zdrowia 16 4 49 (1) 

Brak promocji regionów 17 14 10 (8) 

 

5.8. Tematy nieobecne w kampaniach społecznych 

 

 Następna kwestia dotyczy problemów społecznych, które są pomijane przez 

twórców reklam społecznych. Aż 45% respondentów uważa, że są tematy nieobecne w 

kampaniach społecznych. Najwięcej z tej grupy stanowią studenci nauk 

humanistycznych (18 osób), na drugim miejscu znaleźli się studenci nauk społecznych 

(15osób), a na trzecim studenci nauk ścisłych (12 osób). 

            Wśród najczęściej wymienianych kwestii znalazły się: tolerancja wobec 

mniejszości (6 osób), bezrobocie (6osób), system edukacji (4 osoby), dyskryminacja ze 

względu na płeć (4 osoby), budowanie pozytywnych relacji w rodzinie (3 osoby), 

edukacja seksualna (3 osoby), kreowanie rozwoju młodych zdolnych ludzi (2 osoby), 

aborcja (2 osoby) oraz społeczeństwo obywatelskie (2osoby). Pozostałe zostały 

wymienione raz, a do najciekawszych należą: kresy wschodnie, chamstwo w życiu 

codziennym i legalizacja miękkich narkotyków. 
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            Część z wymienionych w tym pytaniu problemów społecznych jest jednak 

tematem kampanii społecznych. Jednak fakt wspomnienia o nich w tym miejscu ankiety 

może świadczyć albo o niespotkaniu się z kampanią na dany temat, albo o zbyt małej 

liczbie reklam społecznych odnoszących się do tych kwestii. 

             Kolejnym elementem tej części badania było sprawdzenie, czy studenci chcą, 

by wymienione przez nich problemy stały się przedmiotami reklamy społecznej. 

Spośród czterdziestu pięciu osób, które uznały, że są problemy nieobecne w reklamie 

społecznej aż czterdzieści dwie osoby stwierdziły, że powinny stać się one tematem 

kampanii społecznych, a trzy, że nie powinny. Najczęstszymi odpowiedzią 

argumentującą za pojawieniem się tematów w kampaniach społecznych była chęć 

zwiększenia świadomości (13 osób), potrzeba zmiany sytuacji na lepsze (8 osób), fakt, 

że problem dotyczy dużej grupy (6 osób), a także kryterium jego ważności (4 osoby).  

 

5.9 Ograniczenia formy i treści kampanii społecznych 

 

 Ważnym problemem tej pracy jest kwestia ograniczeń formy i treści kampanii 

społecznych. Od początku zajmowania się kwestią reklamy społecznej interesowało 

mnie co wolno twórcom, jakich środków mogą używać i jakie tematy mogą poruszać, 

bowiem w dużej mierze od kreacji kampanii zależy postrzeganie danego problemu 

społecznego. 

            Zapytałem więc studentów jakie elementy treści może w swym przekazie 

wykorzystywać reklama społeczna. Nie chciałem sugerować kontekstu, więc przy 

każdym elemencie treści studenci mieli zaznaczyć, czy reklama społeczna może je 

wykorzystywać, czy nie. Na następnej stronie przedstawiam odpowiedzi studentów w 

formie wykresu. 
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Wykres 5.5 Stosunek studentów do wybranych elementów treści kampanii społecznych  

 

 

 Najwięcej osób zgodziło się, na wykorzystywanie w kampaniach społecznych 

obrazów wraków samochodów po wypadkach (81%). Tylko jeden procent mniej zgadza 

się, że reklama społeczna może wykorzystywać postacie historyczne. Mniejsze, bo 

siedemdziesięciu siedmio procentowe przyzwolenie mają symbole historyczne. Na 

kolejnych miejscach znalazły się krew i ślady pobicia, agresji (76%) oraz symbole 

narodowe (65%).  Natomiast pozostałe elementy treści cieszą się aprobatą mniej niż 

połowy studentów. Na wykorzystanie wizerunku polityków zgadza się czterdzieści 

dziewięć procent studentów, na martwe płody czterdzieści osiem procent, a na obrazy 

nieboszczyków czterdzieści siedem procent. Najmniej respondentów zgadza się na 

wykorzystywanie symboli religijnych – jedynie 34%.  

