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WSTĘP 

Wiele osób zapewne zadaje sobie pytania: Czym jest reklama społeczna? 

Czym się różni od reklamy komercyjnej? A także pojawia się wiele pytań związanych 

z tym tematem, które zostaną omówione w niniejszej pracy. 

Reklama społeczna to swoisty rodzaj reklamy, wobec której trudno 

pozostać obojętnym. Dwie główne przesłanki stojące za reklamą społeczną to 

przekonanie, że można wpływać na postawy moralne tak samo jak na każde inne 

oraz że najłatwiej tego dokonać odwołując się do emocji. Reklama społeczna 

określana jest jako proces komunikacji perswazyjnej, którego głównym celem jest 

wywołanie społecznie pożądanych postaw lub zachowań1. Ludzie zazwyczaj nie 

lubią reklam komercyjnych, kojarzą im się one z naciąganiem i kłamstwem, a 

wiadomo, że nikt z nas nie lubi być nabijanym w przysłowiową butelkę. Co za tym 

idzie, nadawca takich reklam postrzegany jest jako nastawiony na zysk kłamca. 

Znacznie lepiej wygląda to w przypadku reklam społecznych, gdzie nadawcy 

przypisywane są zazwyczaj jak najlepsze intencje. Reklama społeczna ma za 

zadanie zmieniać postawy, ma doprowadzić do podjęcia świadomych, pożądanych 

działań, a nie manipulować ludzkimi wyborami, jak czyni to reklama komercyjna. 

Niniejszy temat został wybrany, ponieważ reklama społeczna jest dość 

nowym zagadnieniem w Polsce. Reklama społeczna jest szczególnie istotna, 

ponieważ dotyczy ważnych dla społeczeństwa kwestii. Często porusza tematy, o 

których się nie mówi. Przedstawiają problem, przekazują wiedzę i mówią, jak można 

pomóc, co należy zrobić. A co najważniejsze, uświadamiają, że nie jesteśmy sami. 

Reklamy społeczne mogą okazać się również pomocnym narzędziem dla 

pedagogów w działaniach profilaktycznych. Informacje, które przekazują, często 

zaprezentowane są w sposób humorystyczny oraz przystępny dla młodych ludzi. 

Niniejsza praca w całości poświęcona jest fenomenowi reklamy społecznej 

jako zjawiska medialnego oraz idącej za tym rosnącej liczby reklam społecznych. Ma 

ona również na celu podkreślenie możliwości reklam społecznych jako narzędzia 

budowania i utrwalania pożądanych zachowań społecznych. Praca koncentruję się 

głównie na opisie i analizie reklam społecznych. Wskazuję też tematy, które nie są 

wcale lub są poruszane w stopniu marginalnym. Przedstawione zostają zagadnienia, 

które mogą być istotne dla prowadzenia kampanii społecznych.  

                                                           
1
 D. Maison, N. Maliszewski, Co to jest reklama społeczna, [w:] D. Maison, P. Wasilewski (red.), 

Propaganda dobrych serc, czyli rzecz o reklamie społecznej, Kraków 2002, s. 9. 
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Następnie zostanie przedstawiony cel pracy. Celem teoretycznym 

opracowania pracy było lepsze poznanie historii reklamy oraz poznanie znaczenia 

reklamy społecznej, jak również jej mechanizmów działania. Z kolei celem 

praktycznym pracy było poznanie roli reklamy społecznej jako narzędzia kampanii 

społecznej. Sprawdzenie, czy przynosi ona pożądany efekt, czy wydawane na nią 

pieniądze wyrzucane nie są w „błoto”? 

Praca składa się z niniejszego wstępu, trzech rozdziałów oraz 

zakończenia. W rozdziale I zostanie przeprowadzony przegląd literatury przedmiotu 

odnoszący się do historii reklamy, zostaną wyjaśnione w nim takie pojęcia jak 

reklama i reklama społeczna. W tym rozdziale zostaną opisane rodzaje reklamy. Na 

końcu tego podrozdziału zostaną przedstawione istotne akty prawne, które określają 

zasady tworzenia i emisji reklam. W podrozdziale drugim zostanie zaprezentowane 

znaczenie reklamy społecznej, techniki oddziaływań, narzędzia kampanii społecznej 

oraz podstawowe cele i funkcje reklamy społecznej. Zostaną opisane różnice między 

reklamą komercyjna, a reklamą społeczną. Mówiąc o reklamie społecznej nie sposób 

jest nie wspomnieć o mechanizmach działania kampanii społecznych, które 

szczegółowo zostaną omówione w podrozdziale trzecim, niniejszego rozdziału. 

Kolejny rozdział poświęcony zostanie metodologii badań własnych. 

Zarysowany zostanie przedmiot i cel badań, pytania i hipotezy badawcze, jak i 

metody, techniki i narzędzia badawcze. Główny problemem badawczy pracy to: Jaką 

rolę odgrywa reklama społeczna jako narzędzie kampanii społecznej? Po ustaleniu 

rodzaju zjawiska w rozwiązaniu problemu postawionego w pracy została wybrana 

metoda analizy treści. Techniką badań pedagogicznych, którą się posłużono była 

analiza dokumentów, ponieważ dzięki tej technice można w pełni poznać rolę 

reklamy społecznej jako narzędzia kampanii społecznej. W poznaniu odpowiedzi na 

postawione problemy badawcze zostały skonstruowane dyspozycje do wywiadu z 

pracownikami agencji reklamowych tworzących reklamy społeczne. Dotyczyły one 

skuteczności, projektowania a także przygotowywania reklam społecznych. Drugim 

narzędziem, którym się posłużono był arkusz obserwacji, którym zostały zebrane 

dane dotyczące reklam społecznych emitowanych przez telewizję w 2011 roku. A 

przede wszystkim dominujących form przekazu, najczęściej poruszanych tematów 

oraz wykorzystanych technik oddziaływania. Próba zebrania i przeanalizowania 

danych dotyczących reklam społecznych emitowanych przez telewizję w 2011 roku 
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zostanie podjęta w rozdziale III. Na końcu pracy, w załącznikach znalazły się arkusz 

analizy reklam społecznych, a także dyspozycje do wywiadu. 

W pisaniu niniejszej pracy najbardziej pomocne okazały się książki pod 

redakcją Dominiki Maison i Piotra Wasilewskiego Propaganda dobrych serc czyli 

rzecz o reklamie społecznej, oraz Koń trojański w reklamie społecznej Norberta 

Maliszewskiego. Literatury dotyczącej stricte reklamy społecznej jest niewiele. 

Większość pozycji dotyczy reklamy komercyjnej. W związku z tym mam nadzieję, że 

niniejsza praca przyczyni się do lepszego poznania tematu reklamy społecznej. 
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I. TEORETYCZNE ASPEKTY REKLAMY 

1. Historia i funkcje reklamy  

Rozważania zawarte w niniejszym podrozdziale dotyczą ogólnych 

wiadomości związanych z reklamą. Pierwszy podrozdział pracy został poświęcony 

wyjaśnieniu pojęć: reklama, reklama społeczna. W dalszej części pracy zostaną 

omówione cele i funkcje, jakie pełni reklama. 

Jednym z najstarszych działań gospodarczych na świecie jest wymiana 

towarowa kojarzona z działalnością handlową. Wraz z rozwojem ludzkości pojawiły 

się udoskonalone formy działalności handlowej. Jej rozkwit nastąpił w okresie 

starożytności. Wtedy też zaczęto rozwijać działania wspierające sprzedaż, informując 

potencjalnych nabywców o możliwości dokonania zakupu określonego produktu lub 

skorzystania z usługi. W ten sposób narodziła się reklama2. Skłonność do 

przedstawiania w korzystnym świetle siebie i swoich wytworów ujawniali ludzie od 

zamierzchłych czasów3. Badacze komunikowania masowego dowiedli, że reklama 

towarzyszyła człowiekowi od stuleci. Świadczą o tym napisy znajdujące się na 

ścianach, skałach i papirusach, znajdowane przez archeologów w starożytnej Fenicji, 

Babilonii, Egipcie, Grecji, czy Rzymie. Wydobyte z ruin Teb papirusy pokazują, że 

starożytni Egipcjanie zapisywali wiadomości reklamowe, wykorzystując ten właśnie 

nośnik informacji4. Napisy te zachęcały ludzi do kupowania, wymiany różnych 

produktów oraz informowały o miejscach ich sprzedaży. W starożytnej Grecji po raz 

pierwszy użyta została reklama w formie pisemnej. Rozwieszano informacje na 

budynkach dotyczące wydarzeń sportowych oraz kulturalnych5. W Rzymie pojawiły 

się też pierwsze afisze malowane na murach miasta lub specjalnych tablicach 

czerwoną bądź czarną farbą, przeznaczone początkowo do publikowania ogłoszeń 

urzędowych, a później prywatnych6. Powszechne było także pisanie epigramów, 

uroczystych mów, w których wychwalano władców lub oni sami wychwalali siebie. 

Możni ówczesnego świata prześcigali się w organizowaniu igrzysk, triumfalnych 

wyjazdów po to, aby zadziwić, olśnić, wyolbrzymić swoje rzeczywiste lub wątpliwe 

osiągnięcia. Różnego rodzaju widowiska często urządzał Cesarz Klaudiusz. Do 

                                                           
2
 Zob. R. Nowacki, Reklama, Warszawa 2005, s. 10. 

3
 Zob. S. Kuśmierski, Reklama jest sztuką, Warszawa 2000, s. 11. 

4
 Zob. B. Pawlica, E. Widawska, Wpływ reklamy na kształtowanie stereotypów społecznych,[dostęp: 

http://www.eid.edu.pl/archiwum/2001,99/kwiecien,168/wplyw_reklamy_na_ksztaltowanie_stereotypow
_spolecznych,1128.html], 25.06.2011. 
5
 Zob. Historia reklamy, [dostęp: http://www.fakty.media.pl/Historia_reklamy.html], 05.04.2011. 

6
 Zob. R. Nowacki, Reklama, Warszawa 2005, s. 10. 
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historii przeszło „święto stulecia”, któremu towarzyszył slogan reklamowy, 

przypisywany samemu cesarzowi: „Święto, którego nikt nie oglądał i nie będzie 

oglądał”. Zastosowany w nim chwyt wyjątkowości był w jakimś sensie prekursorski 

wobec praktyki współczesnej reklamy7. Przykłady reklamy handlowej czasów 

rzymskich można spotkać w Anglii. British Museum posiada znaleziony koło Herford 

kamień, na którym znachorzy umieścili napis reklamujący maść: T. Vindeius 

Ariovestus – Chloron – niezrównana maść sporządzona z anyżku8. W reklamie tej 

można dostrzec chęć sprostania konkurencji. Maści, zioła i inne medykamenty 

należały do pierwszych towarów, które zaczęto reklamować w Europie. 

Produktami, które na przełomie XVI i XVII wieku weszły w Europie na 

rynek i w związku z tym wymagały reklamy, były kawa i herbata. Herbatę przywieźli z 

krajów azjatyckich Holendrzy i zaczęli ją sprzedawać, jako środek leczniczy przeciw 

febrze9. Jedna z pierwszych reklam prasowych herbaty ukazała się w angielskim 

piśmie Mercurius Britanicus w 1658 roku10. 

Reklama rozszerzyła swoje możliwości wraz z wynalezieniem druku w 

1440 roku przez Johana Gutenberga. Wynalazek ten nie od razu jednak wpłynął na 

upowszechnienie się przekazów reklamowych. Dokonała tego dopiero prasa11. 

W Polsce na długo przed pojawieniem się reklamy handlowej znana była 

reklama dworska. Już w XV wieku zaczęły się ukazywać jedno- lub kilkukartkowe 

ulotki o najrozmaitszych nazwach: awizy, opisania, nowaile. W końcu przylgnęło do 

nich miano „gazetki”. Początkowo przepisywano je ręcznie, później drukowano. 

Najwcześniejsze drukowane były po niemiecku lub po łacinie. Dostarczano je na 

dwory magnackie i biskupie za roczną opłatą 100 dukatów. Najstarsza ulotka 

pochodzi z 1557 roku. Z tej praktyki wyłoniło się pierwsze polskie pismo „Merkuriusz 

Polski Ordynacyjny, Dzieje Wszystkiego Świata w Sobie Zamykający dla Informacji 

Pospolitej” pojawił się właściwie dla celów reklamy dworskiej12. 

Reklama handlowa zyskiwała na znaczeniu przede wszystkim tam, gdzie 

rozwijał się rynek. W Anglii, przekształcającej się w imperium gospodarcze świata, 

potężne kupiectwo usprawniało sposoby handlu. Do historii angielskiej reklamy 

                                                           
7
 Zob. S. Kuśmierski, Reklama jest sztuką, Warszawa 2000, s. 11. 

8
 Zob. Tamże, s. 11. 

9
 Zob. Tamże, s. 11. 

10
 Por. J. Kall, Reklama, Warszawa 1998, s. 18. 

11
 Zob. Z. Bajka, Media. Historia współczesności, [w:] E. Chudziński (red.), Słownik wiedzy o mediach, 

Warszawa, Bielsko-Biała 2007, s. 27 – 28. 
12

 Zob. S. Kuśmierski, tamże, s. 11. 
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przeszło nazwisko Johna Houghtona z Londynu, który był autorem pierwszej 

publikacji o charakterze reklamowym: A colection for the Improvment of Husbandery 

and Trade (Katalog dla doskonalenia rolnictwa i handlu). Katalog ten ukazał się w 

1682 roku. Oprócz adresów składów handlowych zawierał dział zgub i rzeczy 

znalezionych, kolumnę matrymonialną, a także wykaz ruchomości do wynajęcia13. 

W Polsce na mocy przywileju króla Jana Sobieskiego ukazały się w 1696 

roku „Awizy Wszelakie za Osobistym Przywilejem Drukowane w Krakowie”. Oprócz 

informacji ogólnych, zagranicznych, zawierały one wiadomości o wynalazkach, 

recepty na leki, ogłoszenia o kosmetykach. W 1758 roku zaczęły nieregularnie 

ukazywać się Warszawie „Nowe Wiadomości Ekonomiczne i Uczone”. Zawierały 

informacje o gospodarce rolnej, manufakturach i handlu. Podobnie jak w Anglii czy 

we Francji dochody z reklamy przyczyniły się do obniżenia ceny gazet. Wzrosły także 

nakłady dzienników i tygodników, dzięki czemu reklama zaczęła wywierać wpływ na 

cały handel14. 

W drugiej połowie XIX wieku pojawiły się pierwsze agencje reklamowe, 

początkowo zajmujące się ogłoszeniami prasowymi, oraz specjaliści tworzący na 

potrzeby reklamy. W ślad za tym zmienił się wygląd ogłoszeń i plakatów 

reklamowych15. W 1846 roku ukazała się w Londynie publikacja „Newspaper Press 

Directory” zawierająca listę gazet i periodyków oraz wyselekcjonowane materiały o 

charakterze zapowiedzi reklamowych. Jej wydawca Charles Mitchell, utorował w ten 

sposób drogę dla agencji reklamowych. W 1876 roku powstała w Nowym Jorku firma 

Ayer and Son. W ten sposób agent reklamowy stał się nie tylko sprzedawcą, ale 

także i kupcem przestrzeni ogłoszeniowej16. 

Oprócz plakatów, afiszy i ulotek stosowano także inne formy reklamy. Od 

1848 roku w Londynie wykorzystywano do zewnętrznej i wewnętrznej reklamy 

tramwaje konne. W Paryżu zaczęto używać do tego celu balonów17. Burzliwy rozwój 

reklamy i brak przepisów regulujących jej stosowanie powodowały, że często 

przekraczano normy uczciwej konkurencji. Dopiero Konwencja paryska o ochronie 

                                                           
13

 Por. S. Kuśmierski, Reklama jest sztuką, Warszawa 2000, s. 11 – 13. 
14

 Zob. Tamże, s. 14. 
15

 Por. R. Nowacki, Reklama, Warszawa 2005, s. 11 – 12. 
16

 Zob. S. Kuśmierski, Reklama jest sztuką, Warszawa 2000, s. 14. 
17

 Zob. Tamże, s. 14. 
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własności przemysłowej z 20 marca 1883 roku ustaliła zasady ochrony prawnej 

znaków towarowych, systemu patentowego i reguły uczciwej konkurencji18. 

W 1897 roku powstała pierwsza szkoła reklamy w Stanach 

Zjednoczonych, kształcąca osoby profesjonalnie zajmujące się projektowaniem 

ogłoszeń reklamowych19. 

Wraz z rozwojem masowego rynku doskonaliło się „rzemiosło” 

reklamistów. Zaczęto stosować różnego rodzaju triki: układano mniej lub bardziej 

chwytliwe wierszyki zachwalające produkty; triumfy święciła technika powtórzeń, 

posługiwano się chwytem pseudonaukowości. Dla wywarcia wrażenia erudycji często 

używano neologizmów. Na przykład farbę do włosów nazywano „aromatycznym 

regeneratorem”20. 

Według klasyfikacji J. Thomasa Russella i W. Ronalda Lane’a wyróżniamy 

trzy okresy historii marketingu: 

 Era przedmarketingowa – sięga ona początków wymiany towarowej w czasach 

prehistorycznych i trwa, aż po połowę XVIII wieku. Cechuje się prymitywnymi 

formami komunikacji kupców oraz nabywców. Informacje przekazywano za 

pomocą glinianych tabliczek, gońców miejskich i wywieszek umieszczanych w 

gospodach. 

 Era informacji masowej – masowego przekazu – jej rozpoczęcie przypada na 

wiek XVIII a koniec na pierwsze lata XX wieku. Reklamodawcy coraz 

skuteczniej docierają do odbiorców. Pomaga im w tym wynalazek Gutenberga, 

później zaś radio oraz telewizja. 

 Era badań – rozciąga się ona od pierwszych lat XX wieku do chwili obecnej. 

Pomocnymi okazały się tu być nowoczesne techniki przekazu informacji. 

Rozkwit sprzedaży wysyłkowej. Wiek XX przyniósł również ze sobą ważną 

zmianę – u reklamodawców powstało poczucie odpowiedzialności społecznej21.  

 

                                                           
18

 http://www.msz.gov.pl/bpt/documents/11511.pdf, 09.04.2011. 
19

 Zob. R. Nowacki, Reklama, Warszawa 2005, s. 12. 
20

 Zob. S. Kuśmierski, Reklama jest sztuką, Warszawa 2000, s. 16. 
21

 Zob. J. T. Russell, W. R. Lane, Reklama według Ottona Kleppnera, Warszawa 2000, s. 5. 
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Do podsumowania dotychczasowych rozważań posłuży poniższa tabela, 

w której zestawione zostały dane dotyczące najistotniejszych wydarzeń z historii 

reklamy. 

Tabela 1. Małe Kalendarium Reklamy 

Rok Wydarzenie 

1480  około tego roku w Anglii wydrukowano pierwszą reklamę prasową, 
były to wskazówki dla duchownych dotyczące Świąt Wielkanocy 

14.10.1612  w Paryżu, w gazecie Journal General d’Affiches została wydrukowana 
pierwsza reklama prasowa 

1.07.1650 w Lipsku zaczęto wydawać Einkomende Zeitung (później 
przemianowaną na Leipziger Zeitung) pierwszą gazetę codzienną na 

świecie; wydawana była 6 dni w tygodniu 

1704 pierwsza udokumentowana amerykańska reklama prasowa – Boston 
Newsletter 

1835  w Nowym Jorku, w pracowni Jared Bell’a powstał pierwszy plakat 
zewnętrzny o wymiarach powyżej 50 stóp kwadratowych 

1843  w Filadelfii rozpoczął działalność pierwszy agent reklamowy Volney 
Palmer, zajmował się zbieraniem ogłoszeń reklamowych i 

umieszczaniem ich w prasie, można też z powodzeniem powiedzieć, 
że była to pierwsza jednoosobowa agencja reklamowa 

1882  Procter & Gamble rozpoczyna promowanie mydła Ivory, budżet 
kampanii wyniósł 11.000 dolarów 

1890 francuski dziennik Le Petit Journal, jako pierwszy tytuł prasowy na 
świecie osiągnął nakład 1 miliona sztuk dziennie 

1893  Coca-Cola zostaje zarejestrowana, jako marka handlowa 

1893  w samych Stanach Zjednoczonych wydano około 50 tysięcy dolarów 
na reklamę 

1899  powstaje Amerykańskie Stowarzyszenie Reklamowe 

1899  James Walter Thompsona otwiera filię swojej agencji reklamowej – 
JWT – w Londynie 

1900  na ulicach amerykańskich miast pojawiły się pierwsze billboardy 

1906  pierwsze reklamy prasowe płatków śniadaniowych Corn Flakes; do 
1915 roku Nestlé wydaje milion dolarów na reklamę ogólnokrajową 

1922  nowojorska stacja Wind & Earth & Air & Fire wyemitowała pierwszą 
na świecie reklamę radiową 

1925  profesor Olgierd Langer w Wyższej Szkole dla Handlu Zagranicznego 
we Lwowie, jako pierwszy w Polsce rozpoczął cykl wykładów o 

reklamie 

18.10.1922  została wyemitowana pierwsza audycja BBC, która do dzisiaj w 
żadnym kanale radiowym i telewizyjnym nie emituje reklam 

3.05.1927  na antenie rozgłośni poznańskiej (dzisiejsze Radio Merkury) odbyła 
się pierwsza w Polsce emisja reklamy radiowej 

1929  producent papierosów Lucky Strike wydaje ponad 12 milionów 
dolarów na reklamę tej marki, co stanowi jeden z rekordów, jeśli 

chodzi o wysokość budżetu na reklamę jednego produktu 

1930  w Chicago wychodzi pierwszy numer branżowego tygodnika 
Advertising Age, magazyn ukazuje się do dnia dzisiejszego 

http://leksykonreklamy.pl/reklama-zewnetrzna/male-kalendarium-reklamy/
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01.07.1941 stacja telewizyjna WNBT wyemitowała pierwszy, trwający 10 sekund 
spot reklamowy, była to reklama zegarków firmy Bulova i dzień ten 

uznaje się za datę narodzin reklamy telewizyjnej 

1989  w Polsce, z początkiem III RP zaczął się rozwijać rynek reklamy 
komercyjnej 

1989 pierwsza w wolnej Polsce reklama telewizyjna, jej przedmiotem był 
środek Prusakolep 

30.04.1991  Jan Sorensen szef Ośrodka Komputerowego Uniwersytetu w 
Kopenhadze zarejestrował polską domenę „.pl” 

20.12.1991  od tego dnia w Polsce dostępny jest Internet, placówki naukowe 
Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Fizyki Jądrowej i 

Obserwatorium Astronomiczne oraz pojedyncze komputery w 
Krakowie, Toruniu i Katowicach zostały podłączone do Internetu, tego 

dnia Stany Zjednoczone zniosły ograniczenia w łączności z Polski 

1993  powstała przeglądarka internetowa Mosaic, która potrafiła wyświetlać 
grafikę i ramki, to zmieniło także sposób podejścia do reklamy 
internetowej, która dotychczas opierała się głównie na mailingu 

2001 rok rozpoczął się i od dekady trwa nieprzerwanie prawdziwy boom 
reklamowy, pojawiły się też nowe formy reklamowe, takie jak na 

przykład reklama ambientowa, a także nastąpiło ogromne 
spopularyzowanie reklamy internetowej 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie 

http://leksykonreklamy.pl/leksykon/historia-reklamy/ 

Do rozwoju reklamy przyczynił się Johan Gutenberg poprzez wynalezienie 

druku, a wraz z nim rozpowszechnienie się prasy, która była pierwszym nośnikiem 

reklam. Największy rozwój reklamy można zauważyć w Anglii i w Stanach 

Zjednoczonych. To tam właśnie powstały pierwsze agencje reklamowe. Dziś reklama 

jest czymś „normalnym”, a odbiorca jest wręcz bombardowany wszelkimi reklamami. 

Warto w tym miejscu przedstawić definicję reklamy. W literaturze 

przedmiotu istnieje wiele definicji reklamy. Każda z nich ujmuje to zjawisko z innego 

punktu widzenia. Termin „reklama” pochodzi od łacińskiego słowa clamo, clamare. 

Znaczenie tego tłumaczy się w języku polskim, jako „głośno wołać”, „krzyczeć” lub 

„świadczyć”. Pierwotnie tak określano sposób zachęcania, praktykowany przez 

kupców, do odwiedzania kramów czy warsztatów. W języku angielskim, dominującym 

dzisiaj w świecie reklamy, advertising (od łacińskiego advertere), znaczy mniej więcej 

to samo – kierowanie uwagi na coś, na kogoś22. 

Według Encyklopedii PWN reklama to z języka łacińskiego rodzaj 

komunikowania perswazyjnego obejmujący techniki i działania podejmowane w celu 

                                                           
22

 Zob. T. Skoczek, Ekonomika mediów, [w:] E. Chudziński (red.), Słownik wiedzy o mediach, 
Warszawa, Bielsko-Biała 2007, s. 427. 

http://www.youtube.com/watch?v=A-8KuW2Ik5c
http://www.youtube.com/watch?v=gTe8To0GV4Y
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zwrócenia uwagi na produkt, usługę lub ideę; pierwotną funkcją reklamy było 

udzielanie informacji o towarach i źródłach zakupu; obecnie reklama spełnia funkcje: 

prezentacji, kształtowania popytu, tworzenia i utrzymywania rynków zbytu; reklama, z 

założenia i jawnie subiektywna, posługuje się środkami wizualnymi (wydawnictwa, 

ogłoszenia prasowe, plakaty, filmy, telewizja, neony, a także opakowania, wystawy 

itp.) oraz audioakustycznymi (radio, uliczne gigantofony, informacja telefoniczna itp.); 

w krajach o rozwiniętej gospodarce reklama jest zjawiskiem powszechnym, wydatki 

na nią stanowią znaczny odsetek nakładów przedsiębiorcy; reklamą zajmują się 

najczęściej wyspecjalizowane przedsiębiorstwa – agencje reklamowe; częstym 

zjawiskiem jest kryptoreklama23. 

Z kolei Andrzej Karpowicz definiuje reklamę, jako wszelką płatną formę 

przedstawiania i polecania towarów, usług lub idei przez określonego nadawcę. 

Stanowi, więc zespół czynności i środków stosowanych w celu zainteresowania 

określonymi towarami lub usługami i zachęcenia do ich zakupu, a także w celu 

zwrócenia uwagi na danego producenta lub placówkę handlową. Posługuje się 

społecznie akceptowanym kodem komunikacyjnym (nawiązania, alegorie, 

przenośnie, skojarzenia itp.). Funkcjonuje, jako jawnie subiektywny środek przekazu, 

tzn. programowo przekazuje nie ogólne informacje, np. o produkcie, ale subiektywnie 

dobrane, określające jego wybrane cechy. Reklama spełnia funkcje: prezentacji, 

kształtowania popytu, tworzenia i utrzymywania rynków zbytu. Eksponuje głównie te 

cechy reklamowanego produktu, które wyróżniają go od innych. W krajach o 

rozwiniętej gospodarce reklama jest zjawiskiem powszechnym. Udział wydatków na 

reklamę wliczony w ceny dóbr waha się od 1 do 50% wartości sprzedaży24. 

Marian Golka tak definiuje reklamę: reklamą jest każdy płatny sposób 

nieosobistego prezentowania i popierania zakupu towarów (usług, idei) przy pomocy 

określonych środków, w określonych ramach prawnych i w określonych warunkach, 

wraz z podawaniem informacji o samych towarach, ich zaletach, ewentualnie cenie, 

miejscach i możliwościach realizacji zakupu25. Celem reklamy jest zaprezentowanie 

w najlepszym świetle prezentowanego produktu, czy usługi, tak aby sprzedaż 

przyniosła zyski. 

                                                           
23

 Reklama, [dostępna: http://encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id=3966917], 25.03.2011. 
24

 Zob. A. Karpowicz, Jak reklamować się zgodnie z prawem, Warszawa 1997, s. 12. 
25

 M. Golka, Świat reklamy, Warszawa 1994, s. 13. 
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Inną formą reklamy jest reklama społeczna (o której mowa dalej będzie 

RS). Według Dominiki Maison i Norberta Maliszewskiego jest komunikatem 

perswazyjnym, gdyż podobnie jak reklama komercyjna, służy nie tylko informowaniu, 

ale również zmianie postawy i zachowania. Natomiast tym, co ją odróżnia od reklamy 

komercyjnej, jest jej specyficzny cel, który polega na wywołaniu nie tyle jakichkolwiek 

postaw i zachowań, co postaw i zachowań społecznie pożądanych. Realizowane jest 

to zazwyczaj na dwa sposoby. Po pierwsze poprzez namawianie do prospołecznych 

zachowań, jak np. pomaganie potrzebującym: niepełnosprawnym, ofiarom 

kataklizmów, osobom chorym lub bezdomnym. Po drugie poprzez namawianie do 

zaniechania zachowań niepożądanych, takich jak np.: nałogowe palenie papierosów, 

nieostrożna jazda samochodem, przemoc w rodzinie26.  

Z definicji reklamy wynika, iż współcześnie wiedza o reklamie posługuje 

się dorobkiem wielu dyscyplin naukowych: psychologii, socjologii, semiotyki, nauki o 

marketingu, komunikowaniu masowym, nauki o języku27. Interdyscyplinarność 

reklamy przyczynia się do jej skuteczności. Zdefiniowanie reklamy jest o tyle trudne, 

że jest ona zjawiskiem dynamicznym, wciąż rozwijającym się, uwarunkowanym 

technologicznie oraz obejmuje coraz to nowe sfery działalności ludzkiej, a tym 

samym wchodzi w pole zainteresowań socjologii, psychologii, lingwistyki, 

kulturoznawstwa, etyki, estetyki, prawa czy ekonomii. To powoduje, że stworzenie 

jednej zamkniętej całościowo pełnej definicji zjawiska wydaje się niemożliwe, że 

kształt definicji zależy od przyjętej perspektywy badawczej28. W większości definicji 

pojawia się stwierdzenie, że reklama to informacje o towarze i zachęta do jego 

nabycia. 

Celem głównym każdej reklamy jest wpływanie na poziom sprzedaży29. 

Zasadniczym celem reklamy jest, więc zainteresowanie i zachęcenie do zakupu 

określonych towarów i usług, zwrócenie uwagi na danego producenta lub placówkę 

handlową. Pierwotnie reklama pełniła funkcje jedynie informacyjne, obecnie spełnia 

funkcje prezentacji, kształtowania popytu, tworzenia i utrzymywania rynków zbytu30. 

Reklamy, do których przyzwyczailiśmy się w życiu codziennym są 

rezultatem długiego i złożonego procesu planowania. Celem owych reklam jest 

                                                           
26

 Zob. D. Maison, N. Maliszewski, Co to jest reklama społeczna, [w:] D. Maison, P. Wasilewski (red.), 
Propaganda dobrych serc, czyli rzecz o reklamie społecznej, Kraków 2002, s. 9. 
27

 Zob. P. Kosowski, Dziecko i reklama telewizyjna, Warszawa 1999, s. 79. 
28

 Zob. E. Szczęsna, Poetyka reklamy, Warszawa 2003, s. 13. 
29

Zob. J. Kall, Reklama, Warszawa 1998, s. 68. 
30

 Zob. M. Bluszcz, Symbolika stosowana w reklamach, Warszawa 2008, s. 16. 
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wywiązanie się z wcześniej założonych celów marketingowych. Może to być 

wprowadzenie do sprzedaży nowego produktu, zwiększenie wpływów ze sprzedaży 

danego towaru czy na przykład zwiększenie świadomości marki u potencjalnych 

nabywców31. 

Celem perswazyjnym, a zarazem prymarnym samego komunikatu jest 

zachęcenie odbiorcy do działania, wzbudzenia i utrzymanie w nim przekonania, że 

wybór, jakiego dokonuje, da mu pełną satysfakcję, oraz zasugerowanie mu 

uzasadnienia dla już dokonanego wyboru32. W miarę rozwoju praktyki reklamowej i 

rozwoju badań nad reklamą zmieniały się, a właściwie rozbudowywały, formuły 

mnemotechniczne określające etapy działania przekazu reklamowego33. 

1. SLB (stay, look, buy): 

S – Przyciągnięcie uwagi. 

L – Wzbudzenie zainteresowania. 

B – Skłonienie do działania. 

2. AIDA (attention, interest, desrie, action): 

A – Przyciągnięcie uwagi. 

I – Wzbudzenie zainteresowania. 

D – Wywołanie potrzeby posiadania. 

A – Skłonienie do działania. 

3. AIDCAS (attention, interest, desire, conviction, action, satisfaction): 

A – Przyciągnięcie uwagi. 

D – Wzbudzenie zainteresowania. 

I – Wywołanie potrzeby posiadania. 

C – Przekonanie o konieczności posiadania. 

A – Skłonienie do działania. 

S – Wywołanie zadowolenia z zakupu. 

4. DIPADA (definition, identification, proof, acceptance, desire, action): 

D – Zdefiniowanie potrzeby. 

I – Określenie możliwości jej zaspokojenia. 

P – Próba wybranych rozwiązań (towarów). 

A – Zaakceptowanie wyboru. 

                                                           
31

 Zob. Tamże, s. 16. 
32

 Zob. P. Lewiński, Retoryka reklamy, Wrocław 1999, s. 26. 
33

 Zob. J. Bralczyk, Język na sprzedaż, czyli o tym, jak język służy reklamie, Gdańsk 2004, s. 12. 
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D – Wywołanie potrzeby posiadania. 

A – Skłonienie do działania34. 

Według tego modelu reklama jest tylko etapem wstępnym, ma 

przyciągnąć uwagę i zainteresować klienta. Kolejne zadania przejmuje sprzedawca. 

Powinien on przekonać klienta o korzyściach z nabycia towaru. Te działania 

wykorzystują zainteresowanie, jakie wzbudziła reklama produktu w początkowej 

fazie. Większość reklam stara się tworzyć lub utrzymywać preferencje konsumentów 

wobec marki. Pierwszy krok to doprowadzić do tego, by marka zaistniała w 

świadomości potencjalnych klientów. Świadomość marki można tworzyć na różne 

sposoby, od sprzedawców bezpośrednich, poprzez prezentacje firmowe, po 

promocję, aczkolwiek w przypadku wielu marek reklama pozostaje najmniej 

kosztownym i najbardziej dogodnym narzędziem tworzenia świadomości35. 

Jak zauważa Piotr Lewiński, reklama jest aktem komunikacji. Każdy akt 

komunikacji angażuje, co najmniej dwóch uczestników – nadawcę i odbiorcę, 

pomiędzy którymi następuje przekaz informacji36. 

 Schemat aktu komunikacji ujawnia trzy podstawowe cele przekazu 

reklamowego. Są to37: 

1. cel perlokucyjny wywołujący pożądane działanie odbiorcy, 

2. cel perswazyjny, jako prymarny cel każdego komunikatu, mający zachęcić 

odbiorcę do działania poprzez przekonanie go, że odniesie w ten sposób pełną 

satysfakcję, 

3. cel informacyjny, czyli przekazujący podstawowe informacje o produkcie, jego 

cenie, usłudze itd. 

W praktyce nie sposób wytyczyć granic między informacją i perswazją, 

gdyż dobór przekazywanych informacji jest zawsze podporządkowany celom 

perswazyjnym. 

Jakie funkcje ma do spełnienia komunikat reklamowy? Agnieszka Dejnaka 

wyróżnia trzy funkcje: informacyjną, nakłaniającą i przypominającą. Funkcja 

informacyjna pozwala na informowanie konsumentów o wprowadzonym na rynku 

towarze, jego przeznaczeniu i głównych celach oraz wyróżnia daną ofertę spośród 

konkurencyjnych. Funkcja nakłaniająca polega na przekonaniu konsumentów, że 

                                                           
34

 Zob. P. Lewiński, Retoryka reklamy, Wrocław 1999, s. 26. 
35

 Zob. J. T. Russell, W. R. Lane, Reklama według Ottona Kleppnera, Warszawa 2000. s. 27. 
36

 P. Lewiński, tamże, s. 24. 
37

 Por. Tamże, s. 25 – 27. 
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produkt danej marki najlepiej zaspakaja ich potrzeby, oraz nakłanianiu ich do 

dokonania zakupu. Funkcja przypominająca „zatrzymuje” przy danym wyrobie 

pożądaną liczbę konsumentów, utrwala w nich przekonanie o wyższości danej oferty 

nad konkurencyjnym, kreując w ten sposób lojalność względem marki38. 

Dodatkowo możemy wyróżnić rodzaje reklamy ze względu na media, do 

których zaliczamy: reklamę zewnętrzną, Direct mail, reklamę radiową, reklamę 

prasową, reklamę kinową, reklamę telewizyjną i reklamę internetową, które zostaną 

omówione poniżej. 

 Reklama zewnętrzna, nazywana równie często outdoor (z ang. na 

zewnątrz) jest uznawana za najstarsze medium oddziaływania reklamowego. 

Najstarszym stosowanym obecnie nośnikiem informacji jest plakat. Współcześnie 

reklama zewnętrzna obejmuje wiele nowych form ekspozycyjnych, do których należy 

zaliczyć reklamę na i w środkach transportu, ekspozycje w miejscach sprzedaży, na 

lotniskach i arenach sportowych oraz formy neonowe39. Reklama zewnętrzna jest 

najczęściej wielkoformatowa. Można wyróżnić następujące jej formy: szyldy, 

kasetony, litery świetlne, stojaki, bilboardy, citylighty, backlighty40, ekspozycja 3D, 

reklama w środkach transportu, banner, freeboard, frontlight41. Reklama zewnętrzna, 

jako środek masowego przekazu, obejmuje liczne nośniki reklamy mające wspólny 

cel marketingowy. Wszelkie formy reklamy zewnętrznej mają na celu dotarcie do 

klientów42. 

Kolejnym rodzajem reklamy jest Direct mail (metoda bezpośredniej wysyłki 

pocztowej). Szczególne znaczenie Direct mail ma w przypadku reklamy 

międzynarodowej, słabo rozwiniętego środowiska medialnego lub ograniczonej i 

wysoce zdefiniowanej grupy konsumentów. Metoda bezpośredniej wysyłki pocztowej 

przyjmuje jedną z dwóch form organizacyjnych ze względu na dostępność danych 

adresowych odbiorcy: wysyłka adresowa i wysyłka bezadresowa. Metoda 

bezadresowa wykorzystywana jest zwykle do dystrybucji ulotek43. 

Kolejnym rodzajem jest reklama radiowa. Pierwszym medium komunikacji 

jest dźwięk. Postęp techniczny spowodował wzrost liczby radioodbiorników. Reklama 

radiowa ma największe szanse docierania do niewielkich, wyspecjalizowanych grup 

                                                           
38

 Zob. A. Dejnaka, Strategia reklamy marki, produktów i usług, Gliwice 2006, s. 15. 
39

 Zob. A. Grzegorczyk, Reklama, Warszawa 2010, s. 94. 
40

 Por. A. Dejnaka, Strategia reklamy marki, produktów i usług, Gliwice 2006, s. 115 – 117. 
41

 Zob. A. Grzegorczyk, tamże, s. 96. 
42

 Zob. J.T. Russel, W.R. Lane, Reklama według Ottona Kleppnera, Warszawa 2000, s. 364. 
43

 Por. A. Grzegorczyk, Reklama, Warszawa 2010, s. 96 – 97. 
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odbiorców44. Radio oddziałuje na odbiorcę słowem i muzyką. Może wprowadzić w 

nastrój, zachęcić do działania. Reklama dociera do odbiorcy, gdy jest on czymś 

zajęty (prowadzi samochód, jedzie na zakupy, uprawia sport, odpoczywa w domu lub 

sprząta), dlatego musi przykuć na chwilę uwagę, oderwać od wykonywanej 

czynności i umożliwić zapamiętanie produktu45. Na 20, 30 lub 60 sekund reklamy 

radiowej składają się trzy fazy – kilkusekundowe wprowadzenie, prezentacja zalet 

produktu oraz podsumowanie46. 

Reklama prasowa jest formą reklamy, której środkiem przekazu jest 

szeroko rozumiana prasa. Do środków przekazu reklamy prasowej zalicza się 

zarówno „prasę” w tradycyjnym pojęciu, czyli słowo (bądź obraz) pisane i 

publikowane na papierze (charakteryzujący się statyczną formą przekazu), jak i jej 

multimedialny odpowiednik występujący w e-gazetach lub e-wydaniach. Reklama 

prasowa jest jednym z najlepszych sposobów komunikowania się przedsiębiorstwa z 

rynkiem. Prasa codzienna jest bardzo dobrym medium dla utrzymania świadomości 

istnienia produktu na rynku. Do środków przekazu informacji można zaliczyć zarówno 

gazety (prasę codzienną) jak i czasopisma, magazyny. Reklama prasowa jest 

niezwykle rozwiniętą formą reklamy o bardzo długich tradycjach. Za pośrednictwem 

prasy można docierać do konkretnej grupy odbiorców i przekazywać bardziej 

szczegółowe informacje o produkcie niż w innych formach reklamy. O skuteczności 

reklamy prasowej decyduje przede wszystkim nakład czasopisma oraz częstotliwość 

jego ukazywania47. 

Reklama kinowa spośród wszystkich rodzajów oddziaływań ma 

największą jakość przekazu oraz warunki odbioru. Prezentuje zwykle przekaz 

przygotowany na potrzeby telewizji, jednak na dużym ekranie o wiernej kolorystyce, 

przy bardzo dobrym dźwięku. Podczas oglądania reklam w kinie widz nie otrzymuje 

innych, rozpraszających bodźców, stąd intensywność skupienia uwagi na odbiorze. 

Oprócz podstawowej formy reklamy kinowej, jaką jest reklama ekranowa coraz 

częściej stosowane są alternatywne formy promocji pozaekranowej. Obejmują one 

sponsoring sal i projekcji, oznaczenia sponsorowane znajdują się na biletach, przy 

kasach czy na zagłówkach siedzeń48. 

                                                           
44

 Zob. A. Grzegorczyk,tamże, s. 88. 
45

 Zob. A. Dejnaka, Strategia reklamy marki, produktów i usług, Gliwice 2006, s. 109. 
46

 Zob. J. Kall, Reklama, Warszawa 1998, s. 147. 
47

 Zob. J. Altkorn, (red.), Podstawy marketingu, Kraków 1998, s. 176. 
48

 Por. A. Grzegorczyk, Reklama, Warszawa 2010, s. 92 – 93. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Reklama
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Arodki_masowego_przekazu
http://pl.wikipedia.org/wiki/Prasa_%28media%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/E-gazeta
http://pl.wikipedia.org/wiki/E-wydanie
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Arodek_komunikacji
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gazeta
http://pl.wikipedia.org/wiki/Czasopismo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Magazyn_%28czasopismo%29
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Reklama telewizyjna dociera do najbardziej masowej widowni, gdyż trudno 

wskazać konsumenta, który nie oglądałaby telewizji. W związku z tym szerokim 

zasięgiem koszt dotarcia do jednego konsumenta jest niższy niż w przypadku wielu 

innych mediów. Poprzez połączenie obrazu, ruchu, dźwięku i koloru telewizja ma 

największe możliwości przyciągania i utrzymania uwagi odbiorców oraz wykreowania 

reklamy silnie oddziałującej na emocje potencjalnego klienta. Wadą oddziaływania 

poprzez telewizję jest natłok reklam, który powoduje tzw. szum informacji49. 

Reklama internetowa ma właściwie nieograniczony zasięg geograficzny, 

ale reklama na stronach WWW, czy przez e-mail musi się wyróżniać, aby zostać 

zauważona spośród tysięcy innych. Duża ilość reklam w Internecie powoduje, że 

odbiorcy przestają na nie zwracać uwagę (zjawisko tzw. „banner blindness”, czyli po 

polsku „ślepoty na bannery”). Reklama w Internecie skierowana jest zwykle do ludzi 

młodych ze względu na to, że stanowią oni główną grupę użytkowników50. Jeszcze 

do niedawna podstawowymi formami reklamy w Internecie były standardowe banery 

reklamowe oraz witryny WWW firm lub produktów, jednak rynek reklamy sieciowej 

rozwija się bardzo dynamicznie, wciąż na bieżąco odpowiadając na reakcje i 

oczekiwania użytkowników sieci, stąd powstawanie coraz to nowszych, coraz 

bardziej wyrafinowanych rodzajów reklamy internetowej51. 

Kluczowe znaczenie dla prowadzenia działalności reklamowej ma przekaz 

reklamowy, który wyraża ideę reklamy, czyli treści, która ma być przekazana 

odbiorcy. Można wymienić kilka charakterystycznych cech dobrego przekazu 

reklamowego: atrakcyjność, sugestywność, zrozumiałość, zapamiętywalność, 

zwięzłość, oryginalność, aktualność, dopasowanie do odbiorców oraz zgodność z 

przepisami prawa i dobrymi obyczajami52. 

Kolejnym omawianym aspektem są granice wolności prowadzenia reklamy 

oraz odpowiedzialność podmiotów. Przekazywane w reklamach treści określa prawo 

reklamy. Będąc istotnym elementem systemu komunikowania, opiera się na normach 

prawa cywilnego, gospodarczego, finansowego, własności intelektualnej53. 

                                                           
49

 Por. J. Kall, Reklama, Warszawa 1998, s. 89 – 90. 
50

 Reklama,[dostęp: http://www.findict.pl/slownik/reklama],13.06.2011. 
51

 Zob. A. Leśniewska, Reklama internetowa, Gliwice 2006, s. 46. 
52

 Por. R. Nowacki, Reklama, Warszawa 2005, s. 53 – 54. 
53

 Zob. B. Fischer, Prawo i etyka mediów, [w:] E. Chudziński (red.), Słownik wiedzy o mediach, 
Warszawa, Bielsko-Biała 2007, s. 457. 
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Według ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 

1993 r. (nowelizacja w 2000 r.)54 czynem nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy 

jest w szczególności: reklama sprzeczna z przepisami prawa lub dobrymi obyczajami 

oraz uchybiająca godności człowieka, reklama wprowadzająca w błąd, reklama 

nierzeczowa, reklama ukryta, reklama uciążliwa, reklama krytyczna. 

Ogólne warunki działalności reklamowej dotyczącej tzw. produktów 

trudnych określa ustawa z dnia 31 marca 2000 r. o zmianie ustawy o radiofonii i 

telewizji i ustawy o języku polskim55, zgodnie, z którą zakazana jest reklama:  

 wyrobów tytoniowych, rekwizytów tytoniowych, produktów imitujących wyroby 

lub rekwizyty tytoniowe oraz symboli związanych z używaniem tytoniu;  

 napojów alkoholowych;  

 usług medycznych i leków wydawanych wyłącznie z przepisu lekarza;  

 gier losowych i zakładów wzajemnych, z wyjątkiem gier liczbowych, loterii 

pieniężnych i fantowych56.  

Ponadto zabronione są audycje lub inne przekazy zagrażające 

fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi niepełnoletnich, w 

szczególności zawierające treści pornograficzne lub w sposób nieuzasadniony i 

nadmierny eksponujące przemoc. Prócz tego audycje lub inne przekazy, które mogą 

zagrażać fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi niepełnoletnich, inne 

niż te, o których mowa w poprzednim punkcie, nie mogą być rozpowszechniane 

między godziną 6:00 a 23:0057.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
54

 Zob. http://www.monitorprawniczy.pl/index.php?mod=m_artykuly&cid=53&id=870, 31.03.2011. 
55

 Zob. http://isap.sejm.gov.pl/KeyWordServlet?viewName=thasR&passName=reklama, 31.03.2011. 
56

 Zob. http://www.nettax.pl/dzienniki/du/2011/43/poz.224.htm, 31.03.2011. 
57

 Zob. http://www.sgh.waw.pl/katedry/kaso/download/atompage.2009-03-

14.7856731820/15.%20Prawne%20aspekty%20reklamy.pdf, 31.03.2011. 
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Powyższy podrozdział poświęcony był ogólnej wiedzy dotyczącej reklamy. 

Pokrótce została przedstawiona historia reklamy na przestrzeni lat. Zostały 

omówione główne pojęcia odnoszące się do reklamy, jak również cele jakie pełni. 

Oprócz celów zostały omówione również funkcje. Na końcu zostały przedstawione 

istotne akty prawne, które określają zasady tworzenia i emisji reklam. Natomiast 

kwestia reklamy społecznej zostanie omówiona w kolejnym podrozdziale. 
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2. Znaczenie reklamy społecznej 

W drugim podrozdziale zostanie przedstawione znaczenie reklamy 

społecznej, techniki oddziaływań, narzędzia kampanii społecznej oraz podstawowe 

cele i funkcje reklamy społecznej. 

Słuszna sprawa, a nie rzecz, czy usługa, może być bohaterem reklamy. 

To reklama społeczna ma skłonić nas do zmiany zachowania. To taka propozycja 

„zdobywania” dobrych uczynków. Reklama jest nieodłącznym elementem naszej 

rzeczywistości. Sprawia, że my – konsumenci – zwracamy uwagę na reklamowany 

produkt i chcemy go kupić. Dlaczego tak się dzieje? Producenci wykorzystują w 

reklamach wiele metod i technik. Wszystko po to, abyśmy kupili właśnie ten, a nie 

inny produkt. A my często ulegamy wpływowi reklamy. Ale nie zawsze reklama 

prezentuje produkty czy usługi. Niekiedy chce pokazać problemy społeczne i 

sposoby na radzenie sobie z nimi. Wykorzystuje podobne metody oddziaływania na 

widza lub słuchacza: ma skłaniać do przemyśleń, czasem wzruszać, powodować, że 

ktoś, kto ją słucha lub ogląda, zauważy problem i zastanowi się nad nim. 

Autorzy reklam społecznych chcą sprawić, aby widzowie lub słuchacze 

pomagali innym, prowadzili zdrowy tryb życia, dbali o środowisko. Reklama 

społeczna tym się różni od pozostałej (komercyjnej), że nie wskazuje produktu (leku 

na choroby, urządzenia do ćwiczeń przy nadwadze), tylko zachęca, byśmy zmienili 

swoje przyzwyczajenia. Taka reklama zwraca uwagę na potrzeby osób z 

niepełnosprawnością, na zagrożenia, jakie mogą napotkać dzieci korzystające z 

Internetu („Wnuki w sieci”), czy nieostrożnie kąpiące się w jeziorach i basenach 

(„Płytka wyobraźnia to kalectwo”). Próbuje namówić ludzi, by nie byli obojętni („Akcja: 

Głosuj!”). Ale też namawia do badań i wszelkich działań zapobiegającym chorobom 

(„Zrób test na HIV”). Zachęca do przekazywania 1% podatku dochodowego na 

organizacje dobroczynne („Twój 1% podatku ma wielką wartość”), uświadamia 

konieczność pomocy krajom ubogim („Pomoc dla Sudanu”). Różne instytucje, 

organizacje, a także firmy przypominają, że sprzedaż alkoholu i wyrobów tytoniowych 

nieletnim jest zabroniona, albo, że zawsze powinniśmy zapinać w samochodzie pasy, 

a dzieci przewozić w specjalnych fotelikach („Klub Pancernika klika w fotelikach”). 
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Reklamy społeczne informują nas, edukują, przed czymś ostrzegają lub zachęcają 

do pożytecznego działania, ale nigdy nie wskazują produktu czy usługi58. 

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na psychologiczne mechanizmy 

reklamy. Wiedza psychologiczna wykorzystywana jest w wielu naukach. W 

szczególności znalazła zastosowanie w reklamie, w której korzysta się z analizy 

nabywców i ich potrzeb. Ta część psychologii, która analizuje rynek zachowań 

nabywców i ich potrzeb, nazywana jest psychologią konsumenta, którą definiuje się 

jako dyscyplinę naukową badającą zachowanie człowieka pod wpływam działania 

różnych procesów marketingowych59. Planowanie działalności reklamowej wymaga 

posiadania rozległych i różnorodnych umiejętności. Konieczne jest w nim 

wykorzystanie wiedzy nie tylko marketingowej, ale również dotyczącej psychologii60. 

Potrzeby stanowią główny obiekt oddziaływań reklamy. Ich rozpoznanie 

decyduje o sukcesie lub przegranej. Potrzeby są źródłem przeżyć motywacyjnych i 

różnią się między sobą siłą wytwarzania motywacji, tzn. niektóre z nich mogą być 

zaspokajane w kolejności, a inne pojawiają się wówczas, gdy silniejsze zostaną 

zaspokojone. Potrzeby odpowiadają motywacji, czyli dążeniu do zaspokojenia tych 

potrzeb. Motywy to stany wewnętrzne, które organizują i ukierunkowują pewne 

wzorce zachowania. Potrzeby definiuje się, jako odczuwalny przez jednostkę brak 

czegoś – stan deprywacji, rozpiętość między tym, co jest preferowane a pragnieniem 

osiągnięcia czegoś61. 

Istnieje wiele klasyfikacji potrzeb. Wyróżnia się potrzeby podstawowe i 

wyższego rzędu, potrzeby fizjologiczne i psychiczne. Do najbardziej znanej należy 

klasyfikacja potrzeb opracowanej przez Abrahama Maslowa62. Na użytek wiedzy i 

praktyki reklamowej klasyfikacja została poddana adaptacji. Wyróżniamy następujące 

potrzeby: 

1. Fizjologiczne – podstawowe, związane z przeżyciem jednostki, takie jak 

zaspokojenie głodu, pragnienia seksu i innych potrzeb cielesnych; 

2. Bezpieczeństwa – dotyczące przeżycia istoty ludzkiej i jej bezpieczeństwa; 

3. Afiliacji i przynależności – potrzeba bycia akceptowanym i uczestniczenia w życiu 

otoczenia społecznego; 

                                                           
58

 Reklama społeczna. Dobre uczynki też się liczą, [dostęp: http://www.konsumenckieabc.pl/reklama-
spoleczna.html], 18.05.2011. 
59

 R. Nowacki, Reklama, Warszawa 2005, s. 202. 
60

 Zob. Tamże, s. 202.  
61

 S. Kuśmierski, Reklama jest sztuką, Warszawa 2000, s. 117. 
62

 Zob. A. H. Maslow, tłum. J. Radzicki, Motywacja i osobowość, Warszawa 2010, s. 12. 
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4. Osiągnięć – pragnienie sukcesu i osiągnięcia celów życiowych; 

5. Władzy – pragnienie posiadania kontroli nad innymi ludźmi; 

6. Autoekspresji – potrzeba rozwijania się i samorealizacji, bycia dostrzeganym przez 

innych ludzi, jako osoba znacząca; 

7. Poznawcze – rozszerzanie horyzontów myślowych, dążenie do samoaktualizacji 

przez wiedzę, umiejętności wartościowania przedmiotów, ludzi i zjawisk; 

8. Potrzeba rozmaitości – wzbogacanie swojej osobowości przez poszukiwanie 

różnorodności; 

9. Potrzeby estetyczne – poszukiwania w świecie ładu, symetrii, harmonii i 

komfortu63. 

Wiele z tych potrzeb egzystuje w formie utajonej i zostaje uświadomione 

wówczas, gdy zaistnieje właściwy układ bodźców napływających z otoczenia. Apel 

reklamowy adresowany jest przede wszystkim do potrzeby osiągnięć, porównań 

społecznych, atrakcyjności interpersonalnej, komfortu. W badaniach dotyczących 

zachowań konsumenckich i problematyce potrzeb w reklamie łączy się z kategorią 

korzyści. Wyróżnia się dwa typy oczekiwanych korzyści: utylitarne (są obiektywne, 

funkcjonalne wobec właściwości produktu), korzyści hedonistyczne (dotyczą 

subiektywnych relacji i przyjemności, marzeń i doznań estetycznych)64. 

Gdy spojrzymy na hierarchię wartości Abrahama Maslowa, zobaczymy, że 

samorealizacja jest na samym wierzchołku piramidy. Od czasów Maslowa zaczęto 

inaczej kategoryzować potrzeby i samorealizacja trafiła do domeny wartości, a nie 

potrzeb. Dzisiaj coraz częściej konkurujemy właśnie w obszarze wartości65. 

Oddziaływanie na potrzeby czy wykorzystywanie mechanizmów uczenia 

się w każdym przypadku jest wystarczającym warunkiem skuteczności reklamy. W 

strukturze psychologicznej człowieka ważne miejsce zajmują postawy, które 

stanowią najbardziej złożony obiekt badań. W literaturze psychologicznej postawy są 

definiowane, jako względnie stała skłonność człowieka do pozytywnego lub 

negatywnego wartościowania jakiejś osoby, obiektu lub zdarzenia66. Natomiast 

według Gordona Willarda Allporta postawa oznacza myślowy i nerwowy stan 

gotowości, zorganizowany przez doświadczenie, wywierający dyrektywny lub 

                                                           
63

 Zob. S. Kuśmierski, Reklama jest sztuką, Warszawa 2000, s. 118. 
64

 Zob. Tamże, s. 119. 
65

 Zob. J. Pogorzelski, Mity marketingowe. Marketing bez bzdur, iluzji i fałszywych założeń, Warszawa 
2010, s. 21. 
66

 B. Wojciszke, Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Warszawa 2004, s. 239. 
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dynamiczny wpływ na relacje jednostki w stosunku do wszystkich obiektów i sytuacji, 

z którymi wchodzi ona w zależność67. 

Elementami postawy są: komponent emocjonalny, czyli reakcje 

emocjonalne wobec przedmiotu postawy (np. innej osoby lub problemu 

społecznego), komponent poznawczy, czyli myśli i przekonania o przedmiocie 

postawy i komponent behawioralny – działania, czyli dające się zaobserwować 

zachowania wobec przedmiotu postawy68. Postawy oparte na poznaniu wynikają 

przede wszystkim z przekonań na temat właściwości obiektu postawy. Postawy 

oparte na emocjach powstają raczej na bazie emocji i wartości; można je też tworzyć 

przez klasyczne i instrumentalne warunkowanie. Postawy oparte na zachowaniu są 

skutkiem działań wobec obiektu postawy. Badania teorii spostrzegania siebie 

pokazały, że jeżeli nasze postawy są słabe lub wieloznaczne, to wnioskujemy o nich 

na podstawie obserwacji swojego zachowania. Postawy oparte na zachowaniu 

prawdopodobnie będą charakteryzować się wysoką dostępnością, która wyraża się 

siłą związku zachodzącego między obiektem i postawą osoby wobec tego obiektu69. 

Istnieją dwa sposoby uodpornienia ludzi na ataki wymierzone w ich 

postawy. Po pierwsze, można dążyć, aby postawa oparta była na emocjach, poprzez 

wzmacnianie wyznawanych przez daną osobę wartości, co powinno uczynić ją 

względnie odporną na komunikaty perswazyjne, w których wykorzystuje się 

argumenty logiczne. Drugie podejście stosuje uodpornienie postawy, w którym 

aplikuje się małą dawkę argumentów sprzecznych z danym stanowiskiem, ułatwiając 

w ten sposób odrzucenie tych argumentów, gdy zostaną użyte. To podejście może, 

także uodpornić na ataki, które odwołują się do emocji i wartości, jeśli ludzie spotkają 

się wcześniej z małą dawką tego rodzaju oddziaływań. Jednakże próby wywierania 

wpływu na nasze postawy nie powinny być dokonywane zbyt natarczywie. Surowe 

zakazy angażowania się w pewne zachowania mogą w konsekwencji spowodować 

wzrost zainteresowania tym działaniem. Po pierwsze, może zostać wzbudzona 

reaktancja, która jest nieprzyjemnym stanem doświadczanym przez ludzi, gdy 

zostaje zagrożona ich wolność wyboru. Jednym ze sposobów redukcji reaktancji jest 

podjęcie zachowania, które zostało zagrożone. Po drugie, gdy istnieje zewnętrzny i 

wewnętrzny powód unikania jakiegoś działania, to może pojawić się efekt 

                                                           
67

 S. Kuśmierski, Reklama jest sztuką, Warszawa 2000, s. 125. 
68

 Zob. E. Aronson, T. D. Wilson, R. M. Akert, Psychologia społeczna, Poznań 1997, s. 268. 
69

 Por. Tamże, s. 294 – 296. 



26 
 

naduzasadnienia. Jest to proces, w którym ludzie koncentrują się na zewnętrznych 

powodach swojego zachowania i pomijają motywy wewnętrzne. Ważnym elementem, 

o którym należy pamiętać, kiedy następuje zmiana postawy, jest jej związek z 

zachowaniem70. 

Postawy konsumenckie obejmują całościową perspektywę zachowań 

konsumenckich. Mieści się w niej jednocześnie kilka mechanizmów 

psychologicznych: przekonanie odnośnie danego produktu, emocje związane z tym 

produktem i zachowanie zakupowe. Pojęcie postawy jest stosowane w dwu 

znaczeniach. Pierwsze odpowiada jednowymiarowemu pojęciu nastawienia, 

natomiast drugie znaczenie jest kategorią wieloaspektową. Nastawienie obejmuje 

wyłącznie aspekt emocjonalny i odnosi się do stopnia aktywności bodźców 

marketingowych, takich jak reklama71. 

Zmiana postaw konsumpcyjnych rozumiana jest przez Stanisława Mikę 

jako możliwość zmiany dwóch wymiarów postawy: znaku i siły. Z uwagi na znak 

postawy oddziaływanie komunikatu reklamowego nastawione jest przede wszystkim 

na zmianę neutralnej albo niesprzyjającej postawy na sprzyjającą. Ze względu na siłę 

postawy działanie komunikatu reklamowego ukierunkowane jest na wzmocnienie 

postawy sprzyjającej. Uwzględnienie w rozważaniach na temat wpływu reklamy na 

postawy konsumpcyjne wymiaru postawy w znacznej mierze z podstawowym 

zadaniem komunikatu reklamowego, jakim jest utrwalenie pozytywnej postawy 

wobec produktu po dokonaniu zakupu. Zakłada się, że reklama może kształtować i 

zmieniać postawy dotyczące danego produktu, chociaż pewna część (Józef 

Kozielecki, Roderick White) psychologów społecznych i praktyków reklamy poddaje 

wątpliwości tego typu hipotezę72. 

Zdaniem Józefa Kozieleckiego, człowiek charakteryzuje się na tyle dużą 

niezależnością wewnętrzną, iż wszelkiego rodzaju próby manipulowania ludzkimi 

postawami i zachowaniami działają raczej powierzchownie, bowiem nie prowadzą do 

zasadniczych zmian w osobowości człowieka73. 

Roderick White twierdzi, że w przypadku komunikatów reklamowych są 

one raczej nastawione na utrwalanie postaw komunikacyjnych niż na ich zmianę, 

albowiem wpływ reklamy na kształtowanie i zmianę postaw wobec produktu jest 
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 Por. E. Aronson, T. D. Wilson, R. M. Akert, Psychologia społeczna, Poznań 1997, s. 294 – 296. 
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 Zob. A. Falkowski, T. Tyszka, Psychologia zachowań konsumenckich, Gdańsk 2006, s. 92. 
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 Zob. A Kozłowska, Reklama. Socjotechnika oddziaływania, Warszawa 2001, s. 54. 
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 Zob. J. Kozielecki, Człowiek wielowymiarowy, Warszawa 1996, s. 25. 
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raczej niewielki74. Ludzie najczęściej zmieniają postawy, gdy stwierdzą 

(niekoniecznie świadomie), że przestały one odpowiadać uznawanym przez nich 

wartościom. Wiele różnorodnych cech może działać na jednostkę powodując 

poczucie, że jej dotychczasowe sposoby wyrażania wyznawanych wartości 

wymagają zmian. Wówczas poszukują informacji, które w skuteczniejszy sposób 

wyrażać będą ich przekonania. Postawy człowieka są stosunkowo stabilnym 

składnikiem jego psychiki i nie poddają się łatwo zmianom. Dlatego reklama stara się 

wpłynąć na zachowania ludzi przede wszystkim kształtując nowe postawy a nie 

modyfikując stare. Raczej rzadko działają w kierunku zasadniczych zmian postaw. 

Postawy mają różne wymiary. Jednym z nich jest stopniowanie 

przychylności czy lubienia czegoś. Można lubić Coca Colę i nie lubić Pepsi Coli. 

Postawy mają różną intensywność. Ponadto przy pozytywnej postawie do dwóch 

wyżej wymienionych marek konsument może którąś z nich lubić bardziej. Inną 

właściwością postaw jest zaufanie, które jest także stopniowalne. Rola zaufania jest 

bardzo ważna z uwagi na to, że silnie wiąże całą postawę z zachowaniem. Postawy 

związane z większym zaufaniem do obiektu trudniej podlegają zmianom. Szczególnie 

dynamiczne są postawy dotyczące mody. Podobnie szybko ulegają zmianie postawy 

związane ze zdrowiem75. 

Dlaczego producenci reklam wpływają na podświadomość człowieka oraz 

chcą kierować jego świadomością? Odpowiedź jest prosta – chcą jak najlepiej 

dotrzeć do konsumenta, a wykorzystują do tego różnego rodzaju techniki. W tej 

części pracy przedstawione zostaną techniki oddziaływań wykorzystywane w 

reklamie. I tak, możemy wyróżnić: oddziaływanie na pamięć, oddziaływanie na 

emocje, sugestię w reklamie, oddziaływanie na podświadomość, techniki reklamy 

socjologicznej oraz techniki usprawniające przekaz i zalecenia socjotechniczne. 

Techniki te zostaną omówione poniżej. 

Pamięć dzieli się na epizodyczną, zwaną krótką i pamięć semantyczną, 

długą. Pierwsza polega na mechanicznym odtwarzaniu zapamiętanego materiału, 

drugą rządzi proces bardziej złożony, dotyczący porównania i wartościowania 

przedmiotów, faktów czy zdarzeń. Pamięć długotrwała opiera się na pamięci 

epizodycznej, ale nie zawsze musi być jej konsekwencją. Reklama silniej oddziałuje, 

gdy przybiera postać emocjonalną. Komunikat nasycony emocjonalnie wiąże się z 
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 Zob. R. White, Reklama, czyli co to jest i jak się ją robi, Warszawa 1997, s. 108. 
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 Zob. S. Kuśmierski, Reklama jest sztuką, Warszawa 2000, s. 126. 
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magazynowaniem w pamięci informacji werbalnej i piktoralnej, czyli obrazowej. Dużo 

bardziej pojemny jest drugi sposób gromadzenia informacji. Pamięć epizodyczna 

może zatrzymać na ogół nie więcej niż siedem informacji. Pojemność pamięci 

werbalnej wzrasta, gdy materiał jest podawany w cząstkach lub przekazywany w 

trochę zmienionej formie. Inaczej przedstawia się sytuacja z informacją piktoralną76.  

Ludzie lepiej zapamiętują obrazy niż słowa. Wizualna informacja 

przekazywana jest przez pamięć krótką do pamięci długiej, z pominięciem 

szczegółowego przywołania jej wszystkich elementów. Co więcej – nawet słowa, 

które dadzą się uwizualnić, a więc słowa konkretne, oznaczające rzeczy, a nie 

pojęcia, także są lepiej zapamiętywane. Słowa o dużym zabarwieniu emocjonalnym 

są lepiej magazynowane w pamięci i lepiej odtwarzane niż terminy neutralne. Dlatego 

używa się nieraz słów o negatywnym brzmieniu, chociaż pozornie powinny być 

odrzucane przez odbiorców (np.: „Kodak – złodziej kolorów”) Dużo lepiej niż zapis 

werbalny utrwalają się w pamięci wyobrażenia. Im bardziej niezwykłe tym lepiej są 

zapamiętywane. Reklama ingeruje w wizualną reprezentację produktu i kojarzy ją 

wraz z pozostałymi elementami obrazu w zorganizowaną całość. Efektywność 

przekazu reklamowego wzrasta po przekroczeniu niezbędnego minimum środków 

ekspresyjnych i ulega ograniczeniu, gdy są one za słabe do utrwalenia w pamięci. 

Jednakże nie można przekraczać pewnej granicy nasycenia przekazu informacji, 

zarówno wizualną jak i werbalną, gdyż jej nadmiar rozprasza uwagę i utrudnia 

zapamiętywanie. Przekaz reklamowy nie utrwali się w pamięci, jeśli nie przyciągnie 

uwagi. W celu podtrzymania uwagi należy stosować odpowiednie techniki. W 

przyciąganiu i utrzymywaniu uwagi w reklamie często stosuje się oddziaływanie 

przez kontrast. W procesie chodzi o uwydatnienie nagłówka przez rozmiar, większą 

przestrzeń czy też kolorowy druk; w radiu przez zmianę amplitudy dźwięku, pauzy, 

skoczną melodyjkę; w telewizji dzięki silnym bodźcom, odwołaniu się do potęgi 

żywiołów, bądź zaskakujących sytuacji życiowych; na ulicy przez wielki plakat, tablicę 

ogłoszeniową lub barwny migocący neon77. 

Przyciąganie i utrzymanie uwagi osiąga się przez odpowiednie natężenie 

bodźców, ale także przez wywołanie skojarzeń. Na utrzymanie uwagi i włączenie 

informacji do pamięci krótkotrwałej wpływają także techniki powtarzania wiadomości. 

Utrzymanie materiału w pamięci krótkotrwałej w wyniku powtarzania przekazu 
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zapewnia sprawność tego procesu jedynie wtedy, gdy ilość materiału jest 

odpowiednio mała. Kilkukrotna emisja materiału w mediach elektronicznych lub 

wielokrotne ukazanie się tej samej reklamy podtrzymuje słaby, zacierający się ślad 

sygnału i odświeża go78. 

Podstawową rolę w kształtowaniu postaw konsumenta pod wpływem 

przekazu reklamowego odgrywają emocje. Uzależnia się od nich spostrzeganie, 

zapamiętywanie, przypominanie komunikatów reklamowych. One także 

odpowiedzialne są za budzenie żądzy posiadania i określania poziomu 

zadowolenia79. Emocje definiuje się, jako proces psychiczny wywołany przez bodźce 

zewnętrzne mające wpływ na działanie człowieka80. 

Na odbiór reklamy wpływ ma zarówno stan emocjonalny, w jakim znajduje 

się odbiorca przekazu reklamowego, jak i stopień, w jakim przekaz ten nasycony jest 

różnymi emocjami81. Bodźce wysyłane przez otoczenie docierają do wszystkich 

konsumentów. Nie oznacza to jednak, że każdy z nich odbiera te same bodźce, w 

ten sam sposób. Ta sama sytuacja może u dwóch różnych osób wywołać inne 

emocje. W obu przypadkach mają one możliwość wywierania wpływu na zachowania 

konsumentów. Przekazy reklamowe zawierają w sobie bodźce, których zadaniem 

jest wywołanie pożądanych emocji u odbiorcy82. 

W każdym procesie emocjonalnym możemy wyróżnić trzy podstawowe 

cechy, wpływające na postępowanie konsumentów: 

- znak emocji; 

- intensywność emocji; 

- treść emocji83. 

Znak emocji może być pozytywny lub negatywny. Emocje pozytywne są 

wywołane przez bodźce przyjemne. W przypadku przekazów reklamowych bodźcami 

wywołującymi emocje pozytywne są: radość, humor, miłość, szczęście, symbole 

seksualne, dziecięcość, muzyka, nostalgia84. Ponieważ człowiek zwykle dąży do 

przeżywania takich emocji, to kojarzenie ich z reklamowym produktem może, na 

zasadzie warunkowania klasycznego, wytwarzać pozytywne nastawienie 
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 Zob. M. Laszczak, Psychologia przekazu reklamowego, Kraków 1998, s. 126. 
80
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konsumenta do reklamowanego produktu85. Emocje negatywne są wywoływane 

przez bodźce nieprzyjemne wprowadzające zazwyczaj poczucie zagrożenia. 

Konsument stara się, więc unikać sytuacji dostarczających emocji nieprzyjemnych. 

Podejmowanie działania lub ich zaniechanie mają zapobiegać powstaniu 

niebezpieczeństwa (np.: mycie zębów – zapobiega próchnicy, kupowanie 

odtłuszczonych produktów zapobiega otyłości, zastosowanie opon zimowych 

zapewnia bezpieczną jazdę, itp.). Do bodźców wywołujących emocje negatywne 

zaliczymy: wstręt, strach, zawiść, zazdrość, wstyd, pogardę, nienawiść, zemstę. Są 

one najczęściej wykorzystywane przy reklamach papierosów, past do zębów, 

proszków do prania, środków przeciwbólowych, środków czystości, opon 

samochodowych. Intensywność emocji oznacza zdolność do ich powstania pod 

wpływem bodźca. Jest to uzależnione od osobowości odbiorcy. Niektórzy szybko 

pobudzają się pod wpływem emocji, a ich reakcje są łatwo zauważalne, a u innych 

obserwuje się brak reakcji pomimo wystąpienia emocji. Treść emocji jest uzależniona 

od rodzaju bodźca. Treścią pozytywnych emocji mogą być zadowolenie, sytość, 

duma, a negatywnych – niezadowolenie, złość, gniew, itp.86. 

Wykorzystanie emocji w reklamie jest często związane z efektem halo 

zwanym też efektem aureoli (tzn. pozytywny wpływ jakiejś silnej zalety osoby na 

spostrzeganie pozostałych jej cech)87. Polega on na przeniesieniu nastroju 

wywołanego przekazem na reklamowany produkt. Przyjemny nastrój i towarzyszące 

mu pozytywne emocje związane z oglądaniem reklamy powodują, że produkt wydaje 

się bardziej atrakcyjny88. 