             Moim zdaniem, warto zauważyć, że studenci nauk ścisłych częściej niż 

społecznych, czy humanistycznych wyrażają aprobatę wobec form drastycznych 

estetycznie, czyli: samochodów po wypadkach, martwych płodów, nieboszczyków oraz 
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krwi i śladów agresji. Może to wynikać z faktu, iż jest to grupa, w której znajduje się 

najwięcej mężczyzn, bo aż osiemnastu, podczas gdy wśród studentów nauk 

humanistycznych jest czterech, a wśród studentów nauk społecznych jedynie trzech.  

           Przedstawiłem studentom także listę siedmiu tematów uważanych za 

kontrowersyjne. Zapytałem ich, czy powinny one stać się przedmiotem kampanii 

społecznych. Celowo nie napisałem, czy mają to być kampanie za, czy przeciw danej 

kwestii. Chciałem bowiem, by studenci sami się nad tym zastanowili, gdyż wszystkie 

przedstawione przeze mnie tematy mogą zostać uznane zarówno za zjawiska 

negatywne, jak i pozytywne, a zależy to jedynie od poglądów. Poniżej przedstawiam 

zestawienie wyników. 

 

Wykres 5.6 Stosunek studentów do tematów kontrowersyjnych w reklamie społecznej  

 

 

               Najwięcej studentów uznało, że aborcja powinna stać się przedmiotem 

kampanii społecznych. Odpowiedziało tak siedemdziesiąt sześć procent ankietowanych. 

Na drugim miejscu znalazły się ex aequo  eutanazja i In vitro z 

siedemdziesięciojednoprocentowym poparciem. Legalizację związków 

homoseksualnych jako temat kampanii społecznej popiera pięćdziesiąt dziewięć procent 
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ankietowanych. Mniejszym poparciem cieszy się temat legalizacji tzw. „miękkich” 

narkotyków (47% głosów za), adopcja dzieci przez pary homoseksualne (44% głosów 

za), a najmniejszym prawo do wolnego posiadania broni (jedynie 40% respondentów 

uznało, że powinien być to temat reklamy społecznej).  

           W tym pytaniu studenci nauk społecznych i ścisłych odpowiadali podobnie, 

natomiast studenci nauk humanistycznych rzadziej wyrażali aprobatę wobec poruszania 

przedstawionych tematów w kampaniach społecznych. 

 

5.10 Zyski i straty spowodowane reklamą społeczną 

 

   Ostatnią część mojej pracy stanowi przedstawienie opinii studentów na temat 

korzyści i strat jakie niesie ze sobą reklama społeczna. Zdecydowana większość 

studentów (94%) uważa, że reklama społeczna przynosi korzyści społeczeństwu, a 

jedynie sześć procent, że nie. 

 

Wykres 5.7 Czy reklama społeczna przynosi korzyści? 

 

 

 Studenci mieli także zaznaczyć jakie ich zdaniem są to korzyści, przy czym 

mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź.  

Najczęściej wybieraną odpowiedzią było informowanie o problemach (81%). 

Na drugim miejscu w rankingu korzyści studenci umieścili przypominanie o ważnych 

kwestiach (66%).  Na trzecim zaś miejscu, z wynikiem 61% zmianę postawy na 

pozytywną ze społecznego punktu widzenia.  Również wysoko znalazło się 

przekonywanie do nowych inicjatyw (57%). Pozostałe odpowiedzi były wybierane 
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zdecydowanie rzadziej – pomaga być lepszym człowiekiem przez 26% ankietowanych,  

rozwija osobowość odbiorców przez 22%, a informuje o zmianach 18%. Jedynie 4 

osoby udzieliły samodzielnie odpowiedzi, podając skłanianie do refleksji (2 osoby), 

uświadamianie (1 osoba) i rozbudzanie postaw obywatelskich (1 osoba).  