Powodem często nadmiernej emocjonalności przekazu może być zbliżenie 

się reklamy do sztuki. Jej twórcy mają ambicję stworzenia rzeczy oryginalnych, ale 

mniej koncentrują się na skutecznym zachęceniu ludzi do kupna określonego 

produktu89. 
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Przeżycia emocjonalne mogą zostać wywołane zarówno przez bodźce 

werbalne jak i niewerbalne. Z tym, że niewerbalne działają silniej i silniej stymulują 

zachowania konsumentów. Szczególnego rodzaju bodźce związane są z kolorystyką 

reklamy, które ilustruje tabela. 
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Tabela 2. Kolor a wzbudzanie emocji 
 

Źródło: M. Laszczak, Psychologia przekazu reklamowego, Kraków 1998, 

s. 130 – 132. 
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KOLOR CECHY I EMOCJE 
Żółty Przyciąga uwagę, szczególnie, jeśli zestawiony jest z czarnym lub 

pomarańczowym. Przywiązanie do tego koloru znamionuje chęć uwolnienia się 
od napięć i nadzieję osiągnięcia szczęścia i sukcesu. Osoby preferujące ten 
kolor bywają niezdecydowane, często kupują na kredyt i bez namysłu. Kolor 
żółty w reklamie wyzwala chęć działania i spróbowania. 

Niebieski Osoby lubiące ten kolor pragną spokoju, harmonii i uporządkowania. Użyty w 
reklamie może sugerować, że zakup danego towaru wprowadzi odrobinę 
spokoju w życie. Ten najzimniejszy z kolorów, wykorzystywany jest w reklamie 
mrożonek oraz wszędzie tam, gdzie reklamowany produkt ma przynieść ulgę i 
odprężenie. Niemniej użycie błękitu może powodować konotację ze smutkiem. 

Czerwony Wyraża silny pęd do sukcesu, mocnych przeżyć i pełni życia. Nie bez powodu 
samochody dla młodych ludzi pomalowane są na czerwono. Czerwień jest 
kolorem pobudzającym, zawierającym w sobie największy „ładunek 
aktywności”. Jest, zatem odpowiedni, żeby wyzwalać impulsywną chęć zakupu. 
Czerwień wzmaga chęć do działania, wzmaga też apetyt, dlatego jest 
wiodącym kolorem na opakowaniach zup i mrożonej żywności. Zważywszy, że 
czerwień podnosi męski appeal, wykorzystuje się ją na opakowaniach 
kosmetyków. Osoby preferujące czerwień są zwykle impulsywne, a zakupy – 
szczególnie dokonywane w towarzystwie – są dla nich dobrą rozrywką. 

Zielony Symbolizuje twardość, nieustępliwość i potrzebę uznania. Odcienie zieleni 
polecane są w reklamie kierowanej do biznesmenów. Zieleń jest symbolem 
zdrowia i rześkości, dlatego między innymi stosuje go 7-UP. Osoby preferujące 
kolor zielony odznaczają się stałością i szczerością – co można wykorzystać, 
aby tworzyć przywiązanie do marki. Jednocześnie kolor zielony może 
prowadzić do rezygnacji z zakupów na kredyt, gdyż budzi rozsądek i 
uświadamia konieczność podejmowania trafnych decyzji. 

Fioletowy Fascynuje i oczarowuje ludzi niedojrzałych emocjonalnie. 

Pomarańczowy Jest kolorem radości i rześkości. Wyzwala aktywność i dodaje sił. Uważa się 
przy tym, że jest właściwy na opakowania dla artykułów spożywczych; wraz z 
brązem przywołuje wspomnienie jesieni i nadaje się do reklamy owoców. 

Brązowy Jest kolorem typowym dla ludzi, których cechuje brak poczucia 
bezpieczeństwa i ciągła frustracja. Z tego względu nadaje się do reklam 
produktów zapewniających bezpieczeństwo. Brązowy jest kolorem o męskim 
charakterze, kojarzy się z ziemią, ciepłem, komfortem. Może być używany w 
reklamie wielu wyrobów, szczególnie jednak w reklamie kosmetyków. 
Opakowanie w odcieniach brązu sugeruje, że wyrób jest godny zaufania. 
Jednocześnie kolor ten zniechęca do kupowania na kredyt, głównie dlatego, że 
obniża komponent agresywności. 

Czarny Wzbudza uczucie litości, kojarzy się ze smutkiem i przykrym doświadczeniem 
życiowym. Dlatego reklama korzysta z niego, aby zwiększyć pomoc 
charytatywną. Jest to również najbardziej wyrafinowany z kolorów, dlatego 
stosuje się go w sprzedaży przedmiotów luksusowych. 

Biały Daje złudzenie światła, zimna, powiększania objętości. Złudzenie zimna, 
chłodu, rozświetlenia. Rozjaśnia barwy sąsiadujące. W niektórych krajach jest 
oznaką żałoby. Kolor biały dominował zawsze jako wyobrażenie boskiego 
światła i na zasadzie kontrastu z czernią w sposób naturalny wiązał był 
kojarzony z dobrem

90
. 
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Kolor z uwagi na znaczną siłę przyciągania, odgrywa w reklamie ogromną 

rolę. Różne kolory wywołują rozmaite nastroje u człowieka. Działają, więc nie tylko na 

nasz zmysł estetyczny, ale także i na psychikę. O ile emocje związane z barwą 

prawdopodobnie uwarunkowane zostały pierwotnie, o tyle reklama sięga też po 

uwarunkowania wtórne, wynikające z niedawnych przeżyć, z panującej mody, 

uprzedzeń, fobii i pragnień91. 

Reklama w dużej mierze opiera się na sugestii. Występuje ona prawie w 

każdym przekazie reklamowym. Większość produktów renomowanych firm nie różni 

się między sobą, jeśli chodzi o ich wartość. O odmienności decyduje często rodzaj 

zastosowanej sugestii miękkiej, nakazowej, czy autorytetu92., które zostaną 

omówione poniżej. 

W sugestii miękkiej nie występuje polecenie. Sugestia ma pobudzić do 

akceptacji i odpowiedniego zachowania drogą okrężną. Sugestia miękka opiera się 

na tak zwanych „sugestywnych pytaniach” zawierających ukryte wskazówki. Jest ona 

uprzejma lub wręcz kurtuazyjna. Sugestia nakazowa opiera się na wrodzonej 

właściwości ludzkiej do ulegania imperatywnym wezwaniom. Ten typ pobudzenia nie 

daje w zasadzie alternatywy. Przybiera on różne formy, począwszy od 

niesprecyzowanego ostrzeżenia lub sygnału dla zwrócenia uwagi, po dokładne 

wskazówki. Sugestia autorytetu opiera się na pewnej właściwości ludzkiej psychiki, 

polegającej na swoistym kulcie osób wybitnych lub wyjątkowych pod jakimś 

względem. Ich wypowiedzi czy też sposób zachowania przyjmowane są, jako 

obowiązująca wykładnia. Może to być autorytet moralny, wybitnego znawcy lub 

nawet tylko związany z funkcją, która cieszy się społecznym prestiżem. Pod 

wpływem sugestii człowiek najpierw wyobraża sobie, że pociąga go jakaś rzecz lub 

osoba, a dopiero później racjonalnie to sobie uzasadnia. Bez sugestii proces ten jest 

odwrócony. Uleganie czyimś wpływom, opiniom autorytetu czy urokowi powoduje 

nieraz, że człowiek stara się akceptować cudze poglądy, jak gdyby chciał zrobić 

przyjemność tej osobie, nawet, jeśli nie istnieje możliwość, aby ta osoba się o tym 

dowiedziała93. Najważniejszym zadaniem reklamy jest umiejętność wytworzenia 

sytuacji sugestywnej. Rozszerzenie lub zawężenie tej sytuacji zależy od potrzeb i 
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zainteresowań odbiorców. W tej samej informacji ludzie mogą skupiać swoją uwagę 

na różnych elementach.  

Oprócz wymienionych wyżej rodzajów sugestii, dla potrzeb reklamy 

wyróżnić jeszcze należy technikę irradiacji. Jest to mechanizm dość często 

stosowany. Polega on na tym, że uczucia promieniują z obiektu atrakcyjnego i 

cieszącego się pewną renomą na rynku na inny obiekt w jakiś sposób z nim 

związany. Głównie chodzi o wspólną prezentację. Walory produktu wysoko 

notowanego „przepromieniowują” na produkt niżej notowany lub mniej znany. 

Zarówno technika sugestii pośredniej jak i irradiacji podlega mechanizmowi 

bilansowania się emocji. Dokładnie sprawdzono to w propagandzie. Gdy niezbyt 

lubiany mąż stanu zrobi sobie zdjęcie z mężem stanu cieszącym się uznaniem, to na 

skalach pomiarowych pierwszy zyska w punktacji, a drugi straci94. 

Oddziaływanie na podświadomość, ten typ reklamy nazywany jest 

niekiedy reklamą wysublimowaną lub reklamą bodźców podprogowych. 

Wysublimowana reklama działa poniżej poziomu, na którym jednostka może sobie to 

oddziaływanie uświadomić. W latach pięćdziesiątych XX wieku przeprowadzono w 

New Jersey interesujący eksperyment. W kilku kinach uruchomiono drugi, specjalny 

projektor, który co pewien czas rzucał na ekran w trakcie projekcji filmu takie słowa 

jak „Coca-Cola” i „Jedz chipsy”. Projektor ten obracał kadry filmu zawierające te 

słowa z dużo większą szybkością niż emitowany był film, w wyniku, czego ludzie nie 

dostrzegali tych słów w sposób uświadomiony. Efekt był zaskakujący. Sprzedaż 

Coca Coli wzrosła o jedną szóstą, a prażynek o blisko połowę w porównaniu do kin, 

w których nie było tej dodatkowej projekcji. Metoda ta spotkała się z krytyką. Pod 

koniec lat pięćdziesiątych i na początku lat sześćdziesiątych w większości krajów 

Europy Zachodniej i w USA w aktach prawnych uznano ten rodzaj oddziaływania na 

ludzi, jako ograniczenie wolności jednostki. Jakkolwiek technika bodźców 

podprogowych w tej postaci, jaką użyto w New Jersey jest zakazana, to jednak 

istnieją inne powszechnie stosowane metody, które zawierają w sobie elementy 

wysublimowanej reklamy. Z pewnością należy do nich technika opierająca się na 

ciągach out door - tablic reklamowych o tej samej treści, rozmieszczonych wzdłuż 

autostrad. W pamięci jadącego autostradą obraz reklamy utrwala się nawet wtedy, 

kiedy nie zwraca on w sposób świadomy na niego uwagi. Reklamy przekazywane 
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techniką spot lub plug, oznaczają króciutkie filmiki powtarzane z określoną 

częstotliwością. Czas jest wówczas za krótki, aby oglądający w telewizji daną 

reklamę widz usposabiał się do niej wartościująco. Mimo braku koncentracji uwagi u 

patrzącego, reklama przekazywana w ten sposób pozostawia słabe ślady w pamięci, 

utrwalane przez kolejne powtórzenia. Do technik reklamy odwołujących się do 

podświadomości, zgodnie ze starą, freudowską szkołą reklamy, zalicza się 

oddziaływanie na nieuświadomione, głęboko ukryte w psychice ludzkiej motywy. Za 

pomocą testów starano się ustalić ukryte w podświadomości znaczenia różnych 

produktów. Jeśli produkty miały jakieś symboliczne odniesienie do władzy, 

kompleksu Edypa lub innych kategorii psychologii głębi, częściej były wybierane 

przez klientów niż inne towary tej samej klasy. Według praktycznej, Klepperowskiej 

szkoły reklamy symbole te muszą być dobrze osadzone w tradycji danego 

społeczeństwa. Amerykańska reklama nieczęsto operuje symbolami z prostej 

przyczyny, ponieważ Amerykanie są zlepkiem wielu narodów o różnej kulturze95. 

Jakkolwiek zawsze istnieje dylemat czy lepiej wyjaśniać samą ideę reklamy czy 

symbol uosabiający tę ideę, to ten ostatni będzie efektywniejszy, jeśli jest mocno 

zakorzeniony w tradycji. Takie symbole lub nawet powiedzonka, odnoszące się do 

uznanych wartości czy klasycznych dzieł, robią w reklamie niekiedy zawrotną karierę. 

Przykładem może być hasło „Ojciec prać”, które pobiło popularnością w naszym kraju 

o kilka długości reklamy zagraniczne. W technice reklamy socjologicznej główną siłą 

motywująca zachowanie potencjalnego klienta jest indywidualnie pojmowany i 

odczuwany przez niego interes materialny. Praktyka dowodzi, że nie jest to siła 

jedyna, co więcej – istnieje cała klasa produktów, których zakup motywowany jest 

innymi czynnikami. Wpływ mody, grupowych wzorów zakupów, utartych zachowań 

stereotypowych jest w stosunku do tego rodzaju towarów większy niż wąski, 

indywidualnie rozumiany interes. Takie klisze czy prototypy zakupów należy 

rozpatrywać głównie w kontekście statusu społecznego, grupy odniesienia, do której 

aspiruje klient, ról społecznych, przynależności, narodowej, rasowej czy grupowej96. 

Celem reklamy nakłaniającej jest zmiana postaw konsumenta względem 

produktu i doprowadzenia go do stanu gotowości do zakupu. Na początek reklama 

musi uświadomić konsumentowi potrzebę posiadania określonego rodzaju produktu, 

                                                           
95

 Zob. S. Kuśmierski, Reklama jest sztuką, Warszawa 2000, s. 157. 
96

 Zob. Tamże, s. 158. 



36 
 

wskazać, że produkt ten zaspokaja daną potrzebę optymalnie97. Reklama 

nakłaniająca opiera się na typowych technikach manipulacji, takich jak efekt 

autorytetu (często skuteczność perswazji zależy od zaufania bohaterowi reklamy), 

zasada aspiracji (odbiorca ma skłonności uznawania, że zakup i stosowanie produktu 

prezentowanego w reklamie uczyni go podobnym do bohatera reklamy) czy efekt 

władzy (reklamodawcy często wykorzystują elementy nagród i kar, jakie mogą 

spotkać odbiorcę w przypadku skorzystania i nieskorzystania z oferty98. 

W sytuacji wysokiej konkurencji o decyzji zakupu decydują raczej 

„społeczne” cechy produktów, niż ich rzeczywiste właściwości użytkowe. Umiejętność 

trafienia przez producenta i animatora reklamy w społecznie uwarunkowany gust 

klienta przesądza o sukcesie rynkowym. Twórcy reklam w pewnym sensie 

zwulgaryzowali dla potrzeb praktyki socjologicznie ukierunkowane motywacje 

klientów. Oddziaływanie na tak ukierunkowane zachowania klientów nazwano 

„techniką owczego pędu”. U podstaw tej techniki leży niewypowiedziana myśl 

„wszyscy tak czynią, a więc i ja powinienem to robić”. Reklama socjologiczna tworzy 

modele, zgodnie, z którymi należy postępować i grupy odniesienia, do których należy 

aspirować. Technika, która w reklamie wyraża istotę tego zjawiska nosi miano 

„dorównaj Johniemu”. Lansowanie stylu a’la biznesmen czy bizneswoman to 

odwoływanie się do podwyższonego statusu społecznego. Przykładem tego będą 

wystawy eksponujące starannie dobrane części odzieży z nazwiskami projektantów i 

znakami firmowymi ekskluzywnych producentów. W nie tak dalekiej przeszłości w 

USA młody człowiek rozpoczynający karierę, dzięki reklamie wiedział, że powinien 

kupić Chevroleta, później kupował sobie już Pontiaca, następnie przesiadał się do 

Oldsmobila, aby w końcu stać się właścicielem Buicka lub jeśli osiągnął szczyty 

sukcesu – Cadillaca99. 

Reklama socjologiczna, mimo że działa otwarcie, to jednak realizuje swoje 

funkcje w sposób utajony. Po prostu większość ludzi nie zastanawia się, dlaczego 

odczuwa satysfakcję ze spożywania dóbr „lepszych”. U podstaw tej satysfakcji leży z 

reguły chęć podniesienia lub potwierdzenia (nawet we własnych oczach) statusu 

społecznego. Z tego bierze się ważna dla reklamy konstatacja Davisa Veblena: 
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Kosztowność równa się wyższy status społeczny100. Bardzo wielu ludzi kupuje drogie 

rzeczy nie, dlatego, że są lepsze, ale dlatego, że są droższe. Na tej socjologicznej 

podstawie pojawia się także tak zwana „ostentacyjna konsumpcja”. Bazując na 

społecznych uwarunkowaniach ludzkich dążeń, wypracowano w reklamie szereg 

technik obliczonych „na snobizm” i „na sukces”. Techniki te z reguły posługują się 

apelem „stylu życia”. Warto pamiętać, że w tym typie apelu chodzi nie tyle o styl 

życia, ile o styl konsumpcji lub aktywności (relaks, sport, rodzaje przedsiębiorczości). 

Społeczne źródła i uwarunkowania ma także moda. Reklama jest siłą nośną mody. 

Ktoś powiedział, że gdyby się zmówiło kilku dyktatorów mody, to ludzie nosiliby, na 

co dzień nawet szaty liturgiczne. Skłonność poddawania się nowo wylansowanym 

wzorom wykorzystuje się głównie przy pomocy apelu „stylu życia”. W świetle badań 

stwierdzono, że kobiety lepiej reagują na zróżnicowane sygnały z reklam niż 

mężczyźni. Cechuje je większa emocjonalność w odbiorze reklamy i są nastawione 

na szerszą gamę sygnałów, dotyczącą liczniejszych właściwości przyswajanych 

obiektów. W przeciwieństwie do kobiet większość mężczyzn koncentruje się na 

generalizowanych właściwościach reklamowanych produktów. W trakcie odbioru 

reklamy przez mężczyzn proces percepcji szybciej ulega uproszczeniu i skupieniu się 

na jednej dominującej cesze. Dlatego apel reklamowy, kierowany do mężczyzn, 

powinien mieć charakter jednostkowy, aby móc zogniskować uwagę na właściwości 

wyróżniającej dany produkt. Mężczyźni częściej niż kobiety opierają sąd na pierwszej 

informacji, która jest podstawą do wyrobienia ostatecznej oceny i wokół której 

ogniskują się oceny dotyczące drugorzędnych właściwości. Stąd komunikat 

reklamowy powinien być szczególnie starannie przygotowany, aby to pierwsze 

wejrzenie pozostawiło najsilniejsze wrażenie. U kobiet nastawienie wartościujące 

ukierunkowane jest na różnorodne właściwości towarów, czego konsekwencją jest 

ocena generalna, zwłaszcza, gdy dotyczy towarów o zróżnicowanej gamie 

właściwości, pojawia się w związku z ostatnio zaobserwowaną właściwością101. 

Techniki usprawniające przekaz i zalecenia socjotechniczne to każda 

szerzej zakrojona akcja reklamowa podporządkowana określonej strategii, do której 

dopiero dobierane są odpowiednie techniki, rodzaje apeli i środki, przy pomocy, 

których realizowane jest całe zamierzenie. Do działań usprawniających akcję reklamy 

długofalowej zaliczyć należy technikę reklamy przygotowującej lub wprowadzającej 
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oraz technikę towarzyszącą, zwaną przypominającą. W pierwszym przypadku 

najczęściej chodzi o przedsięwzięcie obliczone na dłuższy czas, chociaż bywa, że 

technika ta stosowana jest jednorazowo. Posłużenie się tymi technikami z reguły 

związane jest z cyklem życia produktu. Reklama przygotowująca ma na celu 

dostarczyć informacji o walorach produktu oraz wytworzyć atmosferę wyczekiwania 

na coś, co warte będzie, jeśli nawet nie kupienia, to przynajmniej obejrzenia102. 

Przy próbie wejścia na rynek najważniejszym zadaniem jest precyzyjne 

określenie grupy, dla której produkt jest przeznaczony. Do tej grupy i do właściwości 

produktu dostosowane są typ apelu i inne techniki. Ważny jest także dobór 

właściwych środków przekazu reklamy103. 

Reklama przypominająca wytwarza impuls zakupowy. Może to być 

odwołanie do pory roku uzasadniających zakup (np. wiosenne porządki), innej 

okoliczności związanej z kalendarzem (np. prezenty świąteczne), cyklu życia 

jednostki czy rodziny (np. początek miesiąca jest zwykle okresem nasilonego popytu 

na produkty codziennego użycia w hipermarketach, a wynika to z dat wypłat 

wynagrodzeń i cykli spłat kart kredytowych) lub innej okoliczności mającej wywołać u 

konsumenta gotowość do dokonania zakupu (np. oferta trzech produktów za cenę 

dwóch). W tym rodzaju reklamy podstawowym celem sprzedażowym jest kreowanie i 

utrzymanie lojalności konsumentów to jest ich skłonności do dokonania zakupów 

produktów oznaczonych daną marką i uniknięcie zakupów produktów oznaczonych 

markami konkurencyjnymi104. 

Reklama towarzysząca lub przypominająca pełni funkcje podtrzymywania 

zainteresowania produktem lub usługą i dzięki technice powtórzeń utrwala w pamięci 

odbiorców te wszystkie właściwości produktu, które go korzystnie wyróżniają z 

pośród innych towarów. Techniki przypominające dotyczą produktów, które są już 

znane na rynku i mają w miarę ustabilizowaną pozycję. Dlatego nie wymagają tak 

dużego nagłośnienia jak dopiero wprowadzane na rynek. W tym przypadku 

wymagane jest „pójście na całość”. W odniesieniu do nowego produktu niezbędna 

jest taktyka globalnego ataku. W stosunku do produktu, który już funkcjonuje na 

rynku, wystarczy taktyka małych kroków z interwałowymi przerywnikami i 

wzmocnieniami. Zupełnie nowy produkt pojawiający się na rynku wymaga 
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koncentrycznej metody silnych pobudzeń, co oznacza posłużenie się kilkoma 

środkami przekazu na raz, w tym zwłaszcza najsilniejszym nośnikiem reklamy, jakim 

jest telewizja. Technika przypominania towarzyszy producentowi prawie przez 

wszystkie (poza pierwszą) fazy jego istnienia na rynku. Niezmiernie trudno jest 

określić jednakże jak wysoki ma być poziom intensywności zaangażowanych 

środków przy użyciu tej techniki. Czynnikiem utrudniającym wyznaczenie 

optymalnego poziomu dla reklamy w tych fazach, w tym wysokości przeznaczonych 

na nią środków finansowych, jest moda. Popyt na produkty podlegające modzie 

zależy w dużej mierze od utrzymania się mody na inne produkty tej samej klasy. 

Czysto instrumentalny charakter ma technika najsilniejszego bodźca. Nie ma ona 

znamion uporządkowanej procedury i posiada wiele różnych odmian. W zależności 

od celu, do którego ma być użyta, stosowane są bardzo zróżnicowane środki 

oddziaływania. Ostry kontrast, jaskrawy kolor, szokujące zestawienie przedmiotów, 

osób lub sytuacji. Stosunkowo najszersze zastosowanie ma „wejście klinem”, będące 

odmianą techniki najsilniejszego bodźca. Jej podstawowymi komponentami jest siła - 

mocne uderzenia, wybranie właściwego momentu do rozpoczęcia akcji, dynamika 

poszczególnych sekwencji przekazu rozumiana, jako łańcuch kolejnych wejść. 

Technika ta w wersji popularnej porównywana jest do zachowania akwizytora 

wkładającego swój but między próg, a drzwi klienta105. 

Warto w tym miejscu powiedzieć też o trzech regułach psychologii 

Percepcji: regule równowagi, regule rzutu oka oraz regule ruchu106, które zostaną 

poniżej omówione. 

Psychologia percepcji odkryła pewne reguły organizujące spostrzeganie 

przez człowieka obrazu. Pierwszą z nich jest reguła równowagi. Zgodnie z tą regułą 

tzw. optyczny punkt centralny znajduje się w jednej trzeciej odległości od górnego 

krańca. Jeśli ktoś patrzy na plakat czy na rozkładówkę czasopisma, to jest to punkt, 

na którym jego oczy zatrzymują się najdłużej i w tym właśnie miejscu należy umieścić 

podstawowe, krótkie hasło reklamowe, by zmaksymalizować szansę, że zostanie ono 

dostrzeżone i zapamiętane. 

Podstawowym błędem, jaki popełniają projektodawcy całostronicowych 

reklam gazetowych, jest zapełnienie tekstem całej przestrzeni. Reguła rzutu oka 
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dotyczy warunków, w których odbiorca reklamy nie przygląda się jej wnikliwie, ale 

zaledwie „rzuca na nią okiem”. Należy zatem uwzględnić fakt, że oczy czytelnika 

tylko przez chwilę błądzą po stronie gazety i istotne jest, by podczas owego 

błądzenia spotkały to, co w reklamie jest najważniejsze. Zgodnie z wynikami 

przeprowadzonych badań najbardziej prawdopodobne jest, że oko czytelnika 

przesunie się tylko po prawym górnym rogu strony. Prawdopodobieństwo, że 

zostanie zauważone coś, co umieszczono w lewym dolnym rogu, jest minimalne. Z 

faktu powyższego można wysnuć co najmniej dwa wnioski. Po pierwsze, istotne 

informacje powinny być umieszczane właśnie w prawym górnym rogu strony gazety 

lub czasopisma. Po drugie, aby czytelnik nie poprzestawał spoglądać na obraz 

reklamowy należy pozostawić dużo pustej przestrzeni, ponieważ jeśli w reklamie 

gazetowej duża przestrzeń nie pozostaje całkowicie zapełniona, to oko czytelnika 

automatycznie przesuwa się tam, gdzie jest jakiś obraz. Innym sposobem jest 

wykorzystanie faktu, że ludzie spostrzegają szczególnie łatwo te obiekty (a więc 

także reklamy), które różnią się od innych. Efekt „odróżniana się” można osiągnąć 

np. przez umieszczanie białych liter na czarnym tle czy wydrukowanie w gazecie 

reklamy „do góry nogami”. Automatycznie obróci on czasopismo i zainteresuje się 

treścią ogłoszenia107. 

Być może najlepszym sposobem na skłonienie czytelnika do zapoznania 

się z całością przekazu reklamowego jest wykorzystanie zupełnie innej reguły, tzw. 

reguły ruchu. Oko ludzkie jest wprawdzie tak skonstruowane, że widzi również 

przedmioty statyczne, ale na ruch reaguje w sposób specyficzny. Reklama 

obrazowa, poza telewizyjną jest jednak statyczna, co więc można zrobić, aby 

wywołać ruch oczu obserwatora w pożądanym kierunku? Reguła ruchu oparta jest na 

zasadzie wynikającej z obserwacji, która mówi, że wzrok obserwatora podąża za 

wzrokiem lub wyciągniętym palcem wskazującym osoby, na którą on patrzy. Sztuka 

reklamy wykorzystuje tę regułę w sposób dwojaki. Pierwszy z nich polega na 

narysowaniu wyciągniętego palca wskazującego (czy będącej jego odpowiednikiem 

wyraźnej grubej strzałki) i zamieszczeniu pewnej informacji przed nim (przed nią). 

Innym bardziej wyrafinowanym sposobem wykorzystania reguły ruchu jest specjalna 

organizacja obrazu reklamowego. Obraz taki komponuje się w ten sposób, że 

przedstawia on fotografię człowieka lub kilku ludzi, którzy wpatrują się w jakiś punkt. 

                                                           
107

 Zob. Z. Florek-Paszkowska Ukryta perswazja w reklamie, 

[dostępne:http://psychologia.wiedza.diaboli.pl/psychologia-reklamy/], 19.05.2011. 
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Tym punktem może być reklamowany artykuł lub coś, co usprawiedliwiałoby 

zainteresowanie przedstawionych na fotografii ludzi. W tym drugim przypadku 

odbiorca reklamy biegnąc wzrokiem od oczu oglądanych przez siebie ludzi w 

kierunku, w którym oni spoglądają niezawodnie się na to hasło natknie108. 

Warto w tym miejscu wyjaśnić różnicę między reklamą społeczną a 

komercyjną, ponieważ podobne techniki, zasady, które są stosowane w reklamach 

komercyjnych można również zastosować w odniesieniu do reklam społecznych. 

Reklama społeczna pojawiła się w Polsce stosunkowo niedawno. Reklama 

społeczna jest czynnikiem kreowania zmian społecznych o charakterze całkowicie 

świadomym i zaplanowanym. To, co klasyczne kampanie reklamowe czynią niejako 

mimochodem, reklamując produkty, kampanie społeczne robią celowo i metodycznie. 

Reklama komercyjna ma za zadanie reklamować produkty, których sprzedaż 

przyniesie przedsiębiorstwom wymierne korzyści i zyski. Celem kampanii 

społecznych jest modyfikowanie rzeczywistości społecznej przez wyjaśnianie 

niektórych zjawisk, poszerzanie wiedzy, uwrażliwianie na pewne tematy, 

angażowanie w sprawy społeczne. Reklama społeczna dostarcza wiedzy, którą 

określamy, jako społeczną. Wiedza społeczna z założenia uczy pewnych 

pożądanych zachowań społecznych, informuje o zagrożeniach i sposobach ich 

przezwyciężania, przełamuje obawy i stereotypy. Społeczne przekazy reklamowe 

przekazują konkretną, często specyficzną wiedzę i rzetelną informację. Czynią 

konsumenta świadomym, chociażby możliwości leczenia, jak i działania w rozmaitych 

społecznych sytuacjach. Druga natomiast kreuje rzeczywistość społeczną w ciągłym 

procesie negocjowania elementów, kodów, stylów i ról społecznych109. 

Reklamy społeczne w większości przypadków są odróżniane w sposób 

intuicyjny od reklam komercyjnych, a przez niektórych wręcz traktowane, jako 

odrębna kategoria, do której, nie pasuje określenie „reklama”, ze względu na 

niekomercyjny charakter. Jednym ze sposobów definiowania reklamy społecznej jest 

porównanie jej do reklamy komercyjnej110. 

 

                                                           
108

 Zob. Z. Florek-Paszkowska Ukryta perswazja w reklamie, 
[dostępne:http://psychologia.wiedza.diaboli.pl/psychologia-reklamy/], 19.05.2011. 
109

 Por. M. Bogunia-Borowska, Reklama jako tworzenie rzeczywistości społecznej, Kraków 2004, s. 
129 – 130. 
110

 Zob. D. Maison, N. Maliszewski, Co to jest reklama społeczna, [w:] D. Maison, P. Wasilewski (red.), 
Propaganda dobrych serc czyli rzecz o reklamie społecznej, Kraków 2002, s. 9. 
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Tabela 3. ilustruje podstawowe różnice między reklamą społeczną a 

komercyjną. 

Tabela 3. Różnice między reklamą komercyjną a społeczną 

 reklama komercyjna reklama społeczna 

złożoność postawy 

(siła, trwałość i 

stabilność 

zmienianej postawy) 

na ogół niewielka na ogół duża 

pożądany poziom 

zmiany postawy 

zazwyczaj płytki – 
zmiana w obrębie 
stosowanego repertuaru 
zachowań – np. zmiana 
marki pitego soku 

często głęboki – zrezygnowanie z 
pewnych zachowań na rzecz innych – 
zaprzestanie niebezpiecznej jazdy, 
zaprzestanie palenia papierosów 

charakter przekazu zazwyczaj przyjemny, 
gratyfikujący – reklamy 
komercyjne mówią o 
stanach przyjemnych 
i obiecują przyjemne 
odczucia 

często nieprzyjemny, awersyjny – 
reklamy społeczne mówią często o 
rzeczach, o których ludzie nie chcą 
myśleć, które wypierają i do których 
sami przed sobą nie chcą się przyznać, 
np. ryzyko zachorowania na raka, 
przemoc w rodzinie 

rodzaj korzyści bliska perspektywa 
korzyści 
obiecywanych w 
reklamie – „kupisz lody, 
poczujesz jakie są 
smaczne” 

odroczona perspektywa i często 
trudna do wyobrażenia –
„przestaniesz palić, zmniejszy się w 
przyszłości szansa zachorowania na 
serce” 

intencje przypisane 

nadawcy 

chęć zysku i próba 
oszukania – w 
konsekwencji 

niska wiarygodność 
nadawcy i brak zaufania 

chęć pomocy innym – w 
konsekwencji wysoka 

wiarygodność nadawcy i zaufanie 

budżet większe budżety – na 
badania, kreację i 
realizację 

kampanii reklamowej 

mniejsze budżety – często wręcz brak 
środków 

finansowych na badania i profesjonalną 
reklamę 

Źródło: D. Maison, N. Maliszewski, Co to jest reklama społeczna, [w:] D. 

Maison, P. Wasilewski (red.), Propaganda dobrych serc czyli rzecz o reklamie 

społecznej, Kraków 2002, s. 9. 
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W odróżnieniu od reklamy komercyjnej, postawy, które mają być 

zmieniane przez reklamę społeczną, są na ogół mocno zakorzenione w społecznej 

tradycji i wartościach. Mają one swoje źródło w zwyczajach i upodobaniach (np. 

niezdrowe tradycje kulinarne), religii (np. stosunek do wielodzietności, stosunek do 

transfuzji krwi, przeszczepów), wychowaniu (np. rola kobiety w rodzinie). Poprzez 

zakorzenienie w tradycji postawy takie są zazwyczaj bardziej złożone niż większość 

postaw konsumenckich111. Przykładem są postawy wobec homoseksualizmu. Dana 

osoba na poziomie utajonym może odczuwać niechęć wobec homoseksualizmu, ale 

myśleć o sobie jako o wzorze tolerancji. Tę niechęć trzeba zmienić, choć odbiorca 

nie jest jej świadom. Trudno też zmienić postawy ze względu na ich siłę, której 

źródłem jest na przykład uzależnienie. Konsekwencją rzucenia palenia papierosów 

może być spadek nastroju wywołany zmianami neurochemicznymi w mózgu. Zmiana 

postawy nie tylko dotyczy siły, ale także znaku. Jeśli ktoś lubi objadać się 

słodyczami, a ma pozytywną postawę do słodyczy, to po obejrzeniu reklamy 

powinien wyrażać negatywny stosunek do objadania się112. 

Celem większości reklam komercyjnych jest zachęcenie konsumenta do 

zmiany używanej marki na inną (np. żeby zamiast jogurtu marki A zaczął jeść jogurt 

marki B). Taka zmiana nie jest zazwyczaj głęboką zmianą postawy. Ponadto, w tym 

przypadku, celem jej nie jest zachowanie, a jedynie zmiana sposobu realizacji 

danego zachowania. Zupełnie inaczej to wygląda w reklamach społecznych, które 

najczęściej starają się wpływać na silniejsze i bardziej stabilne postawy. Często ich 

celem jest zmiana postawy na przeciwną (np. z negatywnej – niechęć wobec osób 

odmiennej narodowości, na pozytywną – przychylny stosunek wobec nich) lub 

zmiana dotychczasowego zachowania (np. zmiana brawurowej jazdy samochodem 

na łagodną)113. Postawy zmieniane przez reklamę społeczną są znacznie bardziej 

złożone. Przykładem jest chociażby postawa wobec alkoholu. Jest ona silna, gdyż 

często wiąże się z nałogiem. Jest także stabilna, gdyż jeśli ktoś lubi pić wódkę, to 

rzadko kiedy nagle się to zmienia. Jest też złożona. Ma charakter ambiwalentny, a 

wręcz niektóre skojarzenia na temat alkoholu mogą być ukryte. Z jednej strony 

pozytywne skojarzenia dotyczą atmosfery zabawy, utraty kontroli, preferencji 

                                                           
111

 Zob. D. Maison, N. Maliszewski, Co to jest reklama społeczna, [w:] D. Maison, P. Wasilewski (red.), 
Propaganda dobrych serc czyli rzecz o reklamie społecznej, Kraków 2002, s. 10. 
112

 Zob. N. Maliszewski, Koń trojański w reklamie społecznej, Warszawa 2007, s. 7. 
113

 Por. D. Maison, N. Maliszewski, Co to jest reklama społeczna, [w:] D. Maison, P. Wasilewski (red.), 
Propaganda dobrych serc czyli rzecz o reklamie społecznej, Kraków 2002, s. 10 – 11. 
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smakowych, polskiej tradycji, a także skojarzeń z męskością, pewnej przynależności 

do grupy („z nami się nie napijesz?”). Z drugiej jednak strony ta utrata kontroli bywa 

niebezpieczna, mocne trunki uzależniają, kojarzą się z patologią, przemocą, 

grzechem. Te negatywne skojarzenia niepokoją, mogą być więc ukryte114. 