 

Wykres 5.8. Jakie korzyści przynosi reklama społeczna  

 

 

 Najważniejszą korzyścią jest więc uświadamianie społeczeństwu problemów, 

jakie w jego obrębie występują, bo do tego sprowadza się informowanie i 

przypominanie o ważnych kwestiach.  

 Pytając o korzyści płynące z reklamy społecznej należy także spytać o koszty, 

jakie ponosi przez nią społeczeństwo. Ponad połowa ankietowanych (55%) uważa, że 

reklama społeczna generuje pewne straty. Jednocześnie 45% uważa, że kampanie 

społeczne nie powodują negatywnych konsekwencji. 

 Najczęściej występującą stratą powodowaną przez reklamy społeczne jest 

podnoszenie rangi jednych problemów kosztem innych (30 osób). Zaraz za tym, na 

drugim miejscu pojawiły się straty finansowe (29 osób), dalej trywializowanie 

problemu (26 osób), naruszenie tabu (7 osób), oraz inne (3 osoby). Wśród odpowiedzi 

„inne” dwukrotnie pojawił się problem manipulacji, a jedna osoba napisała, że 

kampanie społeczne służą promowaniu się znanych osób. 
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 Małe różnice między poszczególnymi kategoriami (z wyjątkiem „naruszanie 

tabu”) może sugerować, że wszystkie przedstawione straty oceniane są przez studentów 

niemal równorzędnie.  

 Dziwić może, że pomimo rozbieżności studenckiej oceny najważniejszych 

problemów polskiego społeczeństwa, a tematami kampanii społecznych, studenci 

dobrze oceniają reklamy społeczne. Jedynie cztery osoby uważają, że reklama 

społeczna nie przynosi korzyści, podczas gdy czterdzieści pięć osób uważa, że 

kampanie społeczne nie przynoszą strat.  

 

Wykres 5.9. Straty powodowane przez kampanie społeczne 
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ZAKOŃCZENIE 

 

Przeprowadzone badania, zarówno rynku reklamy społecznej, jak i opinii 

studentów pozwoliły mi zarówno odpowiedzieć na postawione problemy badawcze, jak 

i na zrewidowanie niektórych poglądów. 

W badaniach udało się ustalić listę najważniejszych problemów społecznych 

zdaniem studentów. Pozwoliło to na ustalenie zależności między najczęstszymi 

tematami kampanii społecznych, a największymi problemami polskiego społeczeństwa.  

Ponadto studenci wyrazili gotowość poruszenia nowych tematów w reklamach 

społecznych. Stwierdzili także, że istnieją ograniczenia formy i treści kampanii 

społecznych. Może to stanowić wyzwanie dla twórców reklam społecznych, ale nie 

powinno być bagatelizowane. 

Studenci dobrze określili cele reklamy społecznej, wskazując, że ma ona 

zmieniać zachowania i informować o problemach. 

Pozytywnie ocenili również efekty, jakie kampanie społeczne przynoszą 

społeczeństwu, jednocześnie wskazując koszty ponoszone przez ogół.  

 Przed przystąpieniem do badania byłem przekonany, że kampanie społeczne 

koncentrują się w znacznej mierze na bezpieczeństwie ruchu drogowego. Okazało się 

jednak, że najpopularniejsze tematy to promocja zdrowia i ekologia.  

 Zaskoczyła mnie także duża liczba kampanii adresowanych do ogółu 

społeczeństwa. Jest to bowiem podstawowy błąd, jaki mogą popełnić twórcy przekazów 

reklamowych. Niestety, jeśli chce się mówić do wszystkich, nikt tego nie usłyszy. 