Autorzy większości reklam komercyjnych starają się wywołać reklamą 

dobry nastrój poprzez wprowadzanie przyjemnej scenerii i muzyki, wykorzystanie 

znanych i lubianych osób lub tworzenie zabawnych historii. Zupełnie inaczej wygląda 

to w przypadku reklam społecznych. Mają one często charakter awersyjny: smucą, 

przerażają, mówią o sprawach, które wywołują lęk, niechęć i dotyczą problemów, o 

których większość ludzi chciałaby zapomnieć (np. takie tematy jak śmierć, choroby, 

bieda, przemoc, patologia). W konsekwencji reklamy społeczne często wywołują u 

odbiorcy odczucia negatywne115. Jeśli osoba paląca papierosy ma rzucić palenie, to 

straszy się ją konsekwencjami nałogu, czyli rakiem płuc, nieświeżym zapachem z 

ust. Zapomina się jednak o tym, że dana osoba może chętniej zmienić swoje 

zachowa nie, kiedy obieca się jej jakąś nagrodę. Mężczyznę można lepiej zachęcić 

do uprawiania sportu obietnicą atrakcyjnego wyglądu, powodzenia u płci przeciwnej 

niż wizją piwnego brzuszka jak u kobiety w 9 miesiącu ciąży. Mitem jest to, że 

reklamy społeczne powinny wyciskać z nas łzy, straszyć, być czarno-białe. 

Reklamodawca na ogół rozwiązuje dylemat księdza – czy obiecywać niebo, czy 

straszyć piekłem. Jeden i drugi sposób może być skuteczny, ale ich efektywność 

zależy od tego, do czego się namawia i w jakiej sytuacji. Nagrody są skuteczne 

zwłaszcza kiedy chcemy kogoś namówić do jakiegoś działania, np. do 

profilaktycznego badania się w związku z rakiem piersi116. 

Podstawowym środkiem perswazji, którym dysponuje reklama 

komercyjna, jest oferowanie korzyści, których osiągnięcie nie jest trudne i zazwyczaj 

nie wymaga dużego wysiłku: wystarczy kupić dany produkt. W przypadku reklam 

społecznych obiecywane korzyści nie są tak wyraźne i oczywiste. Wiele osób nie 

dostrzega korzyści, jakie mogą mieć z powodu większej akceptacji dla 

niepełnosprawnych lub tolerancji dla uchodźców. W innych reklamach obiecywane 

korzyści są bardzo odległe, przez co trudne do wyobrażenia, jak np. w przypadku 

reklam nawiązujących do zachowań proekologicznych, których celem jest ochrona 

                                                           
114

 Zob. N. Maliszewski, Koń trojański w reklamie społecznej, Warszawa 2007, s. 6. 
115

 Zob. D. Maison, N. Maliszewski, tamże, s. 11. 
116

 Zob. N. Maliszewski, tamże, s. 8. 
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zasobów naturalnych dla przyszłych pokoleń. Ponadto obiecywane korzyści nie 

zawsze bezpośrednio dotyczą adresata reklamy, ale osoby trzeciej. Tak jest, gdy 

ktoś oddaje krew, wspiera akcję humanitarną lub przekazuje pieniądze, dzięki którym 

mają być stworzone godziwe warunki umierającym. Korzyści często mają charakter 

wewnętrzny i subiektywny, jak zadowolenie z samego siebie, spokój, wygoda. Bez 

względu na stopień trudności w definiowaniu korzyści oferowanych przez marketing 

społeczny, przystępując do tworzenia kampanii reklamowej, należy pamiętać, że 

skuteczne działanie marketingowe jest wynikiem zaoferowania korzyści jak najlepiej 

zdefiniowanych i dopasowanych do potrzeb grupy docelowej117. 

Reklamę komercyjną i społeczną różni również nastawienie do nadawcy i 

przypisywane mu intencje. Większość ludzi jest negatywnie nastawiona do reklam. 

Reklamy są kojarzone z manipulacją, kłamstwem, namawiać do kupowania 

niepotrzebnych rzeczy. W konsekwencji nadawca reklamy (producent, agencja 

reklamowa) jest postrzegany, często w nieuczciwy sposób, jako naciągający ludzi i 

nastawiony wyłącznie na zysk, czyli mało wiarygodny. Pod tym względem w dużo 

lepszej sytuacji jest reklama społeczna. Poprzez poruszanie ważnych problemów 

nadawcy zazwyczaj przypisywane są jak najlepsze intencje (nie chęć zysku, ale 

altruistyczna chęć pomocy), przez co taka reklama wydaje się bardziej wiarygodna. 

Jednak pozytywny odbiór nadawcy w przypadku reklam społecznych nie zawsze jest 

regułą bezwyjątkową. Zależy to od tego, na ile nadawca komunikatu społecznego 

jest organizacją lubianą i cieszącą się uznaniem. Jeżeli tak nie jest, również 

komunikat w reklamie społecznej może wywoływać bunt u odbiorców. Z doświadczeń 

kampanii społecznych na świecie wynika, że problem ten występuje często w 

przypadku komunikatów przekazywanych przez organizacje rządowe, policję, firmy 

ubezpieczeniowe, czyli organizacje, wobec których ludzie nie zawsze są pozytywnie 

nastawieni118. 

Milionowe budżety kampanii komercyjnych są nieporównywalnie większe 

niż budżety akcji społecznych. Są wyjątki. Na przykład w USA na skutek przegranych 

procesów koncerny tytoniowe zostały zobligowane do wydania 13 miliardów dolarów 

na kampanie społeczne w okresie 25 lat. W Polsce kampanie często realizowane są 

za kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy złotych. Jest to sytuacja niepokojąca, świadcząca 

                                                           
117

 Zob. D. Maison, N. Maliszewski, Co to jest reklama społeczna, [w:] D. Maison, P. Wasilewski (red.), 
Propaganda dobrych serc czyli rzecz o reklamie społecznej, Kraków 2002, s. 11. 
118

 Por. D. Maison, N. Maliszewski, Co to jest reklama społeczna, [w:] D. Maison, P. Wasilewski (red.), 
Propaganda dobrych serc czyli rzecz o reklamie społecznej, Kraków 2002, s. 11 – 12. 
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o złym planowaniu wydatków na problemy społeczne. Działania prewencyjne, takie 

jak kampanie społeczne, są dużo tańsze niż koszty ich zaniechania. Liczą się poza 

tym nie tylko pieniądze związane z leczeniem osób, które np. uległy wypadkowi, są 

uzależnione, bezcenne jest też ich życie i zdrowie119. 

Reklama społeczna dotyczy zagadnień poważnych i fundamentalnych: 

ludzkiej intymności, cierpienia i wyborów moralnych. Działa przede wszystkim na 

nasze emocje. Dlatego przede wszystkim wymaga szczerości i autentyzmu, a nie 

intelektualnej kokieterii. Wymaga też propozycji konkretnego działania po to, by 

zamiast drażnić uruchomione emocje, zaprząc je do działania w słusznej sprawie120. 

Reklama społeczna to jest taki komunikat, którego treść mieści się w tym, co my 

określamy przymiotnikiem „społeczny”, czyli reklama na rzecz dobra publicznego. 

Reklamy społeczne powstają z inicjatywy organizacji lub instytucji, które dochodzą do 

wniosku, że pewne zjawiska społeczne zależą od postaw społecznych; że zjawiska 

negatywne, patologie społeczne, albo pewien stan świadomości – zresztą, to 

niekoniecznie musi być patologia – wymagają interwencji, zmiany. I to właśnie jest 

najczęściej celem reklamy społecznej. Instytucje powołane do ochrony, troski o 

pewne obszary życia społecznego zabiegają o to, by stosunek społeczeństwa, a więc 

postawy społeczne, wobec tych zjawisk zmieniły się, rzecz jasna na lepsze. Zwracają 

uwagę na pewne potrzeby – weźmy na przykład nikotynizm, nałóg z którym 

społecznie warto walczyć121.  

Ten podrozdział w głównej mierze poświęcony był różnicom między 

reklamami komercyjnymi, a reklamami społecznymi. Niemniej jednak reklamy te nie 

tylko różnią się od siebie, lecz są też elementy, które je łączą. Podobne metody i 

techniki stosuje się zarówno do jednych, jak i do drugich. Oba typy stawiają sobie za 

cel zmianę postaw, jednakże w reklamie społecznej poziom zmiany postawy często 

jest głęboki, np. rezygnacja z pewnych zachowań na rzecz innych. Mówiąc o 

reklamie społecznej nie sposób jest nie wspomnieć o mechanizmach działania 

kampanii społecznych, które szczegółowo zostaną omówione w kolejnym 

podrozdziale. 

 

                                                           
119

 Zob. N. Maliszewski, Koń trojański w reklamie społecznej, Warszawa 2007, s. 11. 
120

 L. Stafiej, http://www.fks.org.pl/b-art-reklama.php, 19.05.2011. 
121

 Por. P. Prochenko, L. Stafiej, I. Stankiewicz, M. Izdebski, Reklama społeczna kreacja a 
skuteczność, [dostęp: www.scribd.com/.../8524322-Publikacja-Reklama-Spoleczna-Kreacja-a-
skutecznosc], s. 11 – 12. 
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3. Mechanizm działania kampanii społecznej 

Kolejny podrozdział dotyczy mechanizmów działania kampanii 

społecznych. Kampania społeczna to zestaw różnych działań zaplanowanych w 

konkretnym czasie, skierowanych do określonej grupy docelowej, której celem jest 

doprowadzenie do wzrostu wiedzy, zmiany myślenia, zachowania wobec 

określonego problemu społecznego lub prowadzi do rozwiązywania problemu 

społecznego blokującego osiąganie dobra wspólnego zdefiniowanego, jako dany cel 

marketingowy. Kampania społeczna może stosować narzędzia i techniki reklamowe 

oraz PR122. 

Kampania społeczna jak każda inna kampania powinna być efektem 

planu, strategii marketingowej, strategii komunikacyjnej. I tak, jak wszędzie indziej, 

jest tylko wierzchołkiem góry lodowej. Powinno się do niej przygotowywać 

metodycznie. To powinien być program, dla którego kampania jest tylko zewnętrzną 

częścią dotyczącą porozumienia, komunikacji z odbiorcą. Natomiast przedtem, za 

tym, i wokół tego, są działania, które mają umożliwić postępowanie wynikające ze 

zmiany postaw. W związku z tym, jeżeli mówimy o powstrzymaniu się od 

nikotynizmu, to trzeba pomóc ofiarom, trzeba pomagać tym, którzy sami nie potrafią 

wyzwolić się z tego nałogu. Tak działaniami prawnymi jak i działaniami 

wychowawczymi, także w mediach, w prasie, także tworzeniem koalicji na rzecz 

zmiany tych postaw123. 

Każda kampania, każda komunikacja, jak sama nazwa wskazuje, jest to 

porozumienie, dialog pomiędzy nadawcą a odbiorcą, a skoro dialog, to po to, żeby 

się zrozumieć. Jeden musi znać potrzeby drugiego, nawet, jeżeli nadawca jest 

bardziej świadomy, a nawet rości sobie prawo wiedzieć, co jest lepsze dla odbiorcy. 

Jeżeli chce się przekonać kogoś do czegoś, to podobnie jak w rozmowie nie można 

drugiej strony zakrzykiwać, nie należy bić, odbierać głosu, tylko najpierw trzeba 

wysłuchać, postarać się zrozumieć, jaki jest pogląd drugiej strony, a potem można 

starać się wskazać błędy w rozumowaniu rozmówcy, albo wskazywać na argumenty, 

które rozmówca pominął albo pokazać, które argumenty są istotne dla nadawcy124. 

Kampania społeczna wymaga wiele pokory i przemyśleń. Taka kampania nie polega 

                                                           
122

 P. Prochenko, http://www.fks.org.pl/, 16.06.2011. 
123

 Por. P. Prochenko, L. Stafiej, I. Stankiewicz, M. Izdebski, Reklama społeczna kreacja a 
skuteczność, [dostęp: www.scribd.com/.../8524322-Publikacja-Reklama-Spoleczna-Kreacja-a-
skutecznosc] s. 11 – 13. 
124

 Zob. Tamże, s. 14. 
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wyłącznie na pomysłowości osób z działów kreacji. Na początku trzeba wiedzieć 

wiele na temat problemu, jakim się zajmujemy, jaki ma być cel kampanii, jaki ma być 

cel przekazu reklamowego, do kogo on ma być skierowany i oczywiście, co jest w 

stanie przekonać grupę docelową do zmiany zachowania125. Mało tego, wcale nie 

należy oczekiwać, że druga strona od razu zmieni postawę czy pogląd. Należy 

zaczekać, przypominać co jakiś czas argumenty, dopytywać się, czy druga strona 

jest gotowa do zmiany poglądu, a nawet pomagać zmienić pogląd, kusząc 

rozmaitymi zaletami proponowanej postawy, żeby łatwiej i szybciej można było ten 

pogląd zmienić. Jeżeli robimy kampanię na rzecz bezpieczeństwa drogowego, to 

musimy zrozumieć, dlaczego ludzie jeżdżą tak szybko, mimo że przecież logiczne 

jest, że kto jedzie szybciej, ten bardziej ryzykuje. Trzeba zbadać, dlaczego ludzie 

naciskają pedał gazu częściej i mocniej, niż nakazuje rozsądek. Nie wystarczy im 

tylko wytykać, że postępują głupio, trzeba im pomagać nie czynić tego, co jest dla 

nich szkodliwe. W reklamie społecznej, trzeba, jak wszędzie, liczyć się z tym, że 

efekty takich programów wymagają czasu, bo sam program jest z natury 

przedsięwzięciem długodystansowym, więc trzeba być cierpliwym. Cenniejsze są te 

zmiany w postawach, które dojrzewają powoli, ale gruntownie, które się dobrze 

ukorzeniają w społeczeństwie, niż te, które dzieją się doraźnie, o których się 

zapomni, zanim kampania się skończy albo tuż po niej. Dlatego warto czekać, warto 

realizować te programy, żeby zmiana była gruntowna126. 

Dokładne rozpoznanie rynku oraz wybór segmentów stanowi solidną 

podstawę do tworzenia programów marketingowych. Opiera się je na koncepcji tzw. 

marketingu mix127. Marketing-mix według Philipa Kotlera, Garego Armstronga, Johna 

Saundersa i Veronicy Wong, to jedna z dominujących idei nowoczesnego 

marketingu. Definiujemy go, jako zbiór poddających się sterowaniu taktycznych 

instrumentów marketingowych, których kompozycję firma przygotowuje w celu 

uzyskania zamierzonej reakcji na rynku docelowym128. Do zilustrowania marketingu-

mix posłuży zaprezentowany poniżej schemat. 
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 Zob. P. Prochenko, L. Stafiej, I. Stankiewicz, M. Izdebski, Reklama społeczna kreacja a 
skuteczność, [dostęp; www.scribd.com/.../8524322-Publikacja-Reklama-Spoleczna-Kreacja-a-
skutecznosc] s. 4. 
126

 Por. Tamże, s. 15 – 16. 
127

 Zob. A. Pabian, Promocja. Nowoczesne środki i formy, Warszawa 2008, s. 20. 
128

 Zob. P. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong, Marketing. Podręcznik europejski, Warszawa 
2002, s. 57. 
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Ilustracja. 1. Segmenty rynku – marketing-mix  

 

Źródło: J. Karwowski, Podstawy marketingu, Szczecin 1998, s. 20. 

Natomiast marketing społeczny według Philipa Kotlera, Nancy Lee, 

Michaela Rothschilda – to proces wykorzystujący zasady i techniki obowiązujące w 

marketingu komercyjnym tworzenia, komunikowania i dostarczania wartości w celu 

wpłynięcia na zachowania/postawy grupy docelowej z korzyścią dla całego 

społeczeństwa (ochrona zdrowia, bezpieczeństwo, środowisko naturalne)129. Z kolei 
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 Zob. M. Karwacka, Marketing społeczny w służbie biznesu i społeczeństwa, „Kultura i Edukacja” nr 
2/2007, s. 24. 
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Eugeniusz Michalski postrzega marketing społeczny, jako projektowanie, wdrażanie i 

kontrolę programów dążących do wzrostu poparcia dla społecznej idei lub 

poszanowanie zwyczajów przez określony krąg ludzi130. 

Aby doprowadzić do realnej, wymiernej zmiany społecznej, kampania musi 

być częścią większej, długofalowej strategii marketingowej. Jej twórcy powinni 

trzymać się kilku marketingowych zasad, zaadaptowanych do potrzeb osiągania 

celów społecznych. Praktycy i teoretycy marketingu społecznego przytaczają ich 

pięć. Są to zasady: 4 „P”, grupy docelowej, barier i korzyści, pierwszeństwa działania 

oraz zasada tzw. Johna Wayne’a, które zostaną poniżej omówione. 

Zasada pierwsza – 4 „P” marketingu społecznego. Mieszanka 

marketingowa (zwana również marketingiem-mix lub „4P”) składa się z czterech 

podstawowych elementów: produktu, ceny, dystrybucji oraz promocji. Skuteczna 

kampania społeczna również zawiera te cztery elementy, choć nie zawsze w 

kontekście społecznym są one rozumiane w ten sam sposób, co w komercyjnym131. 

Nie wystarczy sama komunikacja, aby zmieniać zachowania społeczne. Potrzebne 

są odpowiednie udogodnienia, rozwiązania infrastrukturalne, dostęp do stosownych 

rozwiązań i produktów. Nie zapominajmy o tym! Cóż z tego, że zachęcimy Polaków 

do segregacji odpadów, jeśli nie zadbamy o odpowiednie mechanizmy recyrkulacji 

posegregowanych surowców132? Przykładem może być zmiana zachowań kobiet w 

zakresie profilaktyki raka szyjki macicy (zachęcanie do regularnych cytologii, 

szczepień ochronnych, wizyt lekarskich w celu badań kontrolnych). Przekonanie o 

tym, że czas poświęcony na badania i profilaktykę to niewiele w porównaniu, z 

korzyścią, jaką jest zachowanie zdrowia i życia133. 

Zasada druga dotyczy grupy docelowej. W sprawach społecznych każdy z 

nas ma swoje przekonania i najlepsze rozwiązania. Tymczasem przy tworzeniu 

kampanii społecznej nie ma znaczenia nasza opinia czy nasz sposób patrzenia na 

problem. Od momentu, kiedy wyznaczymy grupę lub grupy docelowe kampanii, 

musimy patrzeć na świat, na temat kampanii tylko i wyłącznie oczami naszych 

odbiorców. Jeśli chcemy ich przekonać do określonych zachowań czy idei, nie 
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 E. Michalski, Marketing. Koncepcje. Strategie. Decyzje, Koszalin 2000, s. 575. 
131

 Zob. D. Maison, N. Maliszewski, Co to jest reklama społeczna, [w:] D. Maison, P. Wasilewski (red.), 
Propaganda dobrych serc czyli rzecz o reklamie społecznej, Kraków 2002, s. 14. 
132

 Zob. A. Stafej-Bartosik, Przygotowanie Kampanii społecznej – krok po kroku, [w:] D. Maison, P. 
Wasilewski, Szlachetna propaganda dobroci, czyli drugi tom o reklamie społecznej, Kraków 2008, s. 
236. 
133

 Zob. M. Daszkiewicz, Kreowanie produktu w marketingu społecznym, [w:] Zarządzanie produktem. 
Kreowanie produktu, Poznań 2010, s. 30. 
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możemy używać argumentów oderwanych od ich systemu wartości i sposobu 

percepcji rzeczywistości. 

Zasada trzecia odnosi się do barier i korzyści. Patrząc na temat kampanii 

oczami odbiorców, musimy być w stanie zidentyfikować bariery, które widzi nasza 

grupa docelowa na drodze do proponowanego przez nas zachowania. Nie możemy 

kierować się jedynie intuicją, ale musimy zwrócić się do samych odbiorców i od nich 

dowiedzieć się, co widzą, jako przeszkodę lub wręcz, jako warunek uniemożliwiający 

wdrożenie przez nich proponowanego przez nas zachowania. Z równą pokorą i 

uwagą powinniśmy definiować korzyści wynikające z przyjęcia tegoż zachowania. 

Nie mówmy dwunastolatkowi, że jak nie zapali marihuany, będzie czuł satysfakcję 

moralną – większość nastolatków nie ceni tego uczucia i z pewnością nie przedkłada 

je ponad akceptację grupy czy dobrą zabawę. Poszukajmy korzyści odpowiadających 

systemowi wartości naszych odbiorców. Na dobrej równowadze odpowiednio 

zdefiniowanych barier i zysków będzie opierać się nasza „wymiana marketingowa”, a 

więc podstawowy mechanizm komunikacji marketingowej – coś za coś134. 

Zasada czwarta nawiązuje do pierwszeństwa działania. Pamiętajmy – 

kiedy zrobimy już wszystko, co powinniśmy zrobić, i powiemy wszystko, co miało być 

powiedziane w ramach kampanii – liczy się nie tyle to, co nasz odbiorca pomyśli lub 

jak się przez chwilę poczuje, ale co ostatecznie zrobi, a więc, czy przekonaliśmy go 

do konkretnego zachowania. Pobudzenie dyskusji może być elementem kampanii 

społecznej, ale żadnego poważającego się marketingowca nie powinno 

satysfakcjonować w pełni. To tak jakby Coca Cola uważała za udaną kampanię tę, w 

wyniku, której co prawda nie rośnie sprzedaż, ale ludzie dyskutują na temat 

czerwonego koloru. Nie do tego służy narzędzie, jakim jest marketing… 

Zasada piąta tzw. Johna Wayne’a mówi, że stary szeryf Wayne – nawet, 

gdy wchodził do saloonu swoim najbardziej zrelaksowanym krokiem, potrafił w razie 

potrzeby natychmiast wyciągnąć broń i bezbłędnie jej użyć. Tak musi zachowywać 

się marketingowiec, nie tylko podczas przygotowań, ale także w czasie trwania 

kampanii społecznej135. 
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 Zob. A. Stafej-Bartosik, Przygotowanie Kampanii społecznej – krok po kroku, [w:] D. Maison,P. 
Wasilewski, Szlachetna propaganda dobroci, czyli drugi tom o reklamie społecznej, Kraków 2008, s. 
237. 
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 Zob. A. Stafej-Bartosik, Przygotowanie Kampanii społecznej – krok po kroku, [w:] D. Maison,P. 
Wasilewski, Szlachetna propaganda dobroci, czyli drugi tom o reklamie społecznej, Kraków 2008, s. 
237. 
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Skuteczność kampanii społecznej zależy od tego, jak zaplanowano każdy 

z czterech opisanych powyżej narzędzi marketingowych (produkt, koszty, promocję, 

dystrybucję). Powinny być one doskonale zintegrowane. Z tego względu ich 

przygotowanie nie powinno odbywać się przypadkowo, ale w sposób poukładany, 

etapami, jak po sznurku136.  

W planowaniu kampanii społecznej istotne jest dokładne określenie i 

zrozumienie grupy odbiorców. Dlatego, myśląc o problemach społecznych, za grupę 

odbiorców kampanii społecznej, czyli tzw. grupę docelową, uważa się wszystkich, 

których dotyczy dany problem. Kampanie społeczne są adresowane do wszystkich: 

źle się odżywiających, kierowców, etc.137. Kobiety i mężczyźni to niezwykle 

zróżnicowana grupa. Nieprawdziwe jest także założenie, że osoby w tym samym 

wieku łączy duże podobieństwo. Dane demograficzne pomijają różne niuanse istotne 

dla odbiorców reklam. Wystarczy sobie przypomnieć, jak bardzo zróżnicowana była 

nasza klasa w liceum. Bardziej skuteczne jest poszukiwanie takiej potrzeby, która 

jest właściwa dla wybranej grupy docelowej. Najkorzystniej zaś dokonać tzw. wglądu 

konsumenckiego i odkryć taki motyw niepożądanego zachowania, który był ukryty dla 

odbiorcy. Grupę docelową można wybrać na podstawie podobnego stylu życia, 

sposobu spędzania czasu, wartości. Ludzie w miarę dorastania coraz słabiej 

przystają do podziałów według tożsamości grupowej (studenci) i kategorii (kobiety), 

coraz częściej natomiast do konceptualnych (np. tradycjonalista, reformator, liberał, 

konformista, etc.)138. Od precyzji zdefiniowania grupy docelowej zależy, bowiem siła 

uderzeniowa (impact) reklamy społecznej. Na ogół im precyzyjniej, a więc węziej 

zdefiniowana grupa docelowa, tym bardziej precyzyjny, a w rezultacie bardziej 

skuteczny jest komunikat. Dokładne zdefiniowanie odbiorcy reklamy daje możliwość 

posługiwania się jego językiem, odwoływania się do jego specyficznych potrzeb i 

motywów zachowań. Jest to, więc łapanie szczupaka na błysk o odpowiednich 

kolorach, w porze jego żerowania. Oczywiście grupa docelowa nie może być zbyt 

wąska (mała), gdyż kampania ma wtedy ograniczony zasięg139.  

Kampanie społeczne, ze względu na zasięg, mogą być kampaniami 

ogólnymi, adresowanymi do całego społeczeństwa, lub skierowanymi do publiczności 

specyficznej, tj. do wyselekcjonowanej węższej grupy odbiorców, do określonych 
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 Zob. N. Maliszewski, Koń trojański w reklamie społecznej, Warszawa 2007, s. 20. 
137

 Zob. Tamże, s. 23. 
138

 Zob. Tamże, s. 25. 
139

 Zob. Tamże, s. 27. 
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warstw czy segmentów społeczeństwa w zależności od wieku, płci, miejsca 

zamieszkania, gustów i potrzeb140. 

Połową sukcesu jest dobre określenie grupy docelowej, bo wiemy, z kim 

rozmawiamy. Taka wiedza nie zawsze gwarantuje, że uda się nam zmienić czyjeś 

postawy lub zachowania. Jedną z przyczyn niepowodzeń jest to, że nie słuchamy 

odbiorcy. Należy, więc przede wszystkim posłuchać odbiorcy reklamy, w jaki sposób 

postrzega dany problem, jakie miejsce zajmuje on w jego głowie, w jego sieci 

skojarzeń. Należy się dowiedzieć: 

1) jakie widzi zalety niepożądanego zachowania – to są bariery, które musimy 

pokonać; 

2) jakie widzi wady niepożądanego zachowania, czyli kary; 

3) jakie dostrzega zalety zmiany swojego zachowania, czyli nagrody141. 

Warto w tym miejscu przedstawić proces projektowania reklamy. Składa 

się z trzech etapów: odkrywania problemu, odkrywania pomysłu, odkrywania oceny. 

Odpowiadają one etapom pracy nad reklamą: zrozumieniu briefu kreatywnego, 

wymyślaniu koncepcji i jej ocenie. Do każdego etapu dobrane są metody, dzięki 

którym idea przekazu staje się dobrze zrozumiała i zdefiniowana (odkrywanie 

problemu), powstają oryginalne pomysły na kampanie (odkrywanie pomysłu), zostają 

poddane twórczej i wieloaspektowej krytyce (odkrywanie oceny)142, które zostaną 

przedstawione poniżej. 

Odkrywanie problemu 

 Inwentarz cech – celem inwentarza cech jest uwolnienie się od 

stereotypowego myślenia o problemie i znalezienie przekonującego argumentu 

(sprzedają się tylko wielkie idee). W fazie I należy uwzględnić: 

1. bariery – wszystko to, co powstrzymuje od zmiany niepożądanego zachowania, 

fałszywe przekonania, radość związaną z tym, co zakazane; 

2. wady niepożądanego zachowania dla grupy docelowej (np. papierosy opalają 

na żółto) – są to kary; 

3. nagrody za zmianę zachowania – to co obiecujemy, gdy ktoś zmieni 

zachowanie (np. na powrót pełna potencja).  
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 Zob. B. Dobek-Ostrowska, Komunikowanie polityczne i publiczne, Warszawa 2007, s. 239.  
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 Zob. N. Maliszewski, tamże, s. 28. 
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 Por. Tamże, s. 8 – 9. 
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Motywy zachowania, które są niezwykłe, nieoczekiwane i na pierwszy rzut 

oka niedostrzegalne: 

1. cechy konieczne, typowe, definiujące dane zachowanie; 

2. cechy częste, niekonieczne, przypadkowe; 

3. wolne skojarzenia, najważniejsze, aby wymyślić coś nowego; 

W fazie II należy sformułować tezę, główny przekaz reklamy. Najlepiej 

wybrać jakąś barierę i dodać do niej karę lub nagrodę, za pomocą której można ją 

pokonać. Przykłady: Palenie to dla młodych osób wyraz przynależności do grupy, 

bycia osobą fajną, zbuntowaną przeciw dorosłym, należy więc pokazać, że naprawdę 

atrakcyjny jest bunt przeciw koncernom, które czynią z młodych osób głupców. 

Zgodnie z wizerunkiem filmowym ze starych filmów papieros mężczyźnie przydawał 

atrakcyjności, należy więc przekonać, że papierosy nie tylko obniżają potencję, ale i 

że nowoczesne, zdrowo odżywiające się dziewczęta ze wstrętem patrzą na palących. 

 Mniej uporządkowane sposoby poszukiwania tezy – należy zacząć od tego, że 

do poszukiwania tezy może służyć zwykła faza I – burzy mózgów. Przydatne są 

również techniki: skok w bok, identyfikacja z obiektem143.  

Odkrywanie pomysłu – techniki pisania haseł reklamowych i wizualizacji 

obietnic. Istotą tej fazy jest przekucie tezy w formę reklamy. W zależności od 

preferencji można zacząć od wyrażenia jej w postaci hasła. Ważne jest, aby w 

końcowym efekcie tekst współgrał z obrazem. 

a) Zapisanie tezy w postaci hasła i bodycopy 

Do napisania hasła można użyć jednej z 14 technik: 

1. Rymy (powtórzenie sylab na końcu wyrazów, np. Uchodźcy, nieobcy; Zażywasz – 

przegrywasz); 

2. Chime (najważniejsze wyrazy we frazie zaczynają się od tych samych liter, np. 

Cena czyni cuda); 

3. Asonans i aliteracja (kilkukrotne powtórzenie tych samych spółgłosek lub 

samogłosek, np. No to Frugo); 

4. Gra we frazie (powtórzenie tego samego wyrazu we frazie, np. Bierzesz. Bierzesz 

w tym udział); 

5. Paralelizm (nie tyle powtórzenie tego samego wyrazu, co powtórzenie tej samej 

formy w dwóch frazach, np. Mała cena, wielka pomoc); 
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 Por. P. Maliszewski, Koń trojański w reklamie społecznej, Warszawa 2007, s. 9 – 10. 
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6. Antyteza (w haśle jedno słowo jest zaprzeczeniem drugiego, np. szybko zwolnij); 

7. Gry słowne (mogą opierać się na homonimach, czyli wyrazach, które mają 

podwójne znaczenie, np. Twoja nowa bryka po wypadku); 

8. Plądrowanie ikon (wykorzystanie dwuznaczności wynikającej z użycia wyrażenia 

slangowego lub gwarowego, tytułu filmu, książki, piosenki, etc. np. Prędzej serce Ci 

pęknie – reklama prezerwatyw sprzed II wojny światowej).; 

9. Reanimacja umarłych metafor (wykorzystanie metafory w nowym kontekście, np. 

Uczmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą); 

10. Wiwisekcja słowa (podział słowa, aby miało podwójne znaczenie, np. korupcja?, 

autodestrukcja); 

11. Onomatopeja (efekt brzmienia głosek, aby miały dodatkowe skojarzenie, np. 

Pędem nabędę); 

12. Pytanie retoryczne (np. Korupcja?); 

13. Paradoks (np. Palenie wyszczupla); 

14. Ironia (np. Bo zupa była za słona)144. 

W reklamie prasowej oprócz nagłówka, głównego hasła, można znaleźć 

tekst pisany mniejszą czcionką, zwykle u dołu reklamy. Służy on wyjaśnieniu głównej 

tezy, wprowadzeniu dodatkowych argumentów. Bodycopy zwykle składa się z trzech 

części: przyciągnięcia uwagi, argumentów oraz zachęty do działania, które zostaną 

poniżej omówione. 

1. Przyciągnięcie uwagi (leadin) 

Zdanie wprowadzające przyciąga uwagę i zachęca do dalszego czytania. Odwołuje 

się do nagłówka, ale nie powtarza jego treści. W tym celu stosuje się takie techniki 

jak: 

– zasada przerywania (paradoks, nowatorski zwrot, zaskakujące zdanie); 

– nowinka; 

– przegląd (zdanie otwierające, dające przegląd treści); 

– cytat. 

2. Argument – wypisanie wszystkich argumentów, a następnie uporządkowanie od 

najważniejszych do najmniej istotnych. Ważne jest także, aby te argumenty 

uwiarygodnić, wesprzeć (np. faktami). Oczywiście należy powiedzieć to w ciekawym, 

                                                           
144

 Por. P. Maliszewski, Koń trojański w reklamie społecznej, Warszawa 2007, s. 12 – 13. 
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nieoczekiwanym, przekonującym stylu; sprzedać nową informację, której odbiorca 

nie zna. 

3. Zachęta do działania (lead out) – pozostawienie kontaktu, wskazanie sposobów 

rozwiązania problemu. 

b) Wizualizacja tezy 

Nie zapominajmy, że sposobem na wizualizację tezy może być użycie jednej z 

technik: 

 koń trojański (np. dowcip, huśtawka emocji, „dobrze to rozegraj”, 

automatyczne wyzwalacze); 

 centralny atak (wzbudzenie emocji; prezentacja nowej, oryginalnej myśli, 

podważenie fałszywych przekonań). 

 hiperbola (przesadzanie, koloryzowanie).  

Odkrywanie oceny – nie tylko odkrywanie pomysłów, ale ocena może być twórcza. 

Nie należy bagatelizować jej znaczenia145. 

Dokładna analiza odbioru reklamy społecznej dowodzi, że jej planowanie 

powinno obejmować: 

 drogę dolną reagowania, czyli jakie pierwotne reakcje emocjonalne wywołuje 

reklama w ciągu pierwszych milisekund (czyli w sytuacji, gdy reklama jest w polu 

wzrokowym, człowiek nie zwraca na nią uwagi, odbiera tylko proste bodźce, 

nacechowane emocjonalnie, czy są dla niej pozytywne, czy negatywne); 

 drogę górną reagowania: reakcje automatyczne, czyli aktywizację różnych 

reprezentacji, proste ich kojarzenie, bez refleksji, logiki – tak jak są zestawione, 

chociaż sens przekazu jest inny, np. smoczek i penis z reklamy dotyczącej 

zapobiegania pedofilii; reakcje refleksyjne, czyli wnioskowanie o intencjach nadawcy, 

rozumienie prowokacji, gier słownych, np. intencją nadawcy reklamy dotyczącej 

pedofilii było wzbudzenie emocji i sprowokowanie do myślenia; 

 wpływ na postawy jawne – co deklaruje badany po obejrzeniu reklamy, 

zgodnie z jej normami i wartościami; 

 wpływ na postawy utajone – czy reklama wpływa na ukryte skojarzenia tej 

osoby i w jaki sposób146. 

Podsumowując powyższe rozważania na temat reklamy społecznej, 

można stwierdzić, że głównym celem, zadaniem jaki stawia sobie to zmiana postaw i 

                                                           
145

 Por. P. Maliszewski, Koń trojański w reklamie społecznej, Warszawa 2007, s. 14 – 17. 
146

 Zob. P. Maliszewski, Koń trojański w reklamie społecznej, Warszawa 2007, s. 14. 
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zachowań. Elementem postaw są emocje. To właśnie na emocjach oparte są 

postawy. One sprawiają, że ludzie zmieniają swoje postawy, gdy stwierdzą, że 

przestały odpowiadać uznawanym, przez nich wartościom. Ludzie lepiej zapamiętują 

obraz niż słowa, dlatego, aby zatrzymać ich uwagę na spocie reklamowym, 

reklamodawcy wykorzystują różne mechanizmy. Przyciągnięcie i utrzymanie uwagi 

osiąga się przez odpowiednie natężenie bodźców, a także przez wywołanie 

skojarzeń. Dlatego bardzo często, to pozytywne emocje odgrywają istotną rolę. 

Ponieważ sam obraz często nie wystarczy, ważna jest treść reklamy. Im bardziej 

dopasowana do grupy docelowej, tym bardziej skuteczna zmiana postaw. Kluczową 

rolę w reklamie odgrywa hasło reklamowe, które powinno być łatwe do zapamiętania 

oraz nakłaniać do refleksji.   

Skutecznym zabiegiem RS jest kierowanie przekazu bezpośrednio do 

widza. Przykładem może być kampania, której celem było uświadomienie młodym 

kierowcą zagrożeń, jakie stwarza brawurowa jazda z nadmierną szybkością, oraz 

kierowanie samochodem pod wpływem alkoholu. W tej reklamie umieszczono proste 

w wyrazie, choć o dużym ładunku ekspresji hasła skierowane do młodych kierowców 

„Twoja nowa bryka” z wizerunkiem wózka inwalidzkiego, „Twoje nowe drinki” z 

kroplówką, „Twoja nowa laska” z kulą ortopedyczną. Użycie wyrazu „Twoja” bardziej 

skłania do rozważań i przemyśleń. 

Marketing społeczny wykorzystuje zasady i techniki obowiązujące w 

marketingu komercyjnym w celu wpłynięcia na grupę docelową. Kampanie są 

częścią długofalowej strategii marketingowej, a dzięki czemu RS poprzez swój zasięg 

może docierać do szerokiego grona odbiorców.  
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I. METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH 

1. Cel i przedmiot badań 

W podrozdziale dotyczącym metodologii badań własnych zostaną 

omówione następujące kwestie: cel, przedmiot, dobór próby badawczej, teren badań, 

a także problemy badawcze. Ponadto zostaną omówione metody, techniki i 

narzędzia badawcze stosowanych w badaniach pedagogicznych. 

Mieczysław Łobocki definiuje metodologię badań pedagogicznych jako 

naukę o zasadach i sposobach postępowania badawczego zalecanych i 

stosowanych w pedagogice. Przez zasady, czy reguły lub normy takiego 

postępowania, rozumie się pewne najogólniejsze dyrektywy (zalecenia), mające na 

celu ułatwienie w miarę skutecznego przeprowadzenia badań. Natomiast sposobami 

postępowania badawczego nazywa się procedury (strategie) gromadzenia i 

opracowania interesujących badacza wyników147. 

Badania pedagogiczne, może w większym stopniu, niż gdzie indziej 

określone są przez cele, jakim służą. Ich zadaniem jest zbadanie warunków 

niezbędnych do realizacji postulowanych stanów rzeczy. Celem badania jest 

poznanie umożliwiające działanie skuteczne148. 

Z punktu widzenia celu badania wyróżniamy w pedagogice: 

 badania teoretyczne określone także jako badania podstawowe, 

 badania eksperymentalne, zwane także badaniami weryfikacyjnymi, 

 badania diagnostyczne z odmianami badań terapeutycznych i 

prognostycznych149. 

W badaniach ilościowych cel badań jest wyraźnie określony przed ich 

rozpoczęciem. Można go sprecyzować, podejmując próbę udzielenia odpowiedzi na 

kilka formalnych pytań. Celem badań może być odpowiedź na pytanie: „Jak jest?” 

(wyznaczające opisowy charakter celu badawczego), „Dlaczego…?” (wyznaczający 

diagnostyczny charakter celu badań), „Jaki jest związek między…?” (wyznaczające 

diagnostyczno-wyjaśniający cel badań)150. 

Celem badań pedagogicznych jest poznanie naukowe istniejącej realnie, 

doświadczalnie rzeczywistości społecznej, opis jakiegoś zjawiska, instytucji lub 

                                                           
147

 M. Łobocki, Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków 2008, s. 13 – 14. 
148

 Zob. J. Sztumski, [w:] T. Pilch, T. Bauman (red.), Zasady badań pedagogicznych – strategie 
ilościowe i jakościowe, Warszawa 2001 s. 35. 
149

 Zob. Tamże, s. 36. 
150

 Zob. S. Palka, Podstawy metodologii badań w pedagogice, Gdańsk 2009, s. 66. 
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jednostki. Oprócz funkcji poznawczej badania pedagogiczne spełniają funkcje 

praktyczno-użyteczne oraz funkcje poznawcze151. 

Celem niniejszych badań było poznanie roli reklamy społecznej jako 

narzędzia kampanii społecznej. Badania miały pokazać jakie znaczenie mają 

mechanizmy stosowane w przekazie reklamowym, a także przybliżyć wiedzę 

dotyczącą ważnych problemów społecznych, która może być wykorzystywana w 

edukacji i profilaktyce. 

Kolejnym omawianym aspektem jest przedmiot badań. Według Janusza 

Sztumskiego przedmiotem badań jest to wszystko, co składa się na tzw. 

rzeczywistość społeczną. Do najistotniejszych jej składników zaliczamy: 

1) zbiorowość i zbiory społeczne; 

2) instytucje społeczne; 

3) procesy i zjawisko społeczne152. 

Przedmiotem badania była reklama społeczna. Analiza definicji wskazuje, 

że reklama społeczna podobnie jak reklama komercyjna służy nie tylko 

informowaniu, ale również zmianie postawy i zachowania. Jej celem jest wywołanie 

postaw i zachowań społecznie pożądanych, poprzez namawianie do prospołecznych 

zachowań, jak np. pomaganie potrzebującym, oraz namawianie do zaniechania 

zachowań niepożądanych. Ponieważ reklama społeczna jest powszechnie dostępna, 

dostarcza informacji na tematy ważne społecznie. Poprzez swoją funkcję edukacyjną 

przekazują jakąś wiedzę. To reklamy skłaniające człowieka do myślenia, 

sprawiające, że człowiek zastanowi się nad sensem reklamy. Niejednokrotnie 

pobudzi do działania. 

Dobór osób badanych, czyli wyselekcjonowanie dla celów badawczych 

pewnej ich liczby spośród określonej zbiorowości ludzi, którymi badacz jest 

szczególnie zainteresowany. Zbiorowość tę nazywa się populacją lub zbiorowością 

generalną albo populacją generalną, a osoby wyselekcjonowane próbą lub próbką153. 

Istnieją różne sposoby doboru osób badanych. Najczęściej mówi się o 

losowym i celowym doborze próby. Losowy jej dobór polega na doborze osób z 

określonej populacji w taki sposób, by decydował o tym przypadek, a nie świadomy 

wybór. Z celowym doborem natomiast mamy do czynienia wtedy, gdy 

                                                           
151

 Zob. W. Dutkiewicz, Podstawy metodologii badań do pracy magisterskiej i licencjackiej z 
pedagogiki, Kielce 2001, s. 50. 
152

 J. Sztumski, Wstęp do metod i technik społecznych, Katowice 1995, s. 19. 
153

 Zob. M. Łobocki (red.), Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków 2008, s. 40. 
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wyselekcjonowania osób badanych z danej populacji dokonuje bezpośrednio sam 

badacz154. 

W badaniach zostały przeanalizowane reklamy społeczne emitowane w 

2011 roku. Terenem badań była strona internetowa poświęcona kampaniom 

społecznym http://www.kampaniespoleczne.pl/ (Fundacja Komunikacji Społecznej to 

organizacja pozarządowa działająca od 1998 roku, której misją jest wprowadzanie 

dobrej i odpowiedzialnej komunikacji jako podstawowego warunku zgody, współpracy 

i zrozumienia niezbędnych dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Cele Fundacji 

to podnoszenie jakości komunikacji społecznej w Polsce poprzez profesjonalizację 

marketingu społecznego i tworzenie warunków współpracy organizacji 

pozarządowych, mediów i biznesu)155.  

Dla uzupełnienia badań zostały przeprowadzone wywiady z 

przedstawicielami czterech agencji reklamowych, tworzących reklamy społeczne.  

W badaniach został wykorzystany dobór próby celowo-losowy. Badania 

zostały przeprowadzone w lutym 2012 roku. Przeprowadzone badania miały zarówno 

charakter jakościowy jak i ilościowy. Badania jakościowe dotyczyły wywiadu z 

przedstawicielami agencji reklamowych, natomiast badania ilościowe odnosiły się do 

analizy reklam, w których istotna była liczba pojawienia się danego wskaźnika. 

Aby badania przyniosły rzetelne i istotne wyniki niezbędne jest 

przeprowadzenie badań pilotażowych. Badania pilotażowe to swoisty zabieg 

organizacyjno-koncepcyjny, który ma na celu uwiarygodnienie lub korektę założeń 

teoretycznych i rozwiązań warsztatowych oraz utworzenie ich ostatecznej, 

niezmiennej wersji. Owa niezmienność, stałość wszystkich procedur badawczych, 

założeń teoretycznych i technik badawczych jest typową właściwością badań 

ilościowych. W badaniach pilotażowych weryfikujemy trafność wyboru terenu badań 

lub grupy badawczej ze względu na cel badań. Mają one także dać odpowiedź na 

pytanie o to, czy przygotowane narzędzia badawcze są funkcjonalne, to znaczy czy 

wypełniają przypisane im zadania (dotyczy to komunikatywności języka, budowy 

pytań lub rang skali, ich precyzji, jednoznaczności itp.156. 

Badania pilotażowe zostały przeprowadzone w styczniu 2012 roku. 

Badania te miały na celu pokazać, czy za pomocą skonstruowanego narzędzia 
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 Zob. M. Łobocki (red.), Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków 2008, s. 40. 
155

 http://www.fks.org.pl/, 28.02.2012. 
156

 Zob. S. Palka, Podstawy metodologii badań w pedagogice, Gdańsk 2009, s. 69. 
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badawczego zostanie uzyskana odpowiedź na wyznaczone cele badań, których było 

poznanie roli reklamy społecznej jako narzędzia kampanii społecznej. 
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2. Problemy i hipotezy badawcze, zmienne i wskaźniki 

 W literaturze z zakresu metodologii spotykamy najczęściej rozumienie 

problemu badawczego jako pytania czy zbioru pytań. 

Problem i hipoteza określają cel, organizują badania, ale ich nie zastępują. 

Warto w tym miejscu odnieść się do zarzutów, że hipotezy w badaniach ilościowych 

mogą wpływać na konstrukcję wiedzy o badanym przedmiocie – hipotezy podlegają 

procesom weryfikacji lub falsyfikacji157.  

Problemem badawczym nazywamy to, co jest przedmiotem wysiłków 

badawczych, czyli po prostu to, co orientuje nasze przedsięwzięcia poznawcze158. 

W zależności od tego, czego dotyczy pytanie wyróżnia się rozmaite 

kategorie problemów badawczych. I tak, Stefan Nowak wymienia dwie kategorie 

problemów badawczych. Pierwsza dotyczy samych własności przedmiotów i zmian, 

jakim one podlegają: czy przedmioty te cechują się posiadaniem określonych 

własności bądź podlegają (podlegały) określonym zdarzeniom, zmianom i 

procesom, jakie było natężenie pewnych cech o charakterze ilościowym czy 

intensywność przemian i procesów przedmioty te charakteryzujących. Ten rodzaj 

pytań Stefan Nowak określa mianem pytań o przekrojowe lub dynamiczne 

własności przedmiotów lub o zdarzenia i procesy, jakim te przedmioty podlegają. 

Są to więc, uogólniając, pytania o wartości zmiennych. Druga kategoria 

problemów badawczych dotyczy tego, czy zachodzą pewne relacje (zależności) 

między własnościami badanych przedmiotów. Są to więc pytania o zależności 

między zmiennymi — dokładniej, między zmienną zależną Y (zmiennymi 

zależnymi Y\,..., Ym) oraz zmienną niezależną Xj (zmiennymi niezależnymi Xi,..., 

X„)159. 

Na ogół wyraża się problemy naukowo i subiektywnie badawcze, problemy 

dotyczące właściwości zmiennych i relacji między zmiennymi oraz problemy w 

postaci pytań rozstrzygnięcia i dopełnienia160. 

Problemy naukowo-badawcze zmierzają do odkryć powszechnie 

nieznanych zjawisk, do odkryć zjawisk nieznanych dotąd także uczonym. Problemy 
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 Zob. S. Palka, Podstawy metodologii badań w pedagogice, Gdańsk 2009, s. 67. 
158

 Zob. J. Sztumski, Wstęp do metod i technik społecznych, Katowice 1995, s. 38. 
159

 Por. S. Nowak, [w:] J. Brzeziński (red.), Metodologia badań psychologicznych, Warszawa 2004, s. 
223 – 224. 
160

 Zob. M. Łobocki (red.), Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków 2008, s. 22. 
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subiektywnie badawcze natomiast to zadania, które są nowe tylko dla osób 

pytających161. 

W badaniach pedagogicznych często spotykanymi problemami 

badawczymi są również problemy w postaci pytań rozstrzygnięcia lub dopełnienia. 

Pierwsze z nich zazwyczaj rozpoczynają się od partykuły „czy” i dopuszczają 

przeważnie tylko dwie możliwości odpowiedzi: tak lub nie, a niekiedy także: nie mam 

zdania. Problemy badawcze w postaci pytań dopełnienia umożliwiają odpowiedzi 

bardziej szczegółowe, które zazwyczaj rozpoczynają się od zaimków pytających lub 

przysłówkowych, jak: dlaczego?, kto?, co?, ile?, w jakim stopniu?, gdzie?. Są to 

pytania otwarte dające badanym możliwość swobodnych wypowiedzi, tj. bez 

sugerowania jakichkolwiek odpowiedzi162. 

Natomiast Stefan Nowak pisał, że: problem badawczy to tyle, co pewne 

pytanie lub zespół pytań na które odpowiedzi ma dostarczyć badanie163. 

Wszelkie problemy badawcze możemy dzielić na pewne typy przyjmując 

za podstawę podziału np. przedmiot, zakres, rolę jaką spełnia dany problem w nauce 

itp. ich właściwości. Na tej podstawie wyróżniamy problemy: 

a) teoretyczne i praktyczne; 

b) ogólne i szczegółowe; 

c) podstawowe i cząstkowe164. 

Główny problemem badawczy to: 

Jaką rolę odgrywa reklama społeczna jako narzędzie kampanii społecznej? 

Dla potrzeb pracy z powyżej przedstawionego problemu ogólnego zostały 

wyodrębnione następujące problemy szczegółowe: 

 Jakie tematy są najczęściej poruszane w polskich reklamach społecznych? 

 Jakie formy przekazu dominują w poddanych analizie reklamach 

społecznych? 

 Jakie techniki oddziaływania zostały wykorzystane w analizowanych 

reklamach społecznych? 

Po sformułowaniu problemów badawczych należy wyjaśnić co to są 

hipotezy. Hipoteza wywodzi się z greckiego słowa hipothesis, a jego polskim 

odpowiednikiem jest słowo „przypuszczenie" lub „domysł". Chodzi tu więc o 
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 Z. Cyckowski, [w:] M. Łobocki (red.), Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków 2008, s. 22. 
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 Zob. Tamże, s. 23. 
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 S. Nowak, [w:] J. Brzeziński (red.), Metodologia badań psychologicznych, Warszawa 2004, s. 216. 
164

 Por. J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 1995, s. 47 – 48. 
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przypuszczenie lub domysł wysunięty prowizorycznie dla określenia lub wyjaśnienia 

czegoś, który oczywiście wymaga sprawdzenia, czyli weryfikacji poprzez 

odpowiednie badania stosowane w danej nauce165. 

Hipotezy stanowią stwierdzenia, co do których istnieje 

prawdopodobieństwo, że są trafną odpowiedzią na sformułowany uprzednio problem 

badawczy. Mówi się też wręcz, że są odpowiedzią na pytanie uosabiające problem 

badawczy166. Są jednak zawsze świadomie przyjętymi przypuszczeniami czy 

założeniami, wymagającymi potwierdzenia lub odrzucenia w wyniku badań 

naukowych. Są to założenia odnoszące się do przewidywanego końcowego rezultatu 

badań nad interesującym badacza problemem167, ale nigdy nie przesadzają o ich 

ostatecznych wynikach lub płynących z nich wnioskach168. 

Hipotezy wyznaczają sposób organizacji badań, elementy warsztatu 

badawczego, na przykład narzędzia badawcze i procedury weryfikacyjne. Hipoteza 

powinna być konkretna, twórcza, instruktywna (to znaczy powinna stanowić jasną 

przesłankę do budowania technik i narzędzi badawczych)169. 

Hipoteza, której nie można poddać procedurze sprawdzania 

empirycznego nie może pretendować do miana hipotezy naukowej170. 

Jerzy Kmita ujmuje to tak: Aby zaproponowane do przyjęcia hipotezy 

mogły być sprawdzone, muszą być sprawdzalne, tzn. muszą być powiązane (...) 

związkami wynikania ze zdaniami obserwacyjnymi; zdania te może obserwacja 

bezpośrednio potwierdzić i wtedy sprawdzane hipotezy są również potwierdzone, 

bądź też zdania te mogą okazać się – w świetle obserwacji – fałszywe i wtedy 

sprawdzane hipotezy na ogół odrzucimy. Sprawdzalność zatem zdań 

proponowanych na twierdzenia danej dyscypliny empirycznej, a więc 

sprawdzalność hipotez nakłada określone warunki na sposób ich formułowania: na 

dobór terminów, za pomocą których hipotezy te, a więc ostatecznie wszelkie 

twierdzenia syntetyczne, są budowane171. 

                                                           
165

 Zob. J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 1995, s. 48. 
166

 Zob. J. Brzeźniski, [w:] M. Łobocki (red.), Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, 
Kraków 2007, s. 132. 
167

 Por. F. Barnes, [w:] M. Łobocki (red.), Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, 
Kraków 2007, s. 132 – 133. 
168

 Por. B. Beyer, [w:] M. Łobocki (red.), Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, 
Kraków 2007, s. 132 – 133. 
169

 Por. S. Palka, Podstawy metodologii badań w pedagogice, Gdańsk 2009, s. 66 – 67. 
170

 Zob. J. Brzeziński, Metodologia badań psychologicznych, Warszawa 2004, s. 225. 
171

 J. Kmita, [w:] J. Brzeziński (red.), Metodologia badań psychologicznych, Warszawa 2004, s. 225. 
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W niniejszej pracy nie zostały sformułowane hipotezy, ponieważ nie 

zawsze uzasadnione i konieczne jest formułowanie hipotez. W badaniach mających 

na celu poznanie jakiegoś stanu rzeczy czy dokonaniu tylko jego opisu, konieczność 

wysuwania hipotez jest zbędna, gdyż badacz poszukuje odpowiedzi typu: „Jak jest” 

lub „Jak się rzeczy mają” a nie dąży do odkrycia coraz to nowszych faktów. Także w 

przypadku przeprowadzania badań sondażowych na określony temat czy poznania 

opinii społecznych nie zachodzi potrzeba formułowania hipotez, ponieważ nie 

sprzyjają one badaniom, a wręcz przeciwnie mogą zmieniać tok jego 

postępowania172. 

Badania naukowe odnoszą się zawsze do określonych przedmiotów jak i 

odpowiadających im zjawisk czy procesów, którym one podlegają. Zarówno 

przedmioty, jak i towarzyszące im zjawiska, interesują badającego nie w całości ich 

złożoności, lecz jedynie z punktu widzenia określonych cech, jakie one posiadają. 

Cech te odróżniają jedne przedmioty od innych, oraz różnicują te same 

przedmioty173. Zmienne w badaniach naukowych są próbą uszczegółowienia 

przedmiotu badań oraz problemów, na które w wyniku badań, badacz zamierza 

udzielić odpowiedzi. Z uwagi na przyjmowane wartości, można je podzielić na: 

a) zmienne dwuwartościowe i wielowartościowe; zmienne dychotomiczne 

– dwuwartościowe to takie, które w naturalny sposób przyjmują tylko dwie wartości 

(np. płeć). Zmienne, które przyjmują wiele wartości nazywamy politomicznymi. 

Pochodzenie społeczne to zmienna politomiczna, gdyż można jej przypisać wiele 

wartości. 

b) zmienne ilościowe i jakościowe; jeżeli przedmiotem badań są 

przedmioty i zjawiska, które poddają się pomiarowi, to mówimy o zmiennych 

ilościowych (np. liczba dzieci w rodzinie). Każda z tych zmiennych może posiadać 

różne wartości. Zmienne ilościowe mogą mieć charakter ciągły lub skokowy. 

Zmienne, które nie oddają się bezpośredniemu pomiarowi, lecz można jedynie 

potwierdzić fakt ich występowania lub jego brak, to zmienne jakościowe (np. 

zainteresowania). 

c) zmienne niezależne, zależne, pośredniczące; zmienna za pomocą 

której badacz chce wyjaśnić zmiany w wartościach drugiej zmiennej nazywany 

zmienną niezależną „X”. Zmienna niezależna to ta cecha przedmiotu, która wyjaśnia 

                                                           
172

 Por. A. W. Maszke, Metody i techniki badań pedagogicznych, Rzeszów 2008, s. 110 – 111. 
173

 Zob. Tamże, s. 113. 



66 
 

badane zjawisko i które wartości powodują zmiany w wartościach zmiennych 

zależnych. Niekiedy zmienna ta nazywana jest zmienną wyjaśniającą. Zmienna 

niezależna to zakładana przyczyna sprawcza, którą dobiera badacz, w celu 

określenia zmian w wartościach zmiennej zależnej, będącej jej skutkiem174. Są nimi 

mierzalne cechy czy właściwości badanych faktów, czy zjawisk lub czynniki mające 

na nie wpływ albo skutki, jakie pociągają za sobą175. Które Stefan Nowak definiuje 

wskaźnikiem jakiegoś zjawiska Z nazywać będziemy takie zjawisko W, którego 

zaobserwowanie pozwoli określić, iż zaszło zjawisko Z176. 

Na ogół wyodrębnianie zmiennych w badaniach ilościowych wymaga 

dalszego ich uszczegółowienia. Chodzi tu o nadanie im sensu empirycznego, czyli 

poddanie ich tzw. operacjonalizacji czyli procedurze przetworzenia ich definicji 

teoretycznych na język badań177. 

Wskaźnik jest to właściwość, fakt, zdarzenie, stan lub proces, które są 

możliwe do zaobserwowania oraz na podstawie których można poznać, iż wystąpiło 

dane zjawisko czy cecha. Istotną cechą wskaźnika jest obecność związku pomiędzy 

właściwością zjawiska, które stanowi wskaźnik i właściwością wskazywaną przez 

owy wskaźnik, przy czym stosunek ten może mieć różny charakter – związku 

rzeczowego lub umownego. Wyróżniamy wskaźniki definicyjne, inferencyjne i 

empiryczne. Wskaźnikiem nazwiemy definicyjnym, gdy informacja o możliwości 

zaobserwowania zjawiska wskazanego znajduje się definicji zmiennej. Wskaźnikiem 

nazwiemy inferencyjnym, gdy zjawisko wskazywane jest nieobserwowalne, lecz 

posiada obserwowalne następstwa. Wskaźnik nazwiemy empirycznym, gdy zjawisko 

wskazane oraz wskazujące są obserwowalne178. Dla zilustrowania zmiennych i 

wskaźników posłuży poniższy schemat. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
174

 Por. Maszke, Metody i techniki badań pedagogicznych, Rzeszów 2008, s. 114 – 116. 
175

 M. Łobocki, Wprowadzenie do metod badań pedagogicznych, Kraków 2001, s. 138. 
176

 S. Nowak, [w:] M. Łobocki, Wprowadzenie do metod badań pedagogicznych, Kraków 2001, s. 138. 
177

 Zob. K. Rubacha, Metodologia badań nad edukacją, Warszawa 2008, s. 53. 
178

 Por. Tamże, s. 58 – 59. 
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Tabela 4. Zmienne i wskaźniki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: K. Rubacha, Metodologia badań nad edukacją, Warszawa 2008, s. 59. 

Z przedstawionych problemów badawczych zostały wyodrębnione 

zmienne niezależne i zmienne zależne: tematyka reklam społecznych, formy 

przekazu, techniki oddziaływań. najczęściej poruszane tematy, dominujące formy 

przekazu, wykorzystane techniki oddziaływań. Do poszczególnych zmiennych zostały 

określone wskaźniki: cel reklamy społecznej, umiejscowienie hasła reklamowego, 

kolorystyka hasła reklamowego, techniki tworzenia hasła reklamowego, czcionka, 

wielkość tekstu, skierowanie przekazu, zdania w reklamie, muzyka w reklamie, 

dźwięk, tematyka, dominująca kolorystyka, osoby w reklamie, wiek uczestników 

reklamy, podmiot finansujący, grupa docelowa, dominujący przekaz, kompozycja 

dominująca, zastosowane techniki reklamowe. 
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3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 

Metody, jak i techniki badań to sposoby postępowania naukowego, 

mające na celu rozwiązanie sformułowanego uprzednio problemu. Metody są ogólnie 

zalecanymi sposobami rozwiązywania nurtujących badacza problemów. Natomiast 

techniki odnoszą się do bardziej uszczegółowionych sposobów postępowania 

badawczego i faktycznie stosowanych w danej nauce. Są one także metodami 

badań, lecz nie w ogólnym, ale węższym znaczeniu tego słowa179. 

Można powiedzieć też, że metody badawcze w ich ogólnym znaczeniu są 

gatunkową nazwą określonych sposobów postępowania badawczego, a techniki 

badawcze odmianami tego rodzaju metod180. 

Techniki badawcze są zaś bliżej skonkretyzowanymi sposobami 

postępowania badawczego. Podporządkowane są metodom badawczym, pełniąc 

niejako wobec nich wyraźnie służebną rolę. Stanowią jakby „ostatni akord” danej 

metody badań, która jest dla nich zawsze istotnym punktem odniesienia i obejmuje 

kilka ich odmian181. 

Stosowanie jakościowych metod zbierania danych o faktach edukacyjnych 

łączy się z przebywaniem badacza w terenie, a więc w miejscach, gdzie toczy się 

codzienne życie badanych182. 

W badaniach pedagogicznych istnieje wiele różnych klasyfikacji metod, 

technik i narzędzi badawczych. W pracy został wykorzystany podział wg 

Mieczysława Łobockiego: 

1. Metody badań pedagogicznych: 

 Obserwacja 

 Eksperyment pedagogiczny 

 Testy osiągnięć szkolnych 

 Techniki socjometryczne 

 Analiza treści 

 Skale ocen 

 Ankiety i kwestionariusze 

                                                           
179

 Zob. S. Nowak, [w:] M. Łobocki (red.), Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków 2008, s. 
27. 
180

 Zob. W. Zaczyński, [w:] M. Łobocki (red.), Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków 2008, 
s. 27. 
181

 Zob. M. Łobocki (red.), Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków 2008, s. 27. 
182

 Zob. M. Hammersley, P. Atkinson, Metody badań terenowych, przekład S. Dymczyk, [w:] Z. 
Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika, Warszawa 2003, s. 34. 
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 Rozmowa i wywiad 

2. Techniki badań pedagogicznych: 

 Techniki obserwacji: 

- Techniki obserwacji dorywczej 

- Technika dzienników obserwacyjnych 

- Technika obserwacji kategoryzowanej 

 Techniki eksperymentalne: 

- Technika grup równoległych 

- Technika rotacji 

- Technika jednej grupy 

 Techniki socjometryczne: 

- Technika socjometryczna J. I. Moreno 

- Technika "Zgadnij kto?" 

- Plebiscyt życzliwości i niechęci 

- Technika szeregowania rangowego 

  Techniki analizy dokumentów: 

- Analiza dzienników 

- Analiza rysunków 

- Analiza wypracowań183. 

Po ustaleniu rodzaju zjawiska w rozwiązaniu problemu postawionego w 

pracy została wybrana metoda analizy treści. Analiza treści polega na 

zinterpretowaniu zawartych w nich treści pod kątem określonych celów badawczych, 

dostarcza cennych informacji o funkcjonowaniu, rodzajach działalności opiekuńczej, 

wychowawczej, edukacyjnej, społecznej, kulturowej czy innej. Zatem dokumentem 

nazywać będziemy każdą rzecz stanowiącą źródło informacji o przedmiotach, 

ludziach, faktach i zjawiskach184. 

Techniką badań pedagogicznych, którą się posłużono była analiza 

dokumentów, ponieważ dzięki tej technice można w pełni poznać rolę reklamy 

społecznej jako narzędzia kampanii społecznej. 

Dokumentem nazywa się utrwalony w sposób formalny (najczęściej 

urzędowy) wytwór ludzkiej działalności. Jest nim np. świadectwo szkolne, dziennik 

                                                           
183

 Por. M. Łobocki (red.), Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków 2008, s. 29 – 30. 
184

 A. W. Maszke, Metody i techniki badań pedagogicznych, Rzeszów 2008, s. 252. 
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lekcyjny, dziennik urzędowy, zarządzenia wydawane przez oficjalne czynniki 

państwowe itp.185.  

Odczytywanie informacji zawartych w dokumentach sprawia badaczom 

wiele trudności. Wynikają one z różnorodności treści w nich zawartych, co niekiedy 

czyni je mało zrozumiałymi. Zadaniem badacza jest dokonanie oceny dokumentów 

pod kątem ich autentyczności i wiarygodności oraz oddzielenie dokumentów 

autentycznych i prawdziwych od tych, które budzą wątpliwości bądź zostały 

opracowane w złej wierze. Każda dokonana ocena musi dotyczyć zawartych w nich 

treści186. 

Analiza dokumentów na użytek badań pedagogicznych występuje także 

pod nazwą analizy wytworów pracy, jako wszelkie obiektywne przedmioty będące 

wynikiem ludzkiej działalności, związanej zarówno z nauką, działalnością kulturalną, 

życiem osobistym, jak i działalnością produkcyjną. Używana jest też nazwa analizy 

wytworów lub analizy prac własnych dzieci i młodzieży187. 

W technice – analiza dokumentów wyróżnia się analizę jakościową i 

analizę ilościową. Analiza jakościowa opiera się na zasadach obowiązujących przy 

analizach historycznych i sprowadza się do wysuwania wniosków na podstawie 

zawartych w dokumentach informacji. Polega ona na poprawnym odczytaniu treści 

zawartych w dokumentach i subiektywnym ich zinterpretowaniu. W analizie takiej, 

badacz usiłuje nie tylko odpowiedzieć na pytanie, co autor dokumentu chciał 

przedstawić i naświetlić, ale także stara się odczytać informacje ukryte, niejawne i 

pisane „między wierszami”. Natomiast analiza ilościowa jest pozbawiona 

subiektywnego wartościowania i sprowadza się przede wszystkim do ilościowego 

opisu osób, rzeczy, procesów, faktów, słów, znaków, itp.188. 

Przez analizę dokumentów rozumie się analizę wszelkich wytworów 

dzieci, młodzieży i dorosłych mogących „stanowić źródło informacji, na podstawie 

której można wydawać uzasadnione sądy o przedmiotach, ludziach i procesach”189. 

Technice tej podlegają różnego rodzaju wytwory dzieci i nie tylko takie jak: 

- listy, 

- pamiętniki, 

                                                           
185

 Zob. Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika, Warszawa 2003, s. 44. 
186

 Por. A. W. Maszke, Metody i techniki badań pedagogicznych, Rzeszów 2008, s. 255 – 256. 
187

 Por. M. Łobocki (red.), Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków 2008, s. 111 – 112. 
188

 Zob. A. W. Maszke, Metody i techniki badań pedagogicznych, Rzeszów 2008, s. 257. 
189

 Zob. Z. Zaczyński, [w:] M. Łobocki (red.), Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków 2008, 
s. 112. 
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- rysunki, 

- zeszyty szkolne, 

- twórczość literacka, 

- różne zapisy w dziennikach klasowych, 

- roczniki statystyczne, 

- sondaże. 

Drugą techniką była technika wywiadu, ponieważ dzięki tej technice 

można uzupełnić informacje dotyczące RS. Nie wszystkie zjawiska można 

zaobserwować bezpośrednio, dlatego dla pozyskania danych, badacze muszą 

prowadzić rozmowy lub wywiady z ludźmi, pytając ich o określone zdarzenia, o 

opinie, poglądy, itp.190. Wywiad jest rozmową badającego z respondentem lub 

respondentami według opracowanych wcześniej dyspozycji lub w oparciu o specjalny 

kwestionariusz. Wykorzystywany jest przy poznawaniu układów, charakteru i 

zależności środowiska wychowawczego, a także do poznawania wszelkiej 

problematyki środowiska i aspektów wychowania w środowisku społecznym. 

Wywiad służy głównie do poznawania faktów, opinii i postaw danej 

zbiorowości. Materiał uzyskany drogą wywiadu pozwala ponadto na analizę układów 

i zależności między zjawiskami. Sprawność wywiadu i wartość uzyskanego materiału 

zależą od wielu czynników. Najważniejszym jednak warunkiem poprawnego 

przeprowadzenia wywiadu są właściwie przygotowane dyspozycje. Określa się je 

zazwyczaj mianem kwestionariusza. Ale dopiero wówczas słuszna jest taka nazwa, 

gdy jest to zestaw pytań, zbudowany według specjalnych zasad. Zdarza się jednak 

prowadzenie wywiadu tylko według pewnego planu w postaci dyspozycji do rozmowy 

nienarzucających ani kolejności, ani ścisłości w zadawaniu poszczególnych pytań. 

Tendencje panujące we współczesnej pedagogice zmierzają do opierania wywiadu 

na kwestionariuszu skategoryzowanym. Dla badań środowiskowych tendencja taka 

nie zawsze będzie najlepsza. Celem tych badań, jest bowiem możliwie 

wszechstronne i dogłębne poznanie istoty zjawisk wychowawczych zachodzących w 

środowisku. Do tego celu lepiej służą swobodne rozmowy według dyspozycji (pytania 

otwarte), które można ukierunkowywać. Można także zagadnienia przypadkowe, jeśli 

wydają się być ważne, rozwijać i uzyskiwać ich wszechstronniejsze naświetlenie. 

                                                           
190

 Zob. A. W. Maszke, Metody i techniki badań pedagogicznych, Rzeszów 2008, s. 220. 
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Często jednak pewne sprawy wymagają precyzyjnego i konkretnego znania, czemu 

lepiej służy kwestionariusz skategoryzowany191. 

Od innych technik badawczych wywiad odróżnia się tym, że: 

a) w jego przeprowadzeniu uczestniczą co najmniej dwie osoby; 

b) komunikowanie się podczas wywiadu jest ustne a nie za pomocą pisma 

i dlatego wywiad traktowany bywa jako rozmowa; 

c) zapis wypowiedzi respondenta dokonuje osoba prowadząca wywiad; 

d) w wywiadzie następuje proces wzajemnego oddziaływania osoby 

prowadzącej wywiad i respondenta192. 

Narzędzie badawcze jest przedmiotem służącym do realizacji wybranej 

techniki badań w tym rozumieniu narzędziem badawczym będzie kwestionariusz 

wywiadu, magnetofon, dyktafon, arkusz obserwacyjny, a nawet ołówek193. 

W poznaniu odpowiedzi na postawione problemy badawcze zostały 

skonstruowane dyspozycje do wywiadu z pracownikami agencji reklamowych 

tworzących reklamy społeczne. Dotyczyły one skuteczności, projektowania, a także 

przygotowywania reklam społecznych. Drugim narzędziem, którym się posłużono był 

arkusz obserwacji, którym zostały zebrane dane dotyczące reklam społecznych 

emitowanych przez telewizję w 2011 roku. A przede wszystkim dominujących form 

przekazu, najczęściej poruszanych tematów oraz wykorzystanych technik 

oddziaływania. 
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 Por. T. Pilch (red.), Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 1995, s. 81 – 83. 
192

 Zob. A. W. Maszke, Metody i techniki badań pedagogicznych, Rzeszów 2008, s. 220. 
193

 Zob. T. Pilch (red.), Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 1995, s. 42. 
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III. ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW BADAŃ 

1. Opis procedury badawczej  

Badania przeprowadzono w lutym 2012 roku za pomocą arkusza 

obserwacji, a także kwestionariusza wywiadu. Badania zostały przeprowadzone na 

wszystkich reklamach społecznych, które zostały wyemitowane 2011 roku. Głównym 

celem badań było poznanie roli reklamy społecznej jako narzędzia kampanii 

społecznej. Badania miały pokazać jakie znaczenie mają mechanizmy stosowane w 

przekazie reklamowym, a także przybliżyć wiedzę dotyczącą ważnych problemów 

społecznych, która może być wykorzystywana w profilaktyce i edukacji. Do tego celu 

zostały wybrane reklamy społeczne emitowane przez telewizję na przestrzeni całego 

2011 roku. Celem było poznanie okoliczności pojawiania się kampanii społecznych, a 

także poznanie problemów, które są poruszane. Ze względu na dostępność i brak 

ograniczeń, analiza reklam została przeprowadzona za pośrednictwem strony 

internetowej prowadzonej przez Fabrykę Komunikacji Społecznej, poświęconej 

kampaniom społecznym. Jest to jedyna strona, na której dostępne są wszystkie 

ukazujące się reklamy społeczne. 

Przed rozpoczęciem badań zostały przeprowadzone badania pilotażowe. 

Analiza jednej reklamy trwała około 15 minut, podczas której zostały zebrane 

wszystkie istotne dane. Dla uzupełnienia informacji zostały przeprowadzone cztery 

wywiady z pracownikami agencji tworzących reklamy społeczne. Przed 

rozpoczęciem badań zostały wysłane e-maile do wszystkich agencji, których reklamy 

ukazały się w 2011 roku. W e-mailach wysłanych w październiku 2011 roku 

zwrócono się z zapytaniem: czy istnieje możliwość zadania kilku pytań odnośnie 

tworzenia reklam społecznych. Z czego odpowiedzi udzieliły tylko cztery agencje 

reklamowe: Fabryka Komunikacji Społecznej, Brand New Heaven, Marketing & 

Communications Consultants, Albert Lumberjacker. Następnie w lutym zostały 

wysłane pocztą elektroniczną wywiady, ponieważ respondenci, ze względu na natłok 

pracy, zgodzili się na udzielenie odpowiedzi tylko drogą e-mailową. Do tych agencji 

została wysłana lista pytań i na wyznaczony termin zostały odesłane odpowiedzi. 