 Nie spodziewałem się także, że studenci za najważniejszy problem społeczny 

uznają niewydolny system edukacji. Zdziwiła mnie także niska pozycja 

nieprzejrzystości instytucji publicznych w rankingu problemów społecznych zdaniem 

studentów. 

 Przed badaniem myślałem, że studenci bardziej krytycznie ocenią korzyści i 

straty wywołane reklamą społeczną. Jednoznacznie jednak ocenili ją pozytywnie. Było 

to dla mnie największym zaskoczeniem przeprowadzonych badań. 

Ostatnim aspektem, który mnie zaskoczył był brak widocznych różnic między 

studentami studiów humanistycznych, społecznych i ścisłych. Wydawało mi się, że typ 

studiów może determinować postrzeganie reklamy społecznej i problemów 

społecznych, tymczasem okazało się, że nie ma to wpływu. 
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Przejdę teraz do aspektów, które badanie potwierdziło. Po pierwsze 

spodziewałem się przewagi przekazów nakłaniających nad informującymi. Lepiej 

zwracają uwagę i zostają w pamięci, przez co mogą faktycznie wywoływać zmiany, 

nawet jeśli nie w zachowaniu, to w świadomości. 

 Po drugie, studenci dobrze odpowiadali na pytania dotyczące wiedzy o reklamie 

społecznej. W większości dobrze ją definiowali, trafnie wybierali cele reklamy 

społecznej i jej metody. 

Po trzecie, spodziewałem się, że problemy które studenci uznają za ważne 

rzadko są przedmiotem kampanii społecznych. Może jednak twórcy powinni zwrócić 

uwagę na głos młodych ludzi i dostosować tematykę, do ich oczekiwań.  

Po czwarte nie zaskoczyły mnie odpowiedzi odnośnie ograniczeń form i treści w 

reklamie społecznej. Spodziewałem się otwartości na poruszanie w reklamie społecznej 

tematów nierozstrzygniętych etycznie jak aborcja, eutanazja i In vitro.   
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Załącznik 1. Kwestionariusz ankiety 

Szanowni Paostwo 

 Jestem studentem Uniwersytetu Warszawskiego (kierunek: Pedagogika). Zapraszam do 

wypełnienia krótkiej ankiety, której celem jest zbadanie opinii studentów na temat problemów 

społecznych i reklamy społecznej w Polsce. Badanie jest prowadzone na potrzeby pracy 

magisterskiej. Będę wdzięczny za udzielenie szczerych odpowiedzi. 

 Wypełnienie ankiety nie zajmie Paostwu więcej niż 10 minut. Ankieta jest w pełni 

anonimowa. 

1. Przy każdym problemie społecznym proszę zaznaczyd na skali czy jest on Pana(i) 

zdaniem bardzo istotny, istotny, obojętny, nieistotny, czy zupełnie nieistotny. 

Problem Bardzo 

istotny 

Istotny Obojętny Nieistotny Zupełnie 

nieistotny 

Niewydolny system edukacji      

Brak wspierania rozwoju jednostki      

Służba zdrowia      

Brak promocji zdrowia      

Wykluczenie społeczne      

Nieszanowanie praw człowieka      

Brak tolerancji      

Bezrobocie       

Słaba ochrona środowiska      

Duża liczba wypadków drogowych      

Pijani kierowcy      

Nieprzejrzystośd instytucji 

publicznych 

     

Korupcja      

Słaba jakośd społeczeostwa 

obywatelskiego 

     

Brak promocji regionów      

Przemoc domowa      

Agresja       

Inne. Jakie? 

………………………………………………....... 
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2. Czym Pana(i) zdaniem jest reklama społeczna? Proszę wybrad 1 odpowiedź. 

A. Przekazem nakłaniającym do kupna produktu, bądź skorzystania z danej usługi. 

B. Przekazem promującym daną grupę społeczną. 

C. Przekazem nakłaniającym do określonych postaw lub zachowao ocenianych 

jako pozytywne ze społecznego punktu widzenia. 