W wywiadzie udział wzięli pracownicy 4 agencji reklamowych: Fabryka 

Komunikacji Społecznej, Brand New Heaven, Marketing & Communications 

Consultants, Albert Lumberjacker. 
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Aleksandra P. pracująca w agencji reklamowej Fabryka Komunikacji 

Społecznej, (o której mowa dalej będzie FKS), na stanowisku sekretarza redakcji 

portalu kampaniespoleczne.pl, wydawanego przez Fabrykę Komunikacji Społecznej. 

Staż pracy w agencji reklamowej to 2 lata. Staż pracy przy tworzeniu reklam 

społecznych również 2 lata. Wykształcenie – wyższe. Fabryka Komunikacji 

Społecznej powstała w 2001 roku i z założenia zajmuje się reklamami społecznymi. 

Mariusz R. pracujący w agencji reklamowej Brand New Heaven, (o której 

mowa dalej będzie BNH), na stanowisku dyrektora kreatywnego i artystycznego. Staż 

pracy w agencji reklamowej – kilkanaście lat, a staż pracy przy tworzeniu reklam 

społecznych – „nie da się tego określić, ponieważ Agencja robi nie tylko takie 

reklamy”. Wykształcenie – wyższe. Agencja sporadycznie zajmujemy się reklamami 

społecznymi. 

Elżbieta R. pracująca w agencji reklamowej Marketing & Communications 

Consultants (agencja PR), (o której mowa dalej będzie MCC), na stanowisku 

partnera. Staż pracy w agencji reklamowej to 16 lat, a staż pracy przy tworzeniu 

reklam społecznych: 12 lat. Wykształcenie – wyższe. Agencja tworzy reklamy 

społeczne od 9 lat, przede wszystkim dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

sprzedaży alkoholu nieletnim, profilaktyki badań wśród dzieci, pierwszej pomoc w 

przypadku zakrztuszeń u dzieci. 

Ewa Duda-Maciejewska pracująca w agencji reklamowej – Albert 

Lumberjacker, na stanowisku współzałożyciela. Staż pracy w agencji reklamowej to 

ponad 10 lat, jak również staż pracy przy tworzeniu reklam społecznych: ponad 10 

lat. Wykształcenie – wyższe, MA Sociology & Culture Lancaser University, UK. Albert 

Lumberjacker tworzeniem reklam społecznych zajmuje się od początku istnienia 

agencji, to kształcące i wzbogacające doświadczenie. 
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2. Tematy najczęściej poruszane w polskich reklamach społecznych 

Reklama społeczna to nie sprzedaż jakiegoś konkretnego produktu, a 

bardziej promowanie pożądanych społecznie zachowań. Nierzadko RS szokuje, 

wywołuje kontrowersje, nieraz nawet drażni. Niemniej kształtuje postawy względem 

pojawiających się problemów społecznych. Jak powiedziała jedna z badanych:  

- reklama społeczna jest to wykorzystanie narzędzi i technik reklamowych, 

skierowanych do określonej grupy docelowej, której celem jest doprowadzenie do 

wzrostu wiedzy, zmiany myślenia, zachowania wobec określonego problemu 

społecznego lub prowadzi do rozwiązywania problemu społecznego blokującego 

osiąganie dobra wspólnego zdefiniowanego jako dany cel marketingowy (FKS).  

Ponadto celem reklamy jest nie tylko zmiana postaw, ale także 

promowanie określonych zachowań. Jak twierdzi ekspert: 

- reklama, która promuje niekomercyjne produkty, zjawiska, organizacje. 

Namawia do zachowań, które w ogólnoprzyjetych normach uznawane są za dobre 

(BNH). 

Reklama społeczna to także zwrócenie uwagi na określone problemy 

społeczne na przykład bezpieczne prowadzenie samochodu, badania profilaktyczne, 

których celem jest zapobieganie chorobom nowotworowym, pomoc chorym dzieciom. 

Jak zauważa ekspert: 

- reklama społeczna jest to każda forma reklamy (w mediach on-line i off-

line, także ambientowych / w przestrzeni miejskiej), której celem jest zwrócenie uwagi 

społeczeństwa (lub jego części) na określony problem społeczny i wywołanie 

określonych społecznie pożądanych zmian postaw i zachowań, np. reagowanie na 

przemoc wobec dzieci, nie wsiadanie do samochodu po alkoholu, zapinanie pasów, 

oszczędzanie energii etc. (MCC). 

Oprócz zwrócenia uwagi na problemy społeczne, zadaniem RS jest 

poszerzanie wiedzy społeczeństwa. Informacje, które są przekazywane w reklamach 

społecznych, często bywają jedynym źródłem wiedzy odnośnie np. zapobiegania 

zarażeniu wirusa HIV. Ekspert definiuje reklamę społeczną jako: 

- działania komunikacyjne których celem jest wywołanie społecznie 

pożądanych zmian postaw i / lub zachowań poprzez wzrost wiedzy na temat danego 

problemu i zmianę lub wzmocnienie sposobu myślenia na jego temat (AL). 
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Jak wynika z literatury definicji reklamy społecznej jest wiele. Również 

eksperci niejednakowo ujmują reklamę społeczną. Każdy definiuje ją różnie, lecz 

każda definicja ma jeden cel: zmiana zachowania, zmiana postaw na społecznie 

pożądane. Niejednokrotnie reklama społeczna doprowadza do wzrostu wiedzy, 

zmiany zachowania w obliczu określonego problemu społecznego. 

Następną w kolejności jest tematyka poruszana w reklamach społecznych. 

Z poniższego wykresu można odczytać jakie tematy najczęściej były poruszane w 

2011 roku.  

Wykres 1.Tematyka poruszana w reklamach społecznych w 2011 roku, N=57 

 

Źródło: Badania własne (luty 2012) 

Dane zawarte na wykresie wskazują, że w 2011 roku najwięcej było 

reklam poświęconych bezpieczeństwu ruchu drogowego (11), następnie na temat 

aktywizacji i społeczeństwa obywatelskiego (10). Kolejną była tematyka zdrowia i 

profilaktyki zdrowia (9) oraz przekazania organizacjom pożytku publicznego 1% 
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podatku (9). Patrząc na wykres zauważymy, że reklamy dotyczące gospodarki 

pojawiły się w 5 przypadkach, pomoc społeczna 4, a promocja regionów w 3. W 2011 

roku pojawiło się (6) reklam, które nie zostały zakwalifikowane do żadnej z 

powyższych kategorii. Były to reklamy o tematyce: prawa człowieka, komunikacja w 

rodzinie, religia, praca i polityka zatrudnienia, edukacja oraz walka z wykluczeniem 

społecznym. 

W 2011 roku tematem najczęściej poruszanym było bezpieczeństwo ruchu 

drogowego. Liczba wypadków w Polsce jest bardzo wysoka. Najwięcej wypadków 

powodują często młodzi niedoświadczeni kierowcy, niejednokrotnie pod wpływem 

alkoholu, czy środków odurzających. Stąd dużo reklam poświęconych tej tematyce. 

Ich zadaniem jest informowanie o zagrożeniach, jakie za sobą niesie brawurowa 

jazda, często na „podwójnym gazie”. Równie często pojawiały się reklamy dotyczące 

aktywizacji i społeczeństwa obywatelskiego. Odnosząc się do opinii ekspertów 

najczęściej poruszane w polskich kampaniach społecznych to: 

- jeśli chodzi o kampanie których nadawcą jest administracja publiczna, 

wiele jest kampanii z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, dotyczących 

promocji zdrowia, profilaktyki zdrowotnej i uzależnień. Organizacje pozarządowe zaś 

często tworzą kampanie zachęcające do przekazania 1% podatku na ich rzecz 

(tematyka wtedy oczywiście jest zależna od profilu organizacji), z ich strony też 

pochodzą częściej kampanie z zakresu ekologii, niekiedy także równouprawnienia i 

walki z wykluczeniem społecznym – ale tego jest już mniej (FKS). 

Natomiast inny ekspert twierdzi, że:  

- związane z dziećmi, chorobami, biedą, równouprawnieniem kobiet 

(BNH). 

W polskich kampaniach wiele pojawia się RS, które mają na celu 

nakłanianie podatników do przekazania swojego 1% podatku na organizacje pożytku 

publicznego. A także o możliwościach i sposobach pomocy. Według innego eksperta 

najczęściej poruszane są reklamy o tematyce: 

- 1%, dzieci, ekologia (MCC). 

Fundusze unijne zmieniają Polskę. Często na lepsze. Z funduszy unijnych 

najczęściej tworzone są RS dotyczące promocji regionów, czy ochrona zagrożonych 

wyginięciem zwierząt. Jak powiedziała jedna z badanych: 

- „Zadaniowo” najpopularniejszym tematem komunikacji społecznej od lat 

pozostaje pozyskiwanie 1%. Fundusze Unijne promowały działania na rzecz 
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budowania społeczeństwa obywatelskiego. Dodatkowym silnym nurtem jest 

promocja regionów/miast. Ochrona i profilaktyka zdrowotna, jakkolwiek obecna i 

pożądana, wydaje się być dość często forma kryptoreklamy koncernów 

farmaceutycznych (AL.).  

Jak wynika z przeprowadzonych badań, jak i opinii ekspertów najczęściej 

poruszane tematy to bezpieczeństwo ruchu drogowego, przekazywanie 1% podatku, 

zdrowie oraz profilaktyka zdrowia, ekologia oraz reklamy, w których zachęca się 

społeczeństwo do pomagania dzieciom. W 2011 roku pojawiło się dziesięć reklam o 

tematyce aktywizacja i społeczeństwo obywatelski, natomiast eksperci nie 

wymieniają tej tematyki jako najczęściej poruszanej. 

Różnorodny jest wachlarz spraw poruszanych w kampaniach społecznych. 

Ponadto, wszystko wskazuje na to, że liczba zagadnień wciąż rośnie. Od tematów 

lżejszych, takich jak: edukacja, ekologia, kultura, po trudne, jak: alkoholizm, przemoc 

w rodzinie, wypadki na drogach, AIDS i choroby. Jednak są też tematy, których się 

nie porusza. Eksperci, którzy udzielili wywiadów, bardzo różnie odpowiadali na 

pytanie dotyczące tematów, których się nie porusza w reklamach społecznych. Jak 

odpowiedziała jedna z badanych: 

- mało jest kampanii dotyczących kultury – promowania uczestnictwa w 

kulturze. Niewiele również tworzy się kampanii dotyczących równouprawnienia 

różnych, mniejszych, wykluczonych grup społecznych – kampanie z tego zakresu 

dotyczą równouprawnienia kobiet czy osób niepełnosprawnych, ale np. osób 

homoseksualnych (chyba że są to kampanie przygotowywane przez organizacje 

pozarządowe) już niekoniecznie. Nie porusza się też raczej problemu biedy, 

ubóstwa, chyba że chodzi o pomoc rozwojową dla krajów rozwijających się, ale 

kampanii z tego zakresu też raczej administracja nie tworzy, jeśli już, to NGO, np. 

PAH (FKS). 

Kampanie społeczne często poruszają tematy, które dotykają delikatnych 

sfer naszego życia. Tematy, o których nie mówi się na głos, jak problemy osób 

starszych. Tematy, które chowamy głęboko w sobie tak, aby nigdy nie ujrzały światła 

dziennego, np. przemoc wśród dzieci i młodzieży. Jak twierdzi ekspert nie porusza 

się tematów związanych z: 

- oszczędzaniem zasobów wody, problemami osób starszych, przemocą 

wśród nieletnich oraz bezrobociem.  

Z kolei inny ekspert twierdzi, że: 
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- że jest ich sporo, ale na tę chwilę trudno je wymyślić (BNH). 

Problemy związane z dyskryminacją, ubóstwem i wykluczeniem są wciąż 

obecne w naszym kraju, nie należy ich pomijać, zbywać i lekceważyć, gdyż, o jakości 

społeczeństwa decyduje nie przeciętne bogactwo materialne, ale jakość życia tych, 

którzy są najbardziej podatni na opresję, wyzysk i krzywdę. Kampanie reklamowe 

dotyczące wykluczenia społecznego są przeważnie „ciężkie”, co oczywiście nie 

spotyka się z pozytywnymi reakcjami odbiorców. Jak zauważa ekspert, jest to: 

- szereg tematów z zakresu problematyki wykluczenia społecznego (AL). 

Z badań wynika, iż w Polsce mało mówi się, a w zasadzie w ogóle nie 

porusza się tematów związanych z wykluczeniem społecznym, bezrobociem, 

niepełnosprawnością, czy równouprawnieniem kobiet. Jeśli już się pojawią reklamy 

na ten temat, to jest to bardzo sporadyczne. Być może dlatego, że budzą wiele 

emocji, a może są to tematy tabu, o których się nie mówi. Tabu zabrania mówić 

głośno na „pewne tematy”, pisać o nich, rozmyślać, a nawet dostrzegać. 

Emitowane reklamy, zostały uporządkowane w tabelach, które 

przedstawiają nazwę kampanii, hasło reklamowe oraz czas jej trwania. Jeśli chodzi o 

czas nie ma określonych standardów dotyczących czasu emisji, czy określonego 

okres w którym emituje się reklamy. Jak twierdzi ekspert: 

- czy jest to kampania organizowana na okoliczność konkretnego eventu, 

czy też coś dłuższego… czas emisji reklamy powinien być taki, żeby zdążyła dotrzeć 

do odbiorców, ale też taki, żeby ich nie zanudziła. Ale reklama reklamą, a materiały 

edukacyjne w ramach kampanii powinny być dostępne dłużej (np. w Internecie) by w 

razie czego móc do nich wrócić bądź przynajmniej wiedzieć gdzie szukać informacji 

(FKS). 

Czas emisji każdej reklamy musi być dostosowany do potrzeb i celów, 

które są jej stawiane. Badany twierdzi, że: 

- nie ma taki standardów (BNH).  

Inna badana dodała, iż: 

- nie ma recepty. Może trwać tydzień i 3 miesiące. Zależy, jaka 

organizacja jest zleceniodawcą (MCC).  

Większość badanych podkreśla, że reklama społeczna tworzona jest na 

podobnych zasadach, co reklama komercyjna. Jednak reklamę komercyjną i 

społeczną różnią intencje. Jak twierdzą badani czas takiej reklamy jest: 
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- analogicznie do reklamy komercyjnej to zależy od celów jej stawianych 

(AL). 

Jeśli chodzi o czas, w którym powinny być emitowane reklamy, to jest to 

sprawa odrębna. Zależy od poruszanego tematu. Nie ma jednej recepty, ani 

określonych standardów. Są one dostosowane w zależności do potrzeb. 

Wszystkie emitowane reklamy społeczne zostały podzielone według 

tematyki. Dane zostały zestawione w tabelach. Najliczniejszą grupę stanowiły RS o 

tematyce bezpieczeństwo ruchu drogowego.  
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Tabela 5. Reklamy o tematyce – bezpieczeństwo ruchu drogowego 

Tematyka Nazwa kampanii Hasło reklamowe Czas 
trwania 
kampanii 

Czas 
trwania 
reklamy 
(minuty) 

Bezpieczeństwo 
ruchu 
drogowego 
 
 

Piłeś? Nie jedź! Piłeś? Nie jedź! 12.04.11-
30.05.11 
 

0.30 

Prędkość zabija 
włącz myślenie 

Kręci cię ostra jazda? Na 
drodze prędkość zabija. 
Czasami ścigasz się z 
czasem? Na drodze 
prędkość zabija. 
Nie zasuwam. Prędkość 
zabija  

08.06.11- 
30.08.11 
 

0.39 

Weekend Bez 
Ofiar. Narodowy 
Eksperyment 
Bezpieczeństwa 

Sprawdź czy musisz 
zostać w domu. Weekend 
bez ofiar.pl Narodowy 
Eksperyment 
Bezpieczeństwa 

06.06.11- 
26.06.11 

0.29 

Zapnij pasy. 
Włącz myślenie 

Siła uderzenia pasażera 
to nawet 3 tony. Włącz 
myślenie 

20.0611-
15.07.11 

0.30, 0.29 

Nie jedź na kacu. 
Włącz myślenie 

Twój kac może 
kosztować czyjeś życie 

21.06.11- 
31.08.11 

0.30 

Niech żyją 
motocykliści 

Niech żyje patrzenie w 
lusterka, niech żyją 
motocykliści 

28.06.11- 
- - 

0.29 

Klub Pancernika 
klika w fotelikach 

Zawodnik pierwszej klasy 
zawsze ma zapięte pasy 

15.08.11- 
31.10.11 

0.30 

Drogi zaufania Złe nawyki dobrych 
kierowców; Raz się uda, 
drugi raz się uda, ale 
życie nie polega 
wyłącznie na sytuacjach 
w których ma się 
szczęście 

25.08.11- 
- - 

0.29 

 Drogi zaufania Złe nawyki dobrych 
kierowców; Nie da się 
wszystkiego naprawić; 
Nie jesteśmy 
wszechmocni 

26.09.11- 
- - 

0.29 

Drogi zaufania Złe nawyki dobrych 
kierowców; Wyrzuty 
sumienia są dużo 
większą karą niż 
więzienie 

08.11.11- 
- - 

0.29 

Drogi zaufania Złe nawyki dobrych 
kierowców 

13.12.11- 
26.12.11 

0.29 

Źródło: Badania własne (luty 2012) 

W 2011 roku pojawiło się jedenaście kampanii o tematyce bezpieczeństwo 

ruchu drogowego. Pierwsza z nich pojawiła się 12 kwietnia, natomiast ostatnia 
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ukazała się 13 grudnia. Kampanie te pojawiały się w okresach zmorzonego ruchu 

drogowego to jest: przed świętami, długimi weekendami oraz w okresie wakacyjnym. 

Wówczas na polskich drogach ginie najwięcej osób. Wypadki drogowe najczęściej 

dotykają ludzi w młodym i średnim wieku – w 67 % wszystkich wypadków biorą udział 

osoby poniżej 45 roku życia, natomiast co piąty Polak za kierownicą nie zapina 

pasów, a co dziesiąty wypadek spowodowany jest przez pijanego kierowcę194. 

Średni czas emisji reklamy to 30 sekund. Głównymi nadawcami 

powyższych reklam były: Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, 

Komenda Główna Policji oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. 

Przykładem kampanii – bezpieczeństwo ruchu drogowego jest „Na drodze 

prędkość zabija”. 

Ilustracja 2. Kampania społeczna „Na drodze prędkość zabija” 

 

Źródło: http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,1756,myslec_nie_zasuwac, 

10.04.2012 

Głównymi przyczynami wypadków drogowych w Polsce, niezmiennie od 

wielu lat, są niebezpieczne zachowania uczestników ruchu, jak: nietrzeźwość, 

                                                           
194

 http://www.pck.pl/pages,147_190.html, 10.04.2012 
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niestosowanie urządzeń zabezpieczających, nadmierna prędkość jazdy, agresja na 

drodze i brak poszanowania praw innych uczestników ruchu.  

W analizowanych reklamach głównym celem było nakłanianie kierowców 

do świadomego i kulturalnego uczestnictwa w ruchu drogowym oraz respektowanie 

prawa i szanowanie prawa innych uczestników tego ruchu. A także przypominanie o 

konsekwencjach związanych z jego nieprzestrzeganiem.  

W większości reklam hasło umiejscowione było na pierwszym planie, przy 

zastosowaniu reguły równowagi oraz reguły ruchu. W sześciu reklamach dominował 

kolor żółty, a w pięciu biały hasła reklamowego. Kolor żółty świadczyć o chęci 

przyciągnięcia uwagi, wyzwala chęć działania. Z kolei kolor biały daje złudzenie 

światła. Rozjaśnia barwy sąsiadujące. 

Czcionka była najczęściej pogrubiona lub występowały litery drukowane. 

Tekst zajmował mniej niż połowę ekranu. Przekaz kierowany był bezpośrednio do 

widza, co może oznaczać większą identyfikację widza z postaciami występującymi w 

reklamie. Występujący aktorzy kierowali swoje zdania w trybie rozkazującym oraz 

oznajmującym. Najczęściej były to zdania złożone, w których była zawarta duża ilość 

informacji dotyczących bezpieczeństwa na drodze. W siedmiu z jedenastu kampanii 

nie wystąpiła muzyka w reklamie, co może świadczyć o większym zwróceniu uwagi 

widza na treść, niż na formę przekazu. W tych kampaniach występowała 

przyśpieszona komunikacja słowna, mająca na celu przekazanie jak najwięcej 

informacji dotyczących danego problemu.  

W powyższych reklamach dominowała kolorystyka szara, biała oraz 

czarna, które kojarzą się ze smutnymi doświadczeniami. Kolor czarny często 

wykorzystuje się w reklamach, aby zwiększyć pomoc charytatywną. Oprócz tych 

kolorów również pojawiały się kolory czerwony i żółty, które były kontrastem, bardziej 

widocznym elementem. Czerwony jest kolorem pobudzającym do działania. 

Aktorami występującymi byli zazwyczaj zwyczajni ludzie, chociaż pojawiły 

się również reklamy w których wystąpili eksperci np. ratownik Lotniczego Pogotowia 

Ratunkowego, lekarz Zakładu Medycyny Sądowej, a także osoby znane – kierowcy 

rajdowi – Krzysztof Hałowczyc, Jacek Czachor. Wiek uczestników reklamy był 

zróżnicowany. Zarówno występowały w nich dzieci, młodzież jak i osoby dorosłe i 

starsze. Grupą docelową były zarówno kobiety jak i mężczyźni. Adresatami były 

osoby dorosłe posiadające prawo jazdy. Dominował w nich przekaz niewerbalny, a 

kompozycją dominującą było szokujące zestawienie przedmiotów, osób lub sytuacji. 
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Na przykład jak w kampanii „Drogi zaufania”, w której lekarz medycyny sądowej 

przeprowadza sekcję zwłok. Z zastosowanych technik dominującą była sugestia 

nakazowa, a techniką usprawniającą przekaz i zalecenia socjologiczne – technika 

najsilniejszego bodźca. Głównie można zauważyć oddziaływanie na negatywne 

emocje przede wszystkim lęk. 

Celem kampanii była zmiana nastawiania kierowców do szybkiej jazdy –

zwłaszcza samochodem, oraz skłonienie widza do refleksji. Efektem ostatecznym 

kampanii miało być zmniejszenie liczby wypadków drogowych oraz wzajemny 

szacunek i życzliwość na drodze. 
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Kolejną tematyką była aktywizacja i społeczeństwo obywatelskie. 

Tabela 6. Reklamy o tematyce – aktywizacja i społeczeństwo obywatelskie 

Tematyka Nazwa kampanii Hasło reklamowe Czas 
trwania 
kampanii 

Czas 
trwania 
reklamy 
(minuty) 

Aktywizacja i 
społeczeństwo 
obywatelskie 

Pomoc dla Sudanu Ile kosztuje jedno życie? 
Nie bądź obojętny 

09.01.11- - 
- 

0.29 

Obroń emeryturę Politycy dobierają się do 
Twojej emerytury. Broń 
swoich pieniędzy! 

17.01.11- 
17.02.11 

0.29 

Czy zamierza pan 
zajść w ciążę? 

Niektóre pytania nie 
powinny padać niezależnie 
od tego, czy są zadawane 
mężczyźnie czy kobiecie 

19.01.11- 
31.12.11 

0.30 

Nigdy nie jest za 
późno, by spełniać 
marzenia 

Zawsze chciałaś być 
lekarką…; Zawsze chciałeś 
być weterynarzem…; Nigdy 
nie jest za późno, by 
spełniać marzenia. Teraz 
też możesz pomagać! 
Zostań wolontariuszem, 
zmieniaj siebie i świat. 

16.05.11- - 
- 

0.30 

Świadomi 
zagrożenia 

Łza nie ugasi pożaru. 9 na 
10 pożarów lasów 
powodują ludzie. Tylko Ty 
możesz temu zapobiec 

15.06.11- 
31.08.11 

0.29 

Sprzątanie Świata - 
Polska 

Lasy to życie – chrońmy je 13.09.11- 
18.09.11 

0.29 

Nigdy nie jest za 
późno, by spełniać 
marzenia 

Nigdy nie jest za późno, by 
spełniać marzenia. Teraz 
też możesz pomagać! 
Zostań wolontariuszem, 
zmieniaj siebie i świat 

19.09.11- - 
- 

0.30 

Akcja: Głosuj Głosuj! 26.09.11- 
07.10.11 

0.44 

Nie marnuj jedzenia Nie marnuj jedzenia. To 
sprawa warta zachodu! 

11.10.11- 
22.10.11 

0.30 

Gen Wolności Mam Gen wolności 13.12.11- - 
- 

0.52 

Źródło: Badania własne (luty 2012) 

W 2011 roku pojawiło się dziesięć kampanii społecznych o tematyce 

aktywizacja i społeczeństwo obywatelskie. Pierwsza z nich pojawiła się 9 stycznia, 

natomiast ostatnia ukazała się 13 grudnia. Kampanie te pojawiały się w okresach 

poprzedzających ważne wydarzenia społeczne jak na przykład Sprzątanie Świata – 

Polska przed Sprzątaniem Świata, czy kampania Akcja: Głosuj przed wyborami 

parlamentarnymi. Natomiast kampania Gen Wolności nawiązywał do 30 rocznicy 

wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. 
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Średni czas emisji reklamy to 33 sekundy. Głównymi nadawcami 

powyższych reklam były: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament 

Pożytku Publicznego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 

Przykładem kampanii – aktywizacja i społeczeństwo obywatelskie jest 

„Zostań wolontariuszem, zmieniaj siebie i świat!. 

Ilustracja 3. Kampania społeczna „Zostań wolontariuszem, zmieniaj siebie i świat!” 

 

Źródło: 

http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,1916,marzenia_spelniaja_sie_zawsze, 

10.04.2012 
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W analizowanych reklamach głównym celem było nakłanianie do zmiany 

postaw biernych na aktywne oraz zrozumienie własnych obowiązków i uprawnień 

obywatelskich. W większości reklam hasło umiejscowione było na pierwszym planie, 

przy zastosowaniu reguły równowagi oraz reguły rzutu okiem.  

W przeważającej większości reklam dominował kolor szary oraz biały 

hasła reklamowego. Kolor biały daje złudzenie światła, powiększa objętość oraz 

rozświetla, co może świadczyć o rozświetleniu reklamy. Większym przyciągnięciu 

uwagi. 

Czcionka była najczęściej pogrubiona lub występowały litery drukowane. 

Mające uwydatnić hasło. Tekst jednak nie zajmował mniej niż połowę ekranu dlatego, 

żeby nie przesłaniać reszty reklamy. Przekaz kierowany był bezpośrednio do widza. 

Występujący bohaterowie kierowali swoje zdania w trybie rozkazującym, 

oznajmującym, pytającym jak i wykrzyknikowym. Były to zdania różne, na przykład w 

kampanii społecznej „Nie marnuj jedzenia” bohater kierował zdania w trybie 

rozkazującym, a w kampanii „Pomoc dla Sudanu” zadawał pytania. Najczęściej były 

to zdania proste. W 2/3 kampanii nie pojawiła się muzyka, aby nie rozpraszać uwagi 

widza. W pozostałych sześciu została stworzona specjalnie do reklamy. Dominowała 

muzyka radosna, która zachęca do działania. W kampaniach występowała 

komunikacja słowna w normalnym tempie, tak aby wypowiadane słowa były 

zrozumiałe dla odbiorcy.  

W powyższych reklamach dominowała kolorystyka szara, biała oraz 

czarna, brązowa lecz również pojawiały się kolor pomarańczowy, zielony, czy 

niebieski które był kontrastem, bardziej widocznym elementem, a kolor szary, biały i 

czarny stanowiły tło dla kolorów „żywych”. 

Aktorami występującymi byli zazwyczaj zwyczajni ludzie, chociaż pojawiły 

się również reklamy w których występowały osoby znane – w kampanii „Akcja: 

Głosuj!” zachęcającej do udziału w wyborach parlamentarnych zachęcali Maciej 

Stuhr, Monika Brodka i Jerzy Owsiak. Wiek uczestników to dzieci i osoby dorosłe. 

Grupą docelową były zarówno kobiety jak i mężczyźni. Dominował w nich przekaz 

werbalny, a kompozycją dominującą był jaskrawy kolor. Na przykład jak w kampanii 

„Zostań wolontariuszem, zmieniaj siebie i świat!”. Z zastosowanych technik 

dominującą była sugestia nakazowa, a techniką usprawniającą przekaz i zalecenia 

socjologiczne – technika najsilniejszego bodźca. Można zauważyć oddziaływanie na 

negatywne emocje przede wszystkim lęk, np. w kampanii „Pomoc dla Sudanu”, w 
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której ukazane jest cierpienie ludności tego, nękanego konfliktami, afrykańskiego 

państwa oraz pozytywne radość, szczęści w kampanii „Akcja: Głosuj!”. 

Zdrowie i profilaktyka zdrowia to kampanie, które zostaną omówione 

poniżej. 

Tabela 7. Reklamy o tematyce – zdrowie i profilaktyka zdrowia 

Tematyka Nazwa 
kampanii 

Hasło reklamowe Czas 
trwania 
kampanii 

Czas 
trwania 
reklamy 
(minuty) 

Zdrowie i 
profilaktyka 
zdrowia 

Zrób test. 
Sprawdź 

Zrób test. Sprawdź 11.05.11- 
- -  

0.31 

Na co mi to Narkotyki? Na co mi to! 20.06.11- 
15.12.11 

0.30 

Pij mleko! 
Będziesz wielki! 

Wyzwania są w Tobie. 
Walcz o swoje 
marzenia 

04.07.11- 
31.07.11 

0.29 

Zrób test na HIV Zrób test na HIV 01.07.11- 
01.12.12 

0.29 

Pozory mylą Reaguj gdy 
niepełnoletni kupuje 
alkohol 

18.07.11- 
12.08.11 

0.29 

Mam haka na 
raka 

Nie każdy związek 
przetrwa próbę czasu. 
Nie wiąż się z 
papierosem 

28.07.11- 
31.12.11 

0.29 

Chłoniak to 
diagnoza, nie 
wyrok 

Chłoniak to diagnoza, 
nie wyrok 

15.09.11- 
21.09.11 

0.29 

Teraz pstrąg A jeśli ryba, to pstrąg; 
Pyszny cud z czystych 
wód 

20.09.11- 
- -  

0.10 

Siła odruchu Wyrwij się kanapowym 
nawykom! Znajdź dla 
sportu 30 minut 3 razy 
w tygodniu. Poczuj jak 
wyciąga siła odruchu! 

01.10.11- 
30.11.11 

0.29, 
0.30 

Źródło: Badania własne (luty 2012) 

W 2011 roku pojawiło się dziewięć kampanii społecznych o tematyce 

zdrowie i profilaktyka zdrowia. Pierwsza z nich pojawiła się 11 maja, natomiast 

ostatnia ukazała się 1 października. Głównym założeniem tych reklam jest wczesna 

profilaktyka i dbanie o zdrowie. Profilaktyka zdrowotna odnosi się do wszelkich 

działań mających na celu utrzymanie zdrowia, zapobieganie chorobom oraz jak 

najwcześniejsze wykrycie ich i wyleczenie. Utrzymanie zdrowia odnosi się do dwóch 

podstawowych aspektów – natury fizycznej oraz psychicznej. Średni czas emisji 
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reklamy to 27 sekund. Głównymi nadawcami powyższych reklam były: 

Stowarzyszenie Wolontariuszy Wobec AIDS, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania 

Narkomanii, Krajowe Centrum ds. AIDS, Polska Unia Onkologii, Ministerstwo Sporu i 

Turystyki. Przykładem kampanii – zdrowie i profilaktyka zdrowia jest „Narkotyki? Na 

co mi to!”. 

Ilustracja 4. Kampania społeczna „Narkotyki? Na co mi to!” 

 

Źródło: 

http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,1777,narkotyki_bierze_mniejszosc, 

10.04.2012 
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W analizowanych reklamach głównym celem było nakłanianie do 

odpowiedzialnego stylu życia oraz podniesienie świadomości społecznej na temat 

zdrowia, a także profilaktyki oraz zachowań prozdrowotnych. Jak również 

przeciwdziałania uzależnieniom. W większości reklam hasło umiejscowione było na 

pierwszym planie, przy zastosowaniu reguły równowagi.  

W większości reklam dominował kolor biały, czarny, niebieski oraz 

czerwony hasła reklamowego. Kolor biały dawał złudzenie światła, objętości. Kolor 

czarny symbolizuje smutek i przykre doświadczenia życiowe, np. w kampanii „Zrób 

test. Sprawdź”, ponieważ na ryzyko zarażenia wirusem HIV narażony jest każdy 

Kampania miała na celu uświadomienie ludziom problemu częstych przypadków 

zakażenia wirusem HIV i potrzeby wykonywania badań.  

Czcionka była najczęściej pogrubiona lub występowały litery drukowane, 

co może świadczyć o przyciągnięciu wzroku do hasła reklamowego. Tekst zajmował 

połowę ekranu. Przekaz kierowany był bezpośrednio do widza, co może oznaczać 

większą identyfikację widza z postaciami występującymi w reklamie. Występujący 

aktorzy kierowali swoje zdania w trybie oznajmującym oraz rozkazującym. 

Najczęściej były to zdania złożone, w których była zawarta duża ilość informacji 

dotyczących zdrowia. W pięciu na dziewięć kampanii pojawiła się dynamiczna 

muzyka stworzona na potrzeby reklamy. W tych kampaniach występowała 

przyśpieszona komunikacja słowna. W powyższych reklamach dominowała 

kolorystyka szara, biała oraz czarna, lecz również pojawiały się kolory niebieski oraz 

czerwony.  

Aktorami występującymi byli zazwyczaj zwyczajni ludzie, chociaż pojawiły 

się również reklamy w których wystąpiły osoby znane np. „Pij mleko! będziesz 

Wielki”, w której wystąpiła Agnieszka Radwańska. Jak i postaci animowane na 

przykład w kampanii „Zrób test na HIV”. Wiek uczestników reklamy to osoby dorosłe. 

Grupą docelową były zarówno kobiety jak i mężczyźni. Dominował w nich przekaz 

zarówno niewerbalny (5) jak i werbalny (4), a kompozycją dominującą było szokujące 

zestawienie przedmiotów, osób lub sytuacji oraz jaskrawy kolor. Na przykład spot pt. 

„Nie wiąż się z papierosem” był historią młodej kobiety, która wzięła ślub z 

papierosem, jednak żadna z kobiet nie chciałaby umierać z powodu palenia. Z 

zastosowanych technik dominującą była sugestia nakazowa, oraz irradiacji a 

techniką usprawniającą przekaz i zalecenia socjologiczne – technika najsilniejszego 



91 
 

bodźca oraz reklama towarzysząca. Głównie można zauważyć oddziaływanie na 

pozytywne emocje przede wszystkim radość, szczęście i nostalgię. 

Kampanie na temat przekazania 1% podatku organizacjom pożytku 

publicznego, zostaną omówione poniżej. 

Tabela 8. Reklamy o tematyce – 1% 

Tematyka Nazwa 
kampanii 

Hasło reklamowe Czas 
trwania 
kampanii 

Czas 
trwania 
reklamy 
(minuty) 

1% Nie każdy 
będzie mógł 
rosnąć. Pomóż 
dzieciom jak 
najlepiej 
wykorzystać 
czas, który im 
pozostał 

Nie każdy będzie mógł 
rosnąć. Pomóż 
dzieciom jak najlepiej 
wykorzystać czas, 
który im pozostał 

07.01.11- 
30.04.11 

0.30 

Reaguj Jeśli nie zaalarmujesz, 
widok cierpiącego 
zwierzęcia może Cię 
prześladować. Reaguj 

17.01.11- 
30.04.11 

0.45 

1% podatku Dzieci z za dużym 
doświadczeniem 

01.02.11- 
30.04.11 

0.29 

Twój 1% ma 
wielką wartość 

Nie rezygnuj z 
możliwości 
przekazania 1% 
podatku 

11.03.11- 
30.04.11 

0.44 

Nie zmarnuj 
swojego 1% 

Nie zmarnuj swojego 
1% 

01.04.11- 
30.04.11 

0.29, 
0.45 

Wystarczy 
chcieć 

Fundacja POLSAT – 
Jesteśmy dla dzieci 

07.04.11- 
30.05.11 

0.29 

Fundacja 
POLSAT – 
Jesteśmy dla 
dzieci 

Fundacja POLSAT – 
Jesteśmy dla dzieci 

25.05.11- 
31.07.11 

0.29 

Fundacja 
POLSAT – 
Jesteśmy dla 
dzieci już od 15 
lat! 