D. Inne. Czym? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………… 

3. Czy w ostatnim czasie spotkał(a) się Pan(i) z jakąś kampanią społeczną? 

A. TAK 

B. NIE 

4. Jeśli w pytaniu 3 zaznaczył(a) Pan(i) odpowiedź B proszę przejśd do kolejnego 

pytania, jeśli zaś odpowiedź A, proszę napisad czego dotyczyła ta kampania, lub jej 

hasło? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………… 

5. Jakie Pana(i) zdaniem są cele reklamy społecznej (można zaznaczyd więcej niż 1 

odpowiedź): 

A. Informowanie o zagrożeniach i sytuacjach negatywnych 

B. Zbieranie funduszy na cele charytatywne 

C. Przekonywanie do zachowao prospołecznych 

D. Przekonywanie do zaniechania zachowao niekorzystnych ze społecznego 

punktu widzenia 

E. Promowanie regionów, wydarzeo kulturalnych itp 

F. Wyrabianie opinii na tematy kontrowersyjne etycznie 

G. Przypominanie o wcześniej poruszanych już problemach 

H. Inne. Jakie? 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………… 
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6. Jakimi mechanizmami Pana(i) zdaniem  najczęściej posługuje się reklama społeczna? 

(Można wybrad więcej niż jedną odpowiedź.) 

A. Wywołanie lęku przed negatywnymi skutkami złych zachowao 

B. Wzbudzenie litości 

C. Wywołanie pozytywnych skojarzeo 

D. Inne. 

Jakie?………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………. 

7. Przy każdym z poniższych tematów proszę zaznaczyd jak często Pana(i) zdaniem jest 

on przedmiotem kampanii społecznych? 

Temat Bardzo 

często 

Często Ani często 

ani rzadko 

Rzadko Bardzo rzadko 

Niewydolny system edukacji      

Wspieranie rozwoju 

jednostki 

     

Służba zdrowia      

Promocja zdrowia      

Wykluczenie społeczne      

Nieszanowanie praw człowieka      

Brak tolerancji      

Bezrobocie       

Słaba ochrona środowiska      

Duża liczba wypadków drogowych      

Pijani kierowcy      

Nieprzejrzystośd instytucji 

publicznych 

     

Korupcja      

Słaba jakośd społeczeostwa 

obywatelskiego 

     

Brak promocji regionów      

Przemoc domowa      

Agresja      
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8. Czy Pana(i) zdaniem istnieją problemy społeczne, które są pomijane przez twórców 

reklamy społecznej? Jeśli tak, to jakie są to problemy? 

A. TAK 

B. NIE 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………… 

9. Jeśli w poprzednim pytaniu zaznaczył(a) Pan(i) TAK proszę napisad, czy pomijane 

problemy społeczne, które wymienił(a) Pan(i) w poprzednim pytaniu powinny stad 

się przedmiotem kampanii społecznych? 

A. TAK 

B. NIE 

 

 

Proszę o krótkie uzasadnienie odpowiedzi 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

 

10. Przy każdym z poniższych problemów proszę zaznaczyd TAK lub NIE, jeśli zgadza się 

Pan(i) lub nie ze stwierdzeniem, że reklama społeczna może do swoich celów/w 

swoich treściach wykorzystywad: 

Elementy treści TAK NIE 

Symbole narodowe   

Symbole historyczne   

Symbole religijne (krzyż, gwiazda Dawida, etc.)   