Fundacja POLSAT – 
Jesteśmy dla dzieci już 
od 15 lat! 

03.10.11- 
30.10.11 

0.58, 
0.59 

Pacjencie! Nie 
jesteś sam 

Pacjencie! Nie jesteś 
sam 

04.11.11- 
30.01.12 

0.30 

Źródło: Badania własne (luty 2012) 

W 2011 roku pojawiło się dziewięć kampanii społecznych na temat 

przekazania 1% podatku organizacjom pożytku publicznego. Pierwsza z nich 

pojawiła się 7 stycznia, natomiast ostatnia ukazała się 4 listopada. Najwięcej 
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kampanii na ten temat pojawiło się w okresie poprzedzającym składanie zeznań 

podatkowych. Średni czas emisji reklamy to 33 sekundy. Głównymi nadawcami 

powyższych reklam były: Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, Fundacja Rodzin 

Adopcyjnych, Fundacja Polsat, Fundacja Praw Pacjenta. 

Przykładem kampanii – 1% jest „Dzieci z za dużym doświadczeniem”. 

Ilustracja 5. Kampania „Dzieci z za dużym doświadczeniem” 

 

Źródło: 

http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,1572,dzieci_z_za_duzym_doswiadczeni

em, 10.04.2012 
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W analizowanych reklamach głównym celem było nakłanianie podatników 

do przekazania swojego 1% na organizacje pożytku publicznego. A także 

informowanie o możliwości przekazania 1% podatku, jak na przykład w kampanii 

„Dzieci z za dużym doświadczeniem”, która informowała o małej szansie na adopcję 

dzieci z FAS i o korzyściach płynących z przekazania pieniędzy. 

W 2/3 reklam podczas emisji nie pojawiło się hasło reklamowe, stąd nie 

dotyczyła ich kwestia umiejscowienia, kolorystyki, czcionki oraz wielkości tekstu. 

Jednak nie oznacza, to że nie pojawiło się w nich w ogóle hasło reklamowe. Wręcz 

przeciwnie, hasło reklamowe było w nich zastosowane, lecz nie pojawiło się w formie 

graficznej. Może to sugerować, iż hasło nie odgrywało w nich istotnej roli, a widz miał 

się skoncentrować na innych kwestiach. W pozostałych 3 umiejscowione było na 

pierwszym planie, przy zastosowaniu reguły równowagi oraz reguły ruchu.  

W przeważającej większości reklam dominował kolor pomarańczowy i 

czerwony hasła reklamowego. Kolor pomarańczowy jest barwą symbolizującą radość 

i rześkość. Z kolei kolor czerwony wyraża chęć mocne przeżycia, chęć do działania. 

Co nie bez znaczenia jest w reklamach, które mają uwrażliwiać na pomoc dzieciom. 

 Czcionka była najczęściej pogrubiona. Tekst nie zajmował połowy ekranu. 

Dominował przekaz kierowany bezpośrednio do widza. Występujący aktorzy 

kierowali swoje zdania w trybie oznajmującym, pytającym oraz wykrzyknikowym. W 

emitowanych reklamach pojawiały się zdania złożone lub proste. We wszystkich 

reklamach pojawiła się muzyka spokojna, stworzona na potrzeby tych reklam. 

Spokojna muzyka jak na przykład w kampanii „Nie każdy będzie mógł rosnąć. Pomóż 

dzieciom jak najlepiej wykorzystać, który im pozostał” jest tłem dla istotnych kwestii, 

które są poruszane. W tych kampaniach występowała komunikacja słowna w 

normalnym tempie. W powyższych reklamach dominowała kolorystyka szara, biała 

oraz czarna, lecz również pojawiały się kolory czerwony i pomarańczowy, które są 

kontrastem, bardziej widocznym elementem.  

Aktorami występującymi byli zazwyczaj zwyczajni ludzie, pojawiły się 

również reklamy w których wystąpili eksperci np. spot prezentuje Odział Chirurgii i 

Transplantacji Narządów Centrum Zdrowia Dziecka i jej kierownika prof. dr hab. Piotr 

Kalicińskiego, drugi spot zrealizowano na bloku operacyjnym Oddziału Ortopedii, 

Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej szpitala w Otwocku, a oprowadza po nim prof. 

Jarosław Czubak, a także osoby znane – Artur Barciś, przy pomocy wolontariuszki, 

zagrał jeden procent w kampanii Federacji Polskich Banków Żywności. Aktor był 
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twarzą akcji przebiegającej pod hasłem: „Nie zmarnuj swojego 1%”. Wiek 

uczestników reklamy był zróżnicowany. Zarówno występowały w nich dzieci, 

młodzież jednak z przewagą osób dorosłych.  

Grupą docelową były zarówno kobiety jak i mężczyźni. Adresatami były 

wszystkie grupy wiekowe, a przede wszystkim osoby dorosłe ze względu na 

możliwość składania zeznań podatkowych. Pojawiał się w nich przekaz niewerbalny 

oraz werbalny, a kompozycją dominującą było szokujące zestawienie przedmiotów, 

osób lub sytuacji. Na przykład jak w kampania „Reaguj”, która zwracała uwagę na 

agresję ludzi wobec zwierząt i obojętność świadków takiej przemocy. Z 

zastosowanych technik dominującą była sugestia miękka, a techniką usprawniającą 

przekaz i zalecenia socjologiczne –reklama przypominająca i towarzysząca. Głównie 

można zauważyć oddziaływanie na pozytywne emocje przede wszystkim dziecięcość 

i nostalgię. 
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Następnie omówione zostaną reklamy społeczne o tematyce 

gospodarczej.  

Tabela 9. Reklamy o tematyce – gospodarka  

Tematyka Nazwa 
kampanii 

Hasło reklamowe Czas 
trwania 
kampanii 

Czas 
trwania 
reklamy 
(minuty) 

Gospodarka Wyślij PIT przez 
Internet 

Do urzędu skarbowego 
przyjdź, jeśli masz 
naprawdę ważny 
powód. PIT wyślij 
przez Internet 

04.03.11- 
30.04.11 

0.34 

 Polish capital 
market 

Polski rynek 
kapitałowy – rynek 
zwycięzcy, nie strać 
szansy 

17.06.11- 
07.07.11 

0.30 

 Cyfryzacja Polska wkracza w erę 
bezpłatnej naziemnej 
telewizji cyfrowej. 
Przygotuj się na 
większą ilość 
programów w 
doskonałej jakości 
obrazu i dźwięku 

14.07.11- 
31.07.13 

0.30 

 Cyfryzacja Polska wkracza w erę 
bezpłatnej naziemnej 
telewizji cyfrowej. 
Przygotuj się na 
większą ilość 
programów w 
doskonałej jakości 
obrazu i dźwięku 

14.09.11- 
30.09.11 

0.30 

 Cyfryzacja Polska wkracza w erę 
bezpłatnej naziemnej 
telewizji cyfrowej. 
Przygotuj się na 
większą ilość 
programów w 
doskonałej jakości 
obrazu i dźwięku 

15.11.11- 
- - 

0.30 

Źródło: badania własne (luty 2012) 

W 2011 roku pojawiło się pięć kampanii społecznych na temat 

gospodarczy. Pierwsza z nich pojawiła się 4 marca, natomiast ostatnia ukazała się 

15 listopada. Kampania wyślij PIT przez Internet pojawiła się w okresie 

poprzedzającym składanie zeznań podatkowych. Natomiast celem kampanii 

Cyfryzacja miało być przygotowanie społeczeństwa na nadchodzące zmiany w 
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technologii odbioru sygnału telewizyjnego. Stopniowe wdrażanie technologii cyfrowej 

rozpoczęło się już w 2010 roku. Sygnał analogowy ma być całkowicie zastąpiony 

przez cyfrowy (co oznacza wyłączenie nadajników analogowych) nie później niż 31 

lipca 2013 r. Zgodnie z ustawą nadawcy mają emitować spoty promujące naziemną 

telewizję cyfrową dwa razy dziennie między godziną 6.00 a 23.00. Średni czas emisji 

reklamy to 30 sekund. Głównymi nadawcami powyższych reklam byli: Ministerstwo 

Infrastruktury, TVP, POLSAT, TV4, TVN, PULS. 

Przykładem kampanii – gospodarczej jest „Cyfryzacja”. 

Ilustracja 6. Kampania społeczna „Cyfryzacja” 

 

Źródło: 

http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,2014,to_juz_nie_epoka_telesmoka, 

10.04.2012 

W analizowanych reklamach głównym celem było informowanie 

społeczeństwa o nadchodzących zmianach technologicznych. W kampaniach 

gospodarczych podczas emisji nie pojawiło się hasło reklamowe, stąd nie dotyczyło 

ich umiejscowienie, kolorystyka, czcionka oraz wielkość tekstu.  

W czterech kampaniach przekaz kierowany był bezpośrednio do widza, co 

umożliwia większą identyfikację z występującym bohaterem. W jednej reklamie 

odbywał się dialog między bohaterami reklam. Była to kampania „Wyślij PIT przez 
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Internet”. Zadaniem tej kampanii było zaprezentowanie korzyści płynących ze 

stosowania przez polską administracji podatkowej nowoczesnego i przyjaznego 

rozwiązania informatycznego, jakim jest system e-Deklaracje. Dialog między 

bohaterami miał przekonać widza, aby wysłał rozliczenie podatkowe przez Internet, a 

do US przyszedł w „ważniejszych” sprawach. Występujący aktorzy kierowali swoje 

zdania w trybie oznajmującym. Najczęściej były to zdania złożone, w których była 

zawarta duża ilość informacji dotyczących wprowadzanych zmian gospodarczych. W 

dwóch z pięciu kampanii nie wystąpiła muzyka w reklamie, natomiast w pozostałych 

trzech pojawiła się muzyka dynamiczna, stworzona do reklamy. W tych kampaniach 

występowała komunikacja słowna w normalnym tempie. W powyższych reklamach 

dominowała kolorystyka czarno-biała. Zastosowana kolorystyka czarno-biała w 

kampanii „Cyfryzacja” świadczy o zmianach jakie niesie ze sobą postęp techniki. 

Kiedyś obraz nadawany był właśnie w tych kolorach, a dzisiaj mamy kolorowe 

telewizory. I, tak anteny analogowe zastąpi naziemna telewizja satelitarna. 

Aktorzy to osoby znane w wieku dorosłym. Grupą docelową były zarówno 

kobiety jak i mężczyźni. Adresatami były osoby dorosłe oraz starsze. Dominował w 

nich przekaz werbalny. Nie można wyróżnić kompozycji dominującej, ponieważ nie 

dało się ich zakwalifikować do ustalonych wcześniej kategorii. Z zastosowanych 

technik dominującą była sugestia miękka, a techniką usprawniającą przekaz i 

zalecenia socjologiczne – reklama przypominająca. Głównie można zauważyć 

oddziaływanie na pozytywne emocje przede wszystkim humor, radość, szczęście. 

Tak, jak we wspomnianej wyżej kampanii „Wyślij PIT przez Internet”, gdzie dialog 

między bohaterami był humorystyczny.  

Kampanie miały zaprezentować korzyści płynące ze stosowania przez 

polską administrację podatkową nowoczesnego i przyjaznego rozwiązania 

informatycznego oraz przygotowanie społeczeństwa na nadchodzące zmiany w 

technologii odbioru sygnału telewizyjnego. 
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Poniżej zostały omówione reklamy dotyczące pomocy społecznej. 

Tabela 10. Reklamy o tematyce – pomoc społeczne 

Tematyka Nazwa 
kampanii 

Hasło reklamowe Czas 
trwania 
kampanii 

Czas 
trwania 
reklamy 
(minuty) 

Pomoc 
społeczna 

Nie uciekaj Nie uciekaj. Ucieczka 
to nie rozwiązanie 

21.05.11- 
15.09.11 

0.29 

ECCO 
Walcathon 

Każdy krok odwraca 
los 

01.08.11- 
10.09.11 

1.09 

Do przerwy 0:3 Tysiące rodzin 
przegrywa. Pomóż im 
zwyciężyć w drugiej 
połowie życia 

19.11.11- 
11.12.11 

0.34 

Budzimy do 
życia 

Śpieszmy się. Dzieci 
czekają 

30.11.11- 
30.11.12 

0.29 

Źródło: Badania własne (luty 2012) 

W 2011 roku pojawiły się cztery kampanie społeczne dotyczące pomocy 

społecznej. Pierwsza z nich pojawiła się 21 maja, natomiast ostatnia ukazała się 30 

listopada. Głównym zadaniem tych kampanii byłą pomoc osobom i rodzinom w 

radzeniu sobie w trudnych sytuacjach życiowych, jakich nie mogą one same pokonać 

przy wykorzystaniu swoich możliwości, uprawnień i własnych środków. A także 

uwrażliwienie otoczenia na problemy społeczne. Średni czas emisji reklamy to 50 

sekund. Nadawcami powyższych reklam były: Fundacja ITAKA – Centrum 

Poszukiwań Ludzi Zaginionych, ECCO Poland, Stowarzyszenie Wiosna, Fundacja 

Ewy Błaszczyk „Akogo”. 

Przykładem kampanii – pomoc społeczna jest „Do przerwy 3:0”. 

Ilustracja 7. Kampania społeczna „Do przerwy 3:0” 

 

Źródło: 

http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,2028,paczka_na_druga_polowe_zycia, 

10.04.2012 
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W analizowanych reklamach głównym celem było nakłanianie do pomocy 

innym, informowanie oraz przypominanie, że każdy z nas może pomóc 

potrzebującym. W dwóch reklam hasło umiejscowione było na pierwszym planie, w 

jednej na drugim, i jednej nie dotyczyło. Zastosowano regułę równowagi. We 

wszystkich reklamach dominował kolor biały hasła reklamowego, na przykład w 

kampanii „Do przerwy 0:3” hasło nawiązywało do słynnego finałowego meczu Ligi 

Mistrzów między AC Milan i FC Liverpool. Drużyna Liverpoolu, w której na bramce 

stał Jerzy Dudek, przegrywała do przerwy 0:3. Zawodnikom udało się jednak 

przełamać złą passę i zwyciężyć z drugiej połowie. Mecz przeszedł do historii jako 

jedna z najefektowniejszych wygranych i symbol przezwyciężenia pozornie 

beznadziejnej sytuacji. 

Czcionka była najczęściej pogrubiona i czcionka w ramce. Tekst jednak 

nie zajmował mniej niż połowę ekranu. Przekaz kierowany był bezpośrednio do 

widza. Występujący aktorzy kierowali swoje zdania w trybie rozkazującym oraz 

oznajmującym. Najczęściej były to zdania złożone. We wszystkich reklamach 

pojawiła się muzyka, stworzona na potrzeby tych reklam. Przeważała muzyka 

dynamiczna oraz spokojna. Komunikacja słowna w normalnym tempie. W 

powyższych reklamach dominowała kolorystyka czerwona.  

Aktorami występującymi były znane osoby, w kampanii „Nie uciekaj” – 

Lidia Kopania, „ECCO Walcathon” – Dorota Wellman, Rafał Bryndal oraz Tomasz 

Karolak, „Do przerwy 0:3” – Jerzy Dudek, „Budzimy do życia” – Ewa Błaszczyk. 

Oprócz znanych osób w kampaniach tych wzięli udział również zwyczajni ludzie. 

Wiek uczestników reklamy był zróżnicowany, choć przeważały reklamy, w których 

występowała młodzież i osoby dorosłe. Jak na przykład w kampanii „Do przerwy 0:3”, 

gdzie oprócz Jerzego Dudka występowały dzieci i młodzież. Grupą docelową były 

zarówno kobiety jak i mężczyźni, ponieważ każdy może wybrać jedną z rodzin i 

specjalnie dla jej członków przygotować paczkę na Boże Narodzenie. Można ją 

zrobić wspólnie z rodziną, przyjaciółmi, znajomymi z pracy. Dominował w nich 

przekaz werbalny jak i niewerbalny, a kompozycją dominującą był jaskrawy kolor, np. 

w kampanii „ECCO Walkathon”, w której jaskrawy kolor miał zachęcić do wspólnego 

spaceru na rzecz charytatywną. Z zastosowanych technik pojawiła się sugestia 

nakazowa, miękka oraz autorytetu, a techniką usprawniającą przekaz i zalecenia 

socjologiczne – technika najsilniejszego bodźca, reklama przypominająca i reklama 

towarzysząca. Można było zauważyć oddziaływanie na negatywne emocje przede 
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wszystkim strach, smutek i wstyd, przykładem może być kampania „Nie uciekaj” oraz 

emocje pozytywne: radość, szczęście, miłość, dziecięcość w np. kampanii „Budzimy 

do życia”, której celem jest zgromadzenie środków na dokończenie budowy 

wzorcowej kliniki „Budzik” przy Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. 

Poniżej zostaną omówione kampanie dotyczące promocji regionów.  

Tabela 11. Reklamy o tematyce – promocja regionów 

Tematyka Nazwa 
kampanii 

Hasło reklamowe Czas 
trwania 
kampanii 

Czas 
trwania 
reklamy 
(minuty) 

Promocja 
regionów 

Kraków 
rozmawia 

Witaj! Dobrze, że 
jesteś. Porozmawiaj ze 
mną 

21.02.11- 
31.03.11 

0.30 

 Pomorskie – 
nabierz kolorów 

Pomorskie – nabierz 
kolorów 

15.04.11- 
15.09.12 

0.44 

 Natura 
przejawia się 
różnie 

Natura przejawia się 
różnie 

18.04.11- 
18.05.11 

1.00 

Źródło: Badania własne (luty 2012) 

W 2011 roku pojawiły się trzy kampanie społeczne dotyczące promocji 

regionów. Pierwsza z nich pojawiła się 21 lutego, natomiast ostatnia ukazała się 18 

kwietnia. Głównym celem była promocja regionów Polski. Średni czas emisji reklamy 

to 58 sekundy. Nadawcami powyższych reklam były: Urząd Miasta Krakowa, Urząd 

Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Urząd Marszałkowski Województwa 

Podlaskiego.  
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Przykładem kampanii – promocja regionów jest „Natura przejawia się 

różnie”. 

Ilustracja 8. Kampania społeczna „Mężczyzna w saunie” 

 

Źródło: 

http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,1680,mezczyzni_w_saunie_to_tez_natur

a, 10.04.2012 

W analizowanych reklamach głównym celem informującym było 

zaprezentowania walorów i możliwości tkwiących w regionie. Tylko w jednej z reklam 

hasło było umiejscowione na pierwszym planie, przy zastosowaniu reguły rzutu 

okiem. Kolor hasła reklamowego to – niebieski.  

Czcionka drukowana zajmowała mniej niż połowę ekranu. W pozostałych 

dwóch reklamach nie pojawiło się hasło podczas emisji, stąd kwestia ta ich nie 

dotyczy. Przekaz kierowany był bezpośrednio do widza również tylko w jednej 

reklamie, w dwu kolejnych nie pojawił się przekaz werbalny. Występujący aktorzy 

kierowali swoje zdania w trybie oznajmującym. Były to zdania złożone, w których była 

zawarta duża ilość informacji. We wszystkich reklamach pojawiła się muzyka, 

stworzona na potrzeby tych reklam. Przeważała muzyka dynamiczna. W tych 

kampaniach występowała komunikacja słowna w normalnym tempie, choć w nie 

wszystkich się takowa pojawiła. W powyższych reklamach dominowała kolorystyka 

wyrazistych kolorów jak: zielony, niebieski, fioletowy, pomarańczowy oraz biały. 

Szeroka gama kolorów ma zachęcać do odwiedzenia prezentowanych regionów. 
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Aktorami występującymi byli zazwyczaj zwyczajni ludzie, co może 

świadczyć, że reklama jest adresowana do każdego z nas. Chociaż pojawiła się 

również reklama w której wystąpiły postaci animowane jak w kampanii „Kraków 

rozmawia”, kreacja kampanii została oparta o sylwetki i kolorystykę z serwisu 

poświęconego konsultacjom społecznym: dialogspoleczny.krakow.pl. Do 

dialogowania zapraszają hasła „Witaj, dobrze, że jesteś” i „Porozmawiaj ze mną”.  

Wiek uczestników reklamy był zróżnicowany. Zarówno występowały w 

nich dzieci, młodzież jak i osoby dorosłe i starsze. Grupą docelową były zarówno 

kobiety jak i mężczyźni. Pojawił się w nich przekaz niewerbalny, a kompozycją 

dominującą były jaskrawe kolory. Z zastosowanych technik dominującą była sugestia 

miękka, a techniką usprawniającą przekaz i zalecenia socjologiczne – reklama 

przypominająca. Głównie można zauważyć oddziaływanie na pozytywne emocje 

przede wszystkim radość, miłość, szczęście. 

Celem kampanii były działania dostarczające określonych informacji o 

regionie. Efektem ostatecznym kampanii miało być przyciągnięcie doń kapitału 

intelektualnego i finansowego, a tym samym wsparcie procesów innowacyjnych. 

Oraz osób chcących odpocząć i poznać region turystycznie.  
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W kolejnej tabeli zostały zestawione dane dotyczące różnych tematów.  

Tabela 12. Reklamy o tematyce – inne  

Tematyka Nazwa 
kampanii 

Hasło reklamowe Czas 
trwania 
kampanii 

Czas 
trwania 
reklamy 
(minuty) 

Prawo 
człowieka 

Masz prawo do 
mediacji 

Dzięki mediacjom 
masz szansę 
zachować dobre 
relacje oraz rozwiązać 
konflikt taniej i szybciej 

02.03.11- 
15.04.11 

0.29 

Komunikacja w 
rodzinie 

Rozwód? 
Przemyśl to! 

Rozwód? Przemyśl to! 30.06.11- 
30.11.11 

0.29 

Religia Jan Paweł II – 
Człowiek 
Modlitwy 

Jan Paweł II – 
Człowiek Modlitwy 

16.09.11- 
09.10.11 

0.29 

Praca i polityka 
zatrudnienia 

Prawa w pracy Bądź pewny, silny, 
kompetentny 

10.10.11- 
- -  

0.29 

Edukacja Wolne Lektury – 
czytaj wszędzie 

Z zamkniętymi oczami, 
w tajemnicy i na 
wolności  

07.11.11- 
28.02.12 

0.14 

Walka z 
wykluczeniem 
społecznym 

Grunt to rodzina Grunt to rodzina 09.12.11- 
30.12.11 

0.29 

Źródło: Badania własne (luty 2012) 

Prawa człowieka, komunikacja w rodzinie, religia, praca i polityka 

zatrudnienia, edukacja oraz walka z wykluczeniem społecznym to tematyka 

kampanii, które w 2011 roku pojawiły się jeden raz, dlatego też zostały 

skategoryzowane w tematyce Inne. Średni czas emisji reklam to 26 sekund. 

Nadawcami powyższych reklam były: Ministerstwo Sprawiedliwości, Fundacja Mama 

Tata, Fundacja Świętego Mikołaja, Państwowa Inspekcja Pracy, Fundacja 

Nowoczesna Polska. 
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Przykładem kampanii – inne jest „Rozwód? Przemyśl to!”. 

Ilustracja 9. Kampania społeczna „Rozwód? Przemyśl to!” 

 

Źródło: 

http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,1816,zyli_sobie_razem_jakis_czas, 

10.04.2012 

W analizowanych reklamach ze względu na różną tematykę nie można 

określić jednego głównego celu. Można stwierdzić, iż celem tych reklam jest 

informowanie oraz nakłanianie społeczeństwa. W większości reklam hasło 

umiejscowione było na pierwszym planie, przy zastosowaniu reguły równowagi oraz 

reguły ruchu. W przeważającej większości reklam dominował czarny, biały jak 

również niebieski kolor hasła reklamowego. 
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 Czcionka była najczęściej pogrubiona. Tekst jednak nie zajmował mniej 

niż połowę ekranu. Przekaz kierowany był bezpośrednio do widza. Występujący 

aktorzy kierowali swoje zdania w trybie oznajmującym oraz pytającym. Najczęściej 

były to zdania złożone. W 4/6 pojawiła się muzyka nieznana i dynamiczna. W tych 

kampaniach występowała przyśpieszona oraz zwolniona komunikacja słowna. W 

powyższych reklamach dominowała kolorystyka czerwona, pomarańczowa, różowa 

oraz zielona.  

Aktorami występującymi byli zazwyczaj zwyczajni ludzie, chociaż pojawiły 

się również postaci animowane. Wiek uczestników reklamy był zróżnicowany. 

Zarówno występowały w nich dzieci, jak i osoby dorosłe i starsze. Grupą docelową 

były zarówno kobiety jak i mężczyźni. Adresatami były wszystkie grupy wiekowe. 

Dominował w nich przekaz werbalny, a kompozycją dominującą był jaskrawy kolor i 

ostry kontrast. Na przykład jak w kampanii „Rozwód? Przemyśl to!”. Z 

zastosowanych technik dominującą była irradiacja, a techniką usprawniającą przekaz 

i zalecenia socjologiczne – reklama przypominająca i towarzysząca. Głównie można 

zauważyć oddziaływanie na pozytywne emocje przede wszystkim radość, szczęście. 

Kolejną omawianą kwestią jest poziom polskich kampanii społecznych. Co 

roku powstaje w Polsce coraz więcej kampanii społecznych, lepszych, czy gorszych 

pod względem pomysłowości. A ich poziom jest różny. Jak stwierdza ekspert poziom 

kampanii społecznych w Polsce jest:  

- zróżnicowany  może i łatwiej pewne rzeczy się planuje przy dużym 

budżecie, ale to, że ma się dużo pieniędzy, nie znaczy, że to będzie dobra kampania. 

Są organizacje, które próbują robić kampanie własnym sumptem, ale jeśli można 

sobie na to pozwolić, lepiej skonsultować to z profesjonalistami. (FKS) 

Nie można jednoznacznie ocenić wszystkich RS. Nie da się wszystkich 

wrzucić do tzw. jednego worka, ponieważ są reklamy na bardzo wysokim poziomie, 

ale i takie, których poziom jest bardzo niski. Bez wątpienia czynnikiem mającym 

ogromny wpływ na poziom reklamy społecznej w Polsce są pieniądze. Fundusze, 

którymi dysponują kampanie społeczne nie mogą być nawet porównywane do 

środków finansowych, jakie przeznaczane są na kampanie komercyjne. Jak ocenił 

jeden z badanych: 

- poziom polskich kampanii jest średni. Są czasem trafione pomysły, ale 

nie tak dobre, jak te zagraniczne (BNH).  

Tego samego zdania jest inny ekspert: 
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- średni, mało kreatywne, mało impaktowe, za rzadko wykorzystują 

niestandardowe narzędzia / ambient media (MCC). 

Reklama społeczna jest dynamicznym zjawiskiem, który cały czas się 

zmienia. Jednak mniej niż reklama komercyjna, na którą są większe nakłady 

finansowe. Jak powiedział jeden z ekspertów jest to: 

- dynamicznie zmieniająca się komunikacja coraz bardziej odstająca 

poziomem od reklam komercyjnych (AL).  

Na podstawie przeprowadzonych badań, można stwierdzić, że eksperci 

raczej nie oceniają zbyt wysoko poziomu polskich reklam, chociaż z roku na rok jest 

on coraz wyższy. Cały czas dzieli je gigantyczna różnica od reklam komercyjnych. W 

porównaniu z innymi państwami poziom polskich kampanii również wypada marnie.  

Kolejnym poddanym analizie zagadnieniem warunki, które musi spełnić 

agencja, by móc przygotować reklamę społeczną. Aby przygotować reklamę 

społeczną agencja musi posiadać kompetentnych pracowników, którzy posiadają 

odpowiednie doświadczenie przy tworzeniu reklam. Jak twierdzi ekspert: 

- należy dysponować odpowiednim zespołem, wrażliwym i rozumiejącym 

sprawy społeczne, umiejącym dobrać kreację i argumentację do grupy docelowej. 

Należy również pamiętać, że reklamy społeczne wykonuje się póki co częściej dla 

klientów niekomercyjnych (chociaż zwiększa się liczba firm tworzących je w ramach 

swojej strategii społecznej odpowiedzialności) więc także umiejętność pracy z 

organizacją pozarządową lub administracją. Poza tym po prostu doświadczenie, 

także zdobyte przy tworzeniu reklam komercyjnych (FKS). 

Podłożem do rozpoczęcia projektu jest zaangażowanie pracowników, oraz 

rozległa wiedza, której ma dotyczyć RS. Posiadanie informacji dotyczącej grupy 

docelowej, do której ma być skierowana. Jak twierdzi ekspert ważna jest: 

- kreatywność i szczere zaangażowanie w projekt (BNH). 

Jak wynika z przeprowadzonych badań agencja reklamowa, aby móc się 

zajmować tworzeniem reklam społecznych, powinna dysponować kreatywnym i 

zaangażowanym zespołem. Ważne jest, aby zespół składał się z wrażliwych i 

rozumiejący sprawy społeczne ludzi. Istotne jest również doświadczenie 

pracowników w tworzeniu reklam. Nie ma większego znaczenia, czy były to reklamy 

tylko społeczne, ale pomocne jest także doświadczenie zdobyte przy tworzeniu 

reklam komercyjnych. 
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3. Formy przekazu dominujące w reklamach społecznych 

Reklama społeczna zarówno jak i komercyjna podlega tym samym 

elementom planowania. Czas przygotowania jednej reklamy jest różny, w zależności 

od tematu, środków finansowych, czy grupy docelowej. Jak twierdzi jeden z 

ekspertów: 

- zależy od skali kampanii, budżetu; kampania może być prowadzona za 

pośrednictwem jednego lub kilku mediów… ale powiedzmy że potrzebne jest miesiąc 

– dwa (FKS).  

Nie da się jednoznacznie określić czasu pracy poświęconej przez 

pracowników na udział w przygotowaniu jednej kampanii. Jak powiedział jeden 

ekspert, ponieważ: 

- to zależy od wielu czynników (BNH). 

To, ile czasu agencja poświęci, na przygotowanie jednej kampanii 

społecznej, uwarunkowane jest od zleceniodawcy. Jak twierdzi badana: 

- nie ma recepty. Może trwać tydzień i 3 miesiące. Zależy, jaka 

organizacja jest zleceniodawcą (MCC).  

W zależności od tematyki, uzależniony jest czas przygotowania jednej 

kampanii społecznej. Jak zauważa ekspert: 

- jest to uzależnione do specyfiki zadania – analogicznie jak w przypadku 

produkcji reklam komercyjnych, od kilku dni do kilku tygodni (AL). 

Wszyscy badani jednoznacznie twierdzą, że nie ma na to jednej recepty. 

Czas przygotowania jednej kampanii zależny jest od wielu czynników. Zależy od 

specyfiki zadania, skali kampanii, organizacji, która jest zleceniodawcą, czy budżetu. 

Jedni badani twierdzą, że jest to około miesiąca – dwóch, inni, że może trwać 

tydzień, a nawet trzy miesiące. Dla innych agencji od kilku dni do kilku tygodni. 
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Kolejną omawianą kwestią, będzie cel reklamy społecznej. Cel, jaki stawia 

sobie reklam to oddziaływanie na podświadomość odbiorców. Większość reklam 

można podzielić na reklamy informujące, przypominające i nakłaniające. 

Wykres 2. Cel reklamy społecznej, N=57 

 

Źródło: Badania własne (luty 2012) 

 Na prezentowanym wykresie, każda reklama została przyporządkowana 

do jednego celu. Analizując zebrane dane stwierdza się, iż dominującym celem 

wśród RS emitowanych w 2011 roku był cel nakłaniający stanowiąca ponad połowę 

(55%) ogółu. Z danych zawartych w wykresie można odczytać, iż 33% były to 

reklamy, których celem było informowanie. Natomiast najmniej, bo 12% stanowiły 

reklamy, których celem było przypominanie.  
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Kolejnym omawianym zagadnieniem była kolorystyka hasła reklamowego. 

Aby zwrócić uwagę odbiorcy, ważny jest kolor hasła reklamowego. Najbardziej 

zauważalne są te hasła, które kontrastują z tłem. Dlatego istotne jest, aby hasło było 

widoczne i czytelne. Dobrze dobrane hasło reklamowa ma za zadanie przyciągnąć 

uwagę. 

Wykres 3. Kolorystyka hasła reklamowego, N=57 

 

Źródło: Badania własne (luty 2012) 

Na prezentowanym wykresie, hasła reklamowe została przyporządkowane 

nie tylko do jednego koloru. Jak wynika z danych najczęstszym kolorem hasła 

reklamowego był kolor biały 18 z dość dużą przewagą nad pozostałymi kolorami, i 

tak kolor czerwony pojawił się w 7 reklamach, niebieski 6 oraz żółty w 6, czarny w 4, 

pomarańczowy w 2 a różowy i szary 1 raz. Częste stosowanie hasła reklamowego w 

kolorze białym może sugerować rozświetlenie oraz powiększenie objętości. Kolor 

czerwony wyraża silny popęd do mocnych wrażeń i pełni życia, może dlatego został 

wykorzystany w kampanii dotyczącej bezpieczeństwa ruchu drogowego „Piłeś? Nie 

jedź!”. Natomiast kolor żółty przyciąga uwagę, szczególnie, jeśli zostanie zestawiony 

z kolorem czarnym, np. został wykorzystany w kampaniach „Drogi zaufania”. 

Natomiast kolor niebieski to spokój, harmonia, uporządkowanie, może dlatego został 

zastosowany ten kolor w kampanii „Polish capital market”, mająca na celu promocję 

Polski na arenie międzynarodowej. 
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Następnym omawianym zagadnieniem był rodzaj zastosowanych zdań. 

Tekst składa się ze słów, słowa tworzą zdania. Wybieramy struktury składniowe i 

słowa. Zazwyczaj czynimy to spontanicznie. W komunikacie reklamowym robi się to 

pieczołowicie. Jedną z najbardziej naturalnych form wpływania na odbiorcę są zdania 

rozkazujące. Wyniki badań przedstawia poniższy wykres. 

Wykres 4. Zdania w przekazie reklamowym, N=57 

 

Źródło: Badania własne (luty 2012) 

Z przeprowadzonych badań wynika, że dominowały zdania oznajmujące 

(43), które pojawiły się na przykład w kampanii „Natura przejawia się różnie”. I tak, 

zdania rozkazujące pojawiły się w 9 reklamach, na przykład w kampanii „Nie 

uciekaj!”, zdania pytające (8) na przykład w kampanii „Pomoc dla Sudanu”, zdania 

wykrzyknikowe (4) na przykład w kampanii „Narkotyki? Na co mi to!” oraz w 2 

reklamach nie pojawiły się żadne zdanie, była to kampania „Pomorskie – nabierz 

kolorów” oraz „Zrób test. Sprawdź”. 
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Poniżej zostaną omówione zdania przekazu reklamowego. Jak wiadomo 

tę samą myśl można za pomocą języka wyrazić w różny sposób. Na przykład, co 

wyraża się w trzech zdaniach prostych, można wyrazić w jednym zdaniu złożonym. 

W tekście perswazyjnym zdania proste są dobitniejsze i celniejsze. Jeśli slogan jest 

zdaniem, to zwykle prostym – zdania proste dobrze zaczynają i kończą cały tekst 

reklamy. Natomiast zdania złożone umożliwiają łączenie sensów, jakże potrzebne w 

nakłanianiu.  

Tabela 13. Zdania w przekazie reklamowym, N=57 

Zdania przekazu reklamowego Liczebność (n) 

Proste 20 

Złożone 35 

Nie dotyczy 2 

Źródło: Badania własne (luty 2012) 

Jak widać więcej pojawiło się zdań złożonych (35), natomiast zdania 

proste pojawiły się 20 razy. Dwóch przypadkach zagadnienie to nie dotyczyło, była to 

kampania „Pomorskie – nabierz kolorów” oraz „Zrób test. Sprawdź”. Używając zdań 

złożonych można widzowi przekazać więcej informacji, jednak zdania proste są 

bardziej wyraziste. 
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Poniżej zostanie omówiona muzyka, która pojawiła się w analizowanych 

reklamach społecznych. Czynnikiem kształtującym nastrój jest także muzyka, która 

podobnie jak kolor określa cechy produktu i działa na zmysły. Stąd utwory 

dynamiczne, radosne czy przeciwnie – spokojne, stanowiące w zasadzie 

niezauważalne tło dla reklamy. Jednak nie we wszystkich reklamach pojawia się 

muzyka, co ilustruje wykres 5. 

Wykres 5. Muzyka w reklamie, N=57 

 

Źródło: Badania własne (luty 2012) 

W konkluzji przeprowadzonych badań można stwierdzić, że muzyka w 

reklamie pojawiła się w 66%, natomiast w 33% nie wystąpiła. Brak jakiejkolwiek 

muzyki w reklamie może świadczyć o chęci skupienia uwagi widza na konkretnym 

problemie, a muzyka źle dobrana w niektórych przypadkach może rozpraszać.  
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Rezultat badań dotyczący rodzaju muzyki w reklamie przedstawia 

poniższa tabela. 