Ważne postaci historyczne   

Wizerunek polityków   

Formy drastyczne estetycznie jak: 

Martwe płody   

Zmiażdżone po wypadkach samochody   

Krew, ślady pobicia, agresji   
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Nieboszczyki   

 

11. Przy każdym poniższym problemie proszę zaznaczyd TAK lub NIE, jeśli zgadza się 

Pan(i) lub nie ze stwierdzeniem, że reklama społeczna powinna lub nie poruszad dany 

problem: 

 TAK NIE 

Eutanazja   

Aborcja   

In vitro    

Prawo do wolnego posiadania broni   

Legalizacja związków homoseksualnych   

Adopcja dzieci przez pary homoseksualne   

Legalizacja tzw. „miękkich” narkotyków   

 

12. Czy Pana(i) zdaniem, reklama społeczna przynosi korzyści społeczeostwu? 

A. TAK 

B. NIE 

13. Jeśli zaznaczył(a) Pan(i) w poprzednim pytaniu TAK, proszę wskazad jakiego rodzaju 

korzyści przynosi reklama społeczna Polskiemu społeczeostwu ? (Można zaznaczyd 

więcej niż jedną odpowiedź) 

A. Zmienia postawy na pozytywne ze społecznego punktu widzenia 

B. Informuje o problemach 

C. Przypomina o istotnych kwestiach 

D. Informuje o zmianach 

E. Przekonuje do nowych inicjatyw 

F. Rozwija osobowośd odbiorców 

G. Pomaga byd lepszym człowiekiem 

H. Inne, jakie? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………… 
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14. Czy Pana(i) zdaniem, społeczeostwo ponosi koszty związane z reklamą społeczną? 

A. TAK 

B. NIE 

15. Jeśli zaznaczył(a) Pan(i)  w poprzednim pytaniu TAK proszę wskazad jakiego rodzaju 

zagrożenia lub negatywne konsekwencje wynikają z reklamy społecznej dla 

społeczeostwa? (Można zaznaczyd więcej niż jedną odpowiedź) 

 Straty finansowe 

 Naruszanie tabu 

 Trywializowanie problemów 

 Podnoszenie rangi jednych problemów kosztem innych 

 Inne 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………… 

 

 

 

Wydział: ……………………………………………… 

Rok:…………………………………………………….. 

Płed: 

 Mężczyzna 

 Kobieta 

Miejscowośd pochodzenia: 

 Wieś 

 Miasto do 10 000 mieszkaoców 

 Miasto powyżej 10 000 do 50 000 mieszkaoców 

 Miasto powyżej 50 000 do 100 000 mieszkaoców 

 Miasto powyżej 100 000 do 200 000 mieszkaoców 

 Miasto powyżej 200 000 do 500 000 mieszkaoców 

 Miasto powyżej 500 000 mieszkaoców 
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Załącznik 2 

Narzędzie analizy kampanii społecznych  

1. Nazwa kampanii: 

2. Hasło kampanii: 

3. Temat:  

 Edukacja (wspieranie rozwoju) 

 Zdrowie (ochrona i promocja zdrowia oraz służba zdrowia) 

 Wyrównywanie szans (walka z wykluczeniem społecznym, pomoc społeczna) 

 Prawa człowieka (tolerancja) 

 Ekologia i gospodarka (bezrobocie, ochrona środowiska) 

 Bezpieczeństwo ruchu drogowego 

 Prawa obywatela (przejrzystość instytucji, społeczeństwo obywatelskie)  

 Marketing regionalny 

 Relacja w rodzinie (przemoc domowa) 

 Reklamy poruszające więcej niż jeden temat. 

4. Rodzaj dominującego przekazu: 

 Emocjonalny 

 Racjonalny 

 Emocjonalno – racjonalny 

5. Przekaz emocjonalny: środki: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………… 

6. Przekaz racjonalny: środki i zawarte informacje: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………… 

7. Cel kampanii: 

 Informowanie o problemie 

 Zmiana zachowania 

 Przypomnienie o poruszanym już wcześniej problemie 

8. Czas trwania: 
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9. Wykorzystane media: 

10. Adresat: 

11. Numer  edycji:  

12. Fabuła (spot), obraz (plakat, billboard, ulotka, reklama internetowa):  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………… 

13. Treść/ przekaz: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………… 

14. Bohater: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 