Tabela 14. Rodzaj muzyki w reklamie, N=57 

Rodzaj muzyki w reklamie Liczebność (n) 

Znana melodia 3 

Nieznana melodia 35 

Nie dotyczy 19 

Źródło: Badania własne (luty 2012) 

Tabela wskazuje, że muzyka wykorzystana w reklamie jest tworzona na 

potrzeby kampanii (35), a w 3 przypadkach pojawiła się znana melodia. 19 reklam 

kwestia ta nie dotyczyła. Obecnie dużą popularnością cieszą się reklamy, w których 

wykorzystano znane powszechnie melodie czy piosenki zwracające na siebie dużą 

część uwagi odbiorcy. Przykładem z zeszłorocznej kampanii może być reklama „Klub 

Pancernika klika w fotelikach. Zawodnik pierwszej klasy zawsze ma zapięte pasy”, w 

której została wykorzystana muzyka z filmu „Czterej pancerni i pies”. 

Wyniki badań dotyczące muzyki w reklamie zostały zestawione na 

wykresie 6. 

Wykres 6. Muzyka w kampaniach społecznych, N=57 

 

Źródło: Badania własne (luty 2012) 

Z analizy zebranego materiału wynika, iż przeważała muzyka dynamiczna 

(16), reklama przykuwa uwagę, kiedy jest dynamiczna, dlatego nudzą nas reklamy, w 

których nic się nie dzieje. Kolejna to muzyka spokojna (13), a następnie radosna (7). 

Jak wynika z powyższych wykresów 19 reklam to zagadnienie nie dotyczy. 
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W poniższym wykresie 7. zostały zestawione dane dotyczące komunikacji 

słownej. 

Wykres 7. Komunikacja słowna w reklamie, N=57 

 

Źródło: Badania własne (luty 2012) 

Odczytując wyniki z wykresu można stwierdzić, że w 29 przypadkach 

komunikacja słowna była w normalnym tempie, w 18 była przyśpieszona, na przykład 

w kampanii „Świadomi zagrożenia”, a w 4 zwolniona. Przykładem może być 

kampania „Grunt to rodzina”. W 5 przypadkach nie pojawiła się żadna z powyższych 

form komunikacji. Natomiast w 1 reklamie pojawił się śpiew, była to kampania „Klub 

Pancernika klika w fotelikach. Zawodnik pierwszej klasy zawsze ma zapięte pasy”. 

Zwolniona komunikacja słowna może świadczyć o zaakcentowaniu istotnego 

problemu. Z kolei przyśpieszona komunikacje może świadczyć o chęci przekazania, 

jak najwięcej wiadomości. 
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Następnie zostanie przedstawiona kwestia dominującego koloru reklamy. 

Najistotniejszym czynnikiem kształtującym nastrój każdej reklamy są barwy, które 

ściśle się wiążą z cechami przedstawianego produktu i przywodzą na myśl konkretne 

skojarzenia i odczucia. Kolorem można wyrazić emocje, zapach, smak, 

temperament, opisać w zasadzie wszystkie cechy i stworzyć dokładną 

charakterystykę towaru. Tak jak scenografia mogą stanowić tło, które w 

niezauważalny sposób zaakcentuje to, co najistotniejsze. 

Kolory wywierają duży wpływ na samopoczucie człowieka, odpowiednio 

dobrane potrafią zmienić jego nastrój oraz wpłynąć na zachowanie. Na rynku reklamy 

na dość dużą skalę wykorzystuje się dobór kolorów do sterowania reakcjami 

odbiorców, prowokowania do określonych reakcji i zachowań. Pewne zestawy 

kolorów nasuwają konkretne skojarzenia wywołane postrzeganiem temperatury 

barwowej. 

Wykres 8. Dominująca kolorystyka reklamy, N=57 

 

Źródło: Badania własne (luty 2012) 

Jak wynika z analizy wykresu w reklamach społecznych dominuje 

kolorystyka biała (33), a także szara (17). Równie często pojawiał się kolor czarny 

(15) razy. Kolory te powodują zmiękczanie i tonowanie kolorów sąsiadujących, ale 
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także wywoływanie kontrastów. Otaczanie ich innymi barwami sprawia, że nabierają 

zupełnie nowego charakteru. Czerwony kolor także pojawił się 15-krotnie. Jak wynika 

z literatury przedmiotu kolor czerwony symbolizuje krew, miłość, erotykę, 

namiętność, niebezpieczeństwo, agresje, ciepło. Czerwień jest kolorem 

pobudzającym, zawierającym w sobie największy „ładunek aktywności”. Kolor 

pomarańczowy jest kolorem radości, rześkości, powoduje wzmacnianie i 

wywoływanie euforii. W reklamach pojawił się 10 razy, tak jak kolor zielony 

symbolizujący twardość, nieustępliwość i potrzebę uznania, jak również zdrowia. 

Kolor brązowy, który wzbudza zaufanie pojawił się 8 razy. Znacznie rzadziej 

pojawiają się kolory żółty 3-krotnie i fioletowy 2-krotnie. 

Następnym omawianym zagadnieniem były osoby występujące w 

reklamie. Powszechnie wiadomo, że ludzie znani cieszą się szacunkiem i prestiżem 

oraz zdają się mieć większy wpływ na społeczeństwo niż zwykli obywatele, dlatego 

też ich sylwetki wykorzystuje się w reklamach społecznych mających na celu 

uwrażliwić ludzi na los innych, potrzebujących pomocy, namawiać do ostrożnej jazdy 

samochodem lub zwrócić uwagę na problem ochrony środowiska. A oto wykres 

ilustruje powyższe zagadnienie. 

Wykres 9. Osoby występujące w reklamie, N=57  

 

Źródło: Badania własne (luty 2012) 

Z powyższego wykresu można odczytać, iż w 42% reklam występowali 

zwyczajni ludzie co może świadczyć o identyfikacji odbiorcy z bohaterem 

występującym w reklamie. Drugą grupą osób były to osoby znane, (aktorzy, 
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piosenkarze, sportowcy, osoby znane medialnie) (27,4%) które wzmacniają przekaz 

reklamy, poprzez pokazanie w niej autorytetu osoby publicznej. Ludzie znani cieszą 

się szacunkiem i prestiżem oraz zdają się mieć większy wpływ na społeczeństwo. 

Kolejną grupą osób są to specjaliści i eksperci (12,9%), dzięki ich autorytetowi 

reklama zwiększa swoją wiarygodność i zwiększa perswazyjność. Jak wynika z 

badań psychologicznych częściej ulegamy innym osobom jeśli zakładamy, że są to 

eksperci. Równie często pojawiały się reklamy, w których nie wystąpił żaden bohater 

(12,9%), co może świadczyć o przekazaniu wiedzy na temat danego problemu. 

Najmniejszą część reklam stanowią reklamy, w których występują postaci 

animowane (4,8) wykorzystanie animowanych bohaterów w reklamie może służyć 

stworzeniu ciepłej i przyjaznej atmosfery, a animowane postaci często budzą 

sympatię. 

Następnie zostanie omówiony wiek osób występujących w reklamie. W 

reklamie może pojawić się każdy człowiek: dziecko, dorosły, osoba starsza. Lecz nie 

każdy człowiek może pojawić się w każdej reklamie. Dobór postaci zależy przede 

wszystkim od tego, do kogo kierowana jest reklama. Ludzie występujący w reklamie 

społecznej, to zazwyczaj osoby bezpośrednio związane z danym problemem. Dane 

dotyczące wieku uczestników reklamy przedstawia poniższy wykres. 

Wykres 10. Wiek uczestników reklamy, N=57 

 

Źródło: Badania własne (luty 2012) 

Na prezentowanym wykresie, wiek uczestników reklamy został 

przyporządkowane nie tylko do jednej kategorii wiekowej. Przedstawione rezultaty 
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badań wskazują, że najczęściej w reklamach społecznych występowały osoby 

dorosłe (41) co może sugerować, iż większość reklam kierowanych była do tej grupy 

wiekowej. Na drugim miejscu znajdowały się dzieci (12), a następnie młodzież (9). 

Znacznie rzadziej pojawiały się w tego typu reklamach osoby starsze (7). W 9 

przypadkach nie pojawił się żaden bohater, a zarazem nie był brany pod uwagę wiek. 

Następnie zostanie omówiona kwestia finansowania reklam społecznych. 

Reklamy społeczne mogą być finansowane ze środków publicznych. Mogą być one 

też wspierane przez różnorodne organizacje pożytku publicznego, w tym fundacje, 

stowarzyszenia lub grupy stowarzyszeń, bądź ze źródeł prywatnych. 

Tabela 15. Podmiot finansujący, N=57 

Podmiot finansujący Liczebność (n) 

Publiczny 28 

Prywatny 12 

Organizacje non-profit 22 

Źródło: Badania własne (luty 2012) 

W prezentowanej tabeli reklamy zostały pogrupowane ze względu na 

finansowanie. Kampanie finansowane są z różnych źródeł. Wszystkie podmioty 

finansujące mogą tworzyć jedną kampanię. Z wyżej przedstawionej tabeli wynika, że 

z 57 reklam społecznych (28) było finansowanych ze środków publicznych. W 22 

przypadkach przez organizacje non-profit. A 12 finansowanych przez firmy prywatne. 

Kolejną omawianą kwestią była grupa docelowa. Grupa docelowa to grupa 

do której skierowany jest komunikat, reklama. Szczególnie w reklamie ważne jest 

dobre określenie grupy docelowej. W przeprowadzonych badaniach brana pod 

uwagę była płeć odbiorców. W reklamach społecznych, które były emitowane w 2011 

roku, wszystkie były kierowane zarówno do kobiet jak i do mężczyzn. Nie było reklam 

adresowanych tylko do jednej płci. Jak twierdz ekspert: 

- przy analizie problemu powinno się tę grupę określić – co chcemy 

zmienić i u kogo (FKS). 

Dokładne określenie grupy docelowej, może w znacznej mierze wpłynąć 

na skuteczność kampanii społecznej. Ponieważ dotrze ona do właściwego odbiorcy. 

Podobnie jak w marketingu komercyjnym, także w marketingu społecznym działania 

kierowane są do określonych grup docelowych. Ważne jest również dopasowanie do 

odbiorcy danego produktu. Reklama działa najlepiej, gdy jest skierowana do 

konkretnej grupy. Jak twierdzi ekspert: 
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- najciekawsza kreacja na nic się nie zda, jeśli niewłaściwy jest adresat 

(przykładowo kampanię która ma zapobiec paleniu papierosów przez młodzież 

kierujemy do ich rodziców – a okazuje się że nie mają na to wpływu), tak samo 

argumenty i język powinny być do niego dostosowane (innym językiem rozmawiamy 

z nastoletnimi dziewczynkami, innym z mężczyznami po pięćdziesiątce). Kampania 

powinna zmuszać do refleksji, motywować do zmiany postawy – o to w zalewie 

informacji coraz trudniej, ale im bardziej zaskakująca bądź wzruszająca bądź 

dowcipniejsza itp… tym łatwiej jej się przebić (FKS). 

Język, który jest stosowany w kampania społecznych powinien być 

dopasowany w zależności do kogo ma dotrzeć. Dlatego istotne jest dokładne 

określenie grupy docelowej. 

W poniższym wykresie zestawione są dane dotyczące grupy docelowej, 

której dotyczyły badania. 

Wykres 11. Grupa docelowa, N=57 

 

Źródło: Badania własne (luty 2012) 

Z wykresu można odczytać, iż adresatami reklam społecznych są przede 

wszystkim osoby dorosłe (31%) oraz w równym stopniu osoby starsze (31%). To do 

tej grupy kierowana jest największa liczba kampanii społecznych. Do osób dorosłych 

kierowane są reklamy dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przede 

wszystkim kierowane są do osób posiadających prawo jazdy. Wszelkie reklamy 

dotyczące profilaktyki zdrowia także kierowane były do osób dorosłych. W 26% 

reklamy społeczne kierowane są do wszystkich grup wiekowych. Zaledwie w 10% 
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odbiorcami jest młodzież oraz dzieci w 2%, była to na przykład kampania 

zachęcająca dzieci do czytania „Wolne lektury”, albo kampania namawiająca do picia 

mleka przez dzieci „Pij mleko! Będziesz wielki!”. 

Kolejną kwestią było wskazanie pomocy w RS. Celem reklamy społecznej 

jest zwiększenie świadomości na temat ważnych kwestii społecznych, a także w 

miarę możliwości i potrzeb wskazanie pomocy. Bądź pomoc w rozwiązaniu 

problemu. Dane zawarte na poniższym wykresie przedstawiają wskazany rodzaj 

pomocy. 

Wykres 12. Wskazanie pomocy, N=57 

 

Źródło: Badania własne (luty 2012) 

Dane zawarte na wykresie pozwalają odczytać, że w 48% reklam 

wskazywany jest adres strony internetowej, z której można uzyskać szczegółową 

pomoc. W 40% nie została wskazana pomoc. A w 12% został podany numer infolinii. 

Powyższy podrozdział poświęcony był dominującym formom przekazu 

stosowanych w reklamach społecznych. Dotyczył on przede wszystkim celu RS, 

kolorystyki hasła reklamowego i reklamy, muzyki, osób występujących w reklamie 

czy.grupy docelowej 
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4. Techniki oddziaływania wykorzystane w analizowanych 

reklamach społecznych 

Analiza powyższego problemów badawczego dokonana została na 

postawie przeprowadzonej analizy reklam społecznych oraz wywiadów z 

pracownikami reklam społecznych. 

Każda reklama zanim powstanie musi przejść pewien proces 

projektowania, na który składa się stworzenie odpowiedniego hasła, przekaz, grafika, 

zastosowanie odpowiednich technik oddziaływań. Jeden z ekspertów o procesie 

projektowania mówi, że: 

- powinien przebiegać następująco: należy wpierw zdefiniować problem 

społeczny, z którym chcemy się zmierzyć i określić, jakiego charakteru zmianę 

postaw chcemy wywołać. Następnie określamy grupę docelową i zastanawiamy się, 

jakich argumentów użyć, by ją przekonać; potem planujemy działania od strony 

strategicznej i kreatywnej (część kreatywna jest szczególnie ważna jeśli elementem 

kampanii jest reklama społeczna). Ważne, by przy wszystkich etapach tworzenia 

opierać się na potwierdzonych danych – czyli wynikach badań społecznych – by mieć 

cały czas odniesienie do rzeczywistości. W miarę możliwości warto przed 

rozpoczęciem prac przeprowadzić badania specjalnie na potrzeby kampanii(FKS). 

Proces projektowania reklam społecznych przebiega podobnie jak w 

przypadku reklam komercyjnych. Projektowanie rozpoczyna się od zdefiniowania 

problemu społecznego, którego ma dotyczyć RS. Następnie należy określić grupę 

docelową, do której ma być skierowana. Dalszy etap dotyczy działań strategii. 
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Kolejnym omawianym aspektem było umiejscowienie hasła reklamowego. 

Być może najlepszym sposobem na zwrócenie uwagi jest odpowiednie 

umiejscowienie hasła reklamowego. W tym przypadku istnieją trzy reguły 

umiejscowienia hasła reklamowego: „reguła równowagi”, „reguła rzutu okiem” oraz 

„reguła ruchu”. Jak widać twórcy reklam muszą dostosować się do określonych 

realiów. Usiłują nakłonić odbiorcę do zwrócenia uwagi i podjęcia pewnych działań. 

Wykres 14. Umiejscowienie hasła reklamowego, N=57 

 

Źródło: Badania własne (luty 2012) 

Z wyżej przedstawionego wykresu wynika, że dominującą regułą była 

reguła równowagi (18) przypadków, kolejną była reguła ruchu oparta na zasadzie 

wynikającej z obserwacji, która mówi, że wzrok obserwatora podąża za wzrokiem lub 

wyciągniętym palcem wskazującym osoby, na którą on patrzy, i w emitowanych 

reklamach reguła ta pojawiła się 9 razy. Reguła rzutu okiem dotyczyła 7 RS. 

Natomiast w 23 przypadkach ze względu na brak pojawiającego się w kampanii 

hasła reklamowego kwestia ta nie była brana pod uwagę, lub jeżeli nie można było 

przyporządkować jej do żadnej z powyższych RS. 
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Kolejna omawiana kwestia dotyczy umiejscowienia hasła reklamowego. 

Dane przedstawia tabela. 

Tabela 17. Umiejscowienie hasła reklamowego, N=57 

Umiejscowienie hasła 
reklamowego 

Liczebność (n) Liczebność (%) 

Pierwszy plan 30 52,6 

Drugi plan 6 10,5 

Nie dotyczy 21 36,9 

Źródło: Badania własne (luty 2012)  

Rezultat badań przedstawia, iż w ponad połowie reklam (52%) hasło 

pojawiało się na pierwszym planie. Drugi plan dotyczył 10%, natomiast w prawie 37% 

umiejscowienie nie dotyczyło, ze względu na brak graficznego przedstawienia hasła 

w RS. 

Przy tworzeniu hasła reklamowego można użyć jednej z 14 technik, które 

szerzej zostały opisane w rozdziale pierwszym. 

Wykres 14. Techniki tworzenia hasła reklamowego, N=57 

 

Źródło: Badania własne (luty 2012) 

Z analizy zebranego materiału wynika, że rymy pojawiły się w 3 reklamach 

(przykład: „Klub Pancernika klika w fotelikach. Zawodnik pierwszej klasy zawsze ma 

zapięte pasy”), chimy 1 raz (przykład: „Prawa w pracy. Bądź pewny, silny, 

kompetentny”), asonans i aliteracja 1 raz (przykład: „Narkotyki? Na co mi to?”), gra 
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we frazie 2 – krotnie (przykład: „Nie uciekaj. Ucieczka to nie rozwiązanie”), paralelizm 

4 razy (przykład: „Złe nawyki dobrych kierowców; Raz się uda, drugi raz się uda, ale 

życie to nie polega wyłącznie na sytuacjach, w których ma się szczęście”), antyteza 2 

– krotnie (przykład: „Dzieci z za dużym doświadczeniem”), gry słowne 5 razy 

(przykład: „Pij mleko! Będziesz wielki! Wyzwania są w Tobie. Walcz o swoje 

marzenia”), plądrowanie ikon 3 razy (przykład: „Politycy dobierają się do Twojej 

emerytury. Broń swoich pieniędzy!”), reanimacja umarłych metafor 6 razy (przykład: 

„Do przerwy 0:3; Tysiące rodzin przegrywa. Pomóż im zwyciężyć w drugiej połowie 

życia”), pytanie retoryczne 3 – krotnie (przykład: „Pomoc dla Sudanu; Ile kosztuje 

jedno życie? Nie bądź obojętny”), ironia 1 raz (przykład: „Czy zamierza pan zajść w 

ciążę? Niektóre pytania nie powinny padać niezależnie od tego, czy są zadawane 

mężczyźnie czy kobiecie”). Choć według Norberta Maliszewskiego istniej 14 technik 

tworzenia hasła reklamowego, nie każde hasło można dopasować do powyższych 

technik. I takich reklam, których nie dało się zakwalifikować w 2011 roku było 26. 

Kwestia dotycząca użytej czcionki została przedstawiona na wykresie. 

Wykres 15. Rodzaj czcionki, N=57 

 

Źródło: Badania własne (luty 2012) 

Z powyższego wykresu wynika, iż najczęściej użyta czcionka była 

pogrubiona (23). Jednak 23 reklam nie dotyczyła ta kwestia, ponieważ nie pojawiło 

się hasło reklamowe w postaci graficznej. Następnie w 9 przypadkach czcionka była 

drukowana, w 1 kursywa oraz w ramce. Z kolei w skonstruowanym narzędziu 

pojawiła się czcionka podkreślona, jednak nie pojawiła się ona w analizowanych 
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reklamach. Najwięcej było haseł z pogrubioną czcionką oraz drukowaną co może 

sugerować chęć uwydatnienia hasła na tle reklamy. 

Kolejnym badanym aspektem, był rozmiar hasła reklamowego. W morzu 

reklam, które nas otaczają najważniejsze jest aby reklama została zauważona, a 

hasło zapamiętane. Aby tak się stało istotna jest wielkość hasła reklamowego. Choć 

wielkość ma znaczenie, lecz nie zawsze przekłada to się na skuteczność takich 

oddziaływań. Wyniki badań przeprowadzone na ten temat zawiera tabela. 

Tabela 18. Rozmiar hasła reklamowego, N=57 

Wielkość tekstu Liczebność (n) 

Cała przestrzeń ekranu 1 

Połowa ekranu 14 

Mniej niż połowa ekranu 21 

Nie dotyczy 21 

Źródło: Badania własne (luty 2012) 

Z wyżej przedstawionej tabeli wynika, iż w większości reklam (21) hasło 

nie przekracza mniej niż połowę ekranu. W 14 przypadkach dotyczy połowy ekranu, 

a tylko w 1 całej przestrzeni ekranu. W 21 nie dotyczyło tej kwestii, ponieważ nie 

pojawiło się hasło reklamowe w postaci graficznej. W większości RS, hasło 

zajmowało mniej, niż połowę ekranu. Może to świadczyć o zwróceniu uwagi na treść 

kampanii społecznej, a nie tylko na hasło reklamowe, które ma tworzyć jedność w 

reklamie, a nie zdominować całą resztę. 
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Następnym omawianym zagadnieniem jest forma kierowanego przekazu. 

Komunikat reklamowy tworzy nadawca dla odbiorcy. Istotne jest to, kto mówi, do 

kogo mówi, o czym mówi i jak mówi. Komunikat ma zatem przyciągać uwagę i być 

łatwy do zapamiętania. Powinien być odważny, niebanalny, lecz także naturalny i 

sensowny. Ważnymi cechami są zrozumiałość, prostota i zwięzłość195. 

Wykres 16. Przekaz reklamy, N=57 

 

Źródło: Badania własne (luty 2012) 

Z wykresu można odczytać, iż w ponad 3/4 reklam dominuje przekaz 

zwrócony bezpośrednio do widza. W 14% dialog osób występujących w reklamie. A 

w 7% przekaz nie był kierowany bezpośrednio do widza, ani nie wystąpił dialog 

pomiędzy bohaterami. Jak mówi ekspert: 

- każda reklama, w tym społeczna musi być komunikatywna, 

przekonywująca, dopasowana do grupy docelowej, do której jest skierowana, a w 

przypadku społecznej – odwoływać się do emocji odbiorcy (MCC). 

Z wypowiedzi eksperta wynika, że komunikat, który wypowiada bohater 

kampanii społecznej, powinien być dopasowany do grupy docelowej. Aby wywarł 

pożądane zmiany w zachowaniu musi być jasny i zrozumiały. 

 

 

 

 
                                                           
195

 Zob. J. Bralczyk, Język na sprzedaż, czyli o tym, jak język służy reklamie, Gdańsk 2004, s. 13. 
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Kolejnym omawianym zagadnieniem jest dominujący przekaz. Nie ma 

znaczenia, czy komunikat jest werbalny, czy też niewerbalny. Ważne jest natomiast, 

by nadawca i odbiorca posługiwali się tym samym „językiem”, tak, aby komunikat był 

zrozumiały. Komunikowanie werbalne to porozumiewanie się za pomocą słów, a 

komunikowanie niewerbalne, to porozumiewanie się za pomocą wszelkich innych 

przekazów poza słowami196. 

Wykres 17. Dominujący przekaz, N=57 

 

Źródło: Badania własne (luty 2012) 

Jak wynika z wykresu nie ma zbyt dużego zróżnicowania w dominującym 

przekazie. Choć niewielką liczbą w reklamach społecznych emitowanych w 2011roku 

przeważał przekaz werbalny (56%) nad przekazem niewerbalnym (44%). W reklamie 

społecznej zarówno ważne są słowa, ale i komunikaty niewerbalne. Przykładem RS 

w której dominował przekaz werbalny jest „Do przerwy 0:3”, gdzie bohater za 

pomocą słów przekazywał istotne informacje. Natomiast przykładem RS, w której 

dominował przekaz niewerbalny jest „Zrób test. Sprawdź”, gdzie pokazane są drogi 

zakażenia wirusem, a także zachęca się do wykonania badania krwi, które może 

wykluczyć lub potwierdzić zakażenie. 

 

 

 

                                                           
196

 Por. R. Sajna, Kolory, zwierzęta, tańce… Niesamowity świat niewerbalny w reklamach 
telewizyjnych, Bydgoszcz 2011, s. 8 – 9. 



128 
 

Dominująca kompozycja jest kolejnym omawianym zagadnieniem. 

Wywołać zainteresowanie, zatrzymać przed telewizorem, wzbudzić ciekawość, a 

może szokować powinna reklama społeczna? Co wpływa na zmianę postaw? 

Pragnąc odpowiedzieć na pytania zostanie przeanalizowany wykres. 

Wykres 18. Kompozycja dominująca, N=57 

 

Źródło: Badania własne (luty 2012) 

Z wyżej przedstawionego wykresu wynika, że nie wszystkie reklamy 

tworzone są by szokować, czy rzucać się w oczy, w 22 kampaniach, reklama nie 

została zakwalifikowana, do żadnej z powyższych kategorii. Choć w 17 przypadkach 

pojawiło się szokujące zestawienie przedmiotów, osób lub sytuacji, które głównie 

dotyczyły kampanii związanych z bezpieczeństwem na drodze. Jaskrawy kolor 12 

reklam, a ostry kontrast w 2. Przykładem kampanii społecznej, w której dominuje 

jaskrawy kolor jest „Kraków rozmawia”, gdzie sylwetki o jaskrawym kolorze 

zachęcają do dialogowania. Postaci są zaczerpnięte z serwisu poświęconego 

konsultacją społecznym. Przykładem kampanii, gdzie dominowało szokujące 

zestawienie przedmiotów, osób lub sytuacji jest „Mam haka na raka”, w której młoda 

bohaterka bierze ślub z papierosem, jednak nie każdy związek przetrwa próbę czasu, 

ponieważ ten zgubny nałóg stanowi główny czynnik ryzyka zachorowania na raka 

płuca, dlatego też celem kampanii jest zniechęcenie młodych osób do sięgania po 

papierosy. Natomiast przykładem użycia ostrego kontrastu jest kampania „Teraz 

pstrąg”. 
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Kolejnym badanym aspektem była zastosowana sugestia w reklamie 

społecznej. Reklamy zostały podzielone na sugestię miękką, sugestię nakazową, 

sugestię autorytetu i irradiację. Najczęściej sugeruje się za pomocą słów (werbalnie). 

Może być także przekazywana niewerbalnie gestami, mimiką, intonacją głosu lub też 

w formie symbolicznej, niewerbalnej (np. znaki drogowe). Wyniki analizy przedstawia 

poniższy wykres. 

Wykres 19. Sugestia w reklamie, N=57 

 

Źródło: Badania własne (luty 2012) 

Jak wynika z wykresu dominuje sugestia miękka (21) zaraz po niej była 

sugestia nakazowa (16) zaś nieco mniej było reklam w których pojawiła się technika 

irradiacji. Najmniej, bo jedynie w 5 reklamach pojawiła się sugestia autorytetu. 

Przykładem RS, w której została zastosowana sugestia miękka była 

kampania „ECCO Walkathon”, która zachęca do wzięcia udziału w spacerze dla 

potrzebujących. Przykładem RS, w której została zastosowana sugestia nakazowa 

była kampania „Piłeś? Nie jedź!”, która przestrzega przed prowadzeniem samochodu 

w stanie nietrzeźwym i zwraca uwagę na negatywne konsekwencje wynikające 

z takich zachowań. Z kolei przykładem RS, w której została zastosowana sugestia 

autorytetu była kampania „Fundacja POLSAT – Jesteśmy dla dzieci” pokazująca 

walkę, jaką chore dzieci muszą stoczyć w czasie codziennej, wyczerpującej 

rehabilitacji, by żyć choć trochę lepiej. W spotach, oprócz podopiecznych Fundacji 

POLSAT występują rehabilitanci, którzy na co dzień z nimi pracują. 
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Kolejną techniką było oddziaływanie na emocje. W reklamie społecznej 

rozróżniamy dwa sposoby przekazu – pozytywny i negatywny. Emocje w reklamie 

odgrywają podstawową rolę, uzależnia się od nich zapamiętywanie, spostrzeganie, 

przypominanie komunikatów reklamowych. W poniższych wykresie zostały 

zestawione oba przypadki. 

Wykres 20. Oddziaływanie na emocje, N=57 

 

 

Źródło: Badania własne (luty 2012) 

Na przedstawionym wykresie można zauważyć dominację reklam, w 

których to emocje pozytywne odgrywają ważniejszą rolę. Najwięcej pojawiło się 

reklam w których przeważały takie emocje jak radość (27), szczęście (14), 

dziecięcość (8), miłość (7), nostalgia (7). Nieco mniej humor (2), muzyka (2), symbole 

seksualne (1). W reklamach, w których pojawiły się emocje negatywne przeważał lęk 
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(16). Poczucie winy w 3 przypadkach, smutek (3), wstyd (1), zazdrość (1) oraz 

wstręt, także 1 przypadek. 

Jak wynika z opinii badanych największy odzew wywołują reklamy, które 

zaskakują widza, wykorzystują nietypowe narzędzia. Takie reklamy, o których jest 

głośno. Jak mówi ekspert, są to reklamy: 

- niestandardowe, odwołujące się do emocji, szokujące, wykorzystujące 

nietypowe narzędzia. O tych reklamach „się mówi”. (MCC) 

Natomiast inny ekspert twierdzi, że: 

- te najbardziej kontrowersyjne – o nich się mówi. Ale to nie znaczy, że 

będą najskuteczniejsze (FKS). 

Kampanie społeczne, które wywołują społeczny odzew to te 

niestandardowe, wywołują kontrowersje, odnoszą się do emocji, czy szokujące 

przekazywanymi treściami. 

Kolejną badaną kwestią były techniki usprawniające przekaz i zalecenia 

socjologiczne. Z pośród tych technik wyróżnia się: reklamę przypominającą, reklamę 

towarzyszącą oraz technikę najsilniejszego bodźca. 

Wykres 21. Techniki usprawniające przekaz i zalecenia socjologiczne, N=57 

 

Źródło: Badania własne (luty 2012) 

Po przeprowadzonych badaniach można stwierdzić, że najczęściej 

pojawiającą się techniką, była technika najsilniejszego bodźca (22), zaraz po niej 

reklama przypominająca (19), a najmniej, bo 16 to reklamy towarzyszące. 
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Przykładem reklamy przypominającej (wprowadzającej) była kampania 

„Wyślij PIT przez Internet”, z kolei przykładem reklamy towarzyszącej 

(przypominającej była kampania „Nie marnuj jedzenia”. Natomiast przykładem 

reklamy najsilniejszego bodźca była kampania „Nie uciekaj!”. 

Kolejną omawianą kwestią była ocena skuteczności kampanii 

społecznych. Po stworzeniu reklamy społecznej należy ocenić czy kampania 

społeczna była skuteczna, czy dotarła do odbiorców. Skuteczność uzależniona jest 

od trafności doboru grupy docelowej oraz użytych argumentów. Jak twierdzi jeden z 

ekspertów: 

- należy na pewno sprawdzić czy kampania w ogóle dotarła do odbiorców, 

rzeczywiste zachowania odbiorców, jak i ich deklaracje. Jest to trudne, często nie 

przewiduje się na to pieniędzy w budżetach, ale na dłuższą metę się opłaca. Właśnie 

ewaluacji często w Polsce brakuje. Strategie badawcze uwzględniają ocenę zasięgu, 

postrzeganie kampanii przez grupę docelową i interesariuszy przedsięwzięcia, 

monitoring deklaracji grupy docelowej oraz rzeczywistej zmiany. Skuteczność 

reklamy społecznej uzależniona jest od trafność doboru adresata, argumentacji, 

strategii. A powodzenie reklamy zależy od zaangażowania zespołu(FKS). 

Nie każda reklama społeczna przynosi natychmiastowy oraz widoczny 

efekt. Nieraz na efekty trzeba czekać latami. Dotyczy to przede wszystkim reklam 

związanych z profilaktyką zdrowia, a także ekologią, czy bezpieczeństwem ruchu 

drogowego. Jak zauważa badany: 

- jeśli ma na celu zbiórkę pieniędzy – da się to policzyć, jeśli ma na celu 

zmianę zachowań społecznych – musza upłynąć lata, nieraz cale pokolenie, by 

zauważyć efekty. Pewnie niektóre się da zmierzyć badaniami – ale one mogą 

dotyczy głównie postrzegalności takich reklam, a nie wpływu na nasze Zycie. Ten 

wpływ pokaże czas i Zycie. Wiec trudno to zbadać. Choć na przykład promując 

zapinanie pasów, czy nie wsiadanie do samochodu po alkoholu, można sprawdzić 

statystyki policyjne. Skuteczność sprawdzają klienci, wynikami sprzedaży, badaniem 

rozpoznawalności marki, świadomości marki. Na skuteczność reklamy składa się 

Kreatywność i trafny dobór narzędzi i kanałów komunikacji (BNH). 

Inny ekspert twierdzi, że odbywa się to: 

- przez badania: badania świadomości problemu społecznego, którego 

kampania dotyczy, badania postaw i opinii wobec problemu społecznego oraz 

badania zmian zachowań. Na skuteczność składa się zrozumienie problemu, którego 
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reklama dotyczy, dobór odpowiedniej grupy docelowej, do której ma być skierowana 

kampania, rozpoznanie postaw i motywacji grupy docelowej, dobranie właściwych 

narzędzi komunikacji / mediów, by dotrzeć do grupy docelowej z przekazem oraz 

sformułowanie przekazu w sposób zrozumiały, przekonywujący (MCC).  

Badanie skuteczności kampanii społecznej odbywa się na tej samej 

zasadzie co kampanii komercyjnych. Ocena skuteczności uzależniona jest od 

stawianego celu oraz zmiany postaw i zachowań, które miały nastąpić. Jedna z 

badanych uważa, że: 

- metodologia oceny skuteczności kampanii uzależniona jest od typu 

stawianych celów. Analogiczne do badania skuteczności kompanii komercyjnych – 

badanie poziomu znajomości spontanicznej, wspomaganej, deklaracja zmian postaw, 

monitoring zmian zachowań. Zidentyfikowanie prawdziwej, wnikliwej wiedzy na temat 

aktualnych motywacji i barier, a następnie doboru odpowiednich środków perswazji 

(AL). 

O skuteczności kampanii społecznej decyduje nie tylko jej zauważalność, 

ale przede wszystkim efekt, jaki wywołała. Akcji społecznych nie robi się przecież dla 

„szumu informacyjnego”, ale w celu rozwiązania trudnego problemu społecznego czy 

uwrażliwienia odbiorców na jakieś kwestię. W zasadzie badania skuteczności 

kampanii społecznej posługują się podobnymi metodami jak w przypadku kampanii 

komercyjnych. Trzeba wziąć także pod uwagę fakt, że zmiany postaw nie osiąga się 

przez jednorazową akcję, a na zmianę nawyków trzeba nieraz czekać latami. Dlatego 

skuteczna kampania społeczna to taka, która jest zaplanowana długofalowo i 

nakierowana na systematyczność poruszania danego problemu. 

Reklama społeczna to dość szeroki temat. Co jeszcze warto na jego temat 

wiedzieć? Otóż według opinii ekspertów: 

- warto odróżniać reklamę od kampanii (reklama jest jednym z narzędzi w 

kampaniach). Warto odróżniać kampanie społeczne od pseudospołecznych kampanii 

edukacyjnych, których celem jest komercyjny zysk (typu „zaszczep się”) (MCC). 

Reklama społeczna w Polsce pojawiła się stosunkowo niedawno. Lecz jest 

gałęzią marketingu społecznego, która wciąż się rozwija. Z roku na rok pojawia się 

coraz więcej kampanii społecznych. Dlatego warto dużo na jej temat wiedzieć. 

Powyższy podrozdział poświęcony był technikom oddziaływań 

wykorzystywanych w reklamach społecznych. Dotyczył między innymi analizy 
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zastosowanych technik tworzenia hasła reklamowego, dominującego przekazu, 

kompozycji, oddziaływania na emocje, czy zastosowanych sugestii. 
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WNIOSKI I POSTULATY PEDAGOGICZNE 

W poniższej pracy zostały scharakteryzowane reklamy społeczne 

emitowane w 2011 roku. Uzupełnieniem do analizy, były wywiady z pracownikami 

agencji reklamowych, dzięki, którym lepiej można poznać proces tworzenia reklam 

społecznych. Analiza wyników badań empirycznych umożliwia sformułowanie 

wniosków i spostrzeżeń dotyczących reklamy społecznej. 

Reklama społeczna to reklama, na którą dość często możemy natrafić 

oglądając telewizję, słuchając radio, czytając prasę, czy surfując po Internecie. 

Istnieje wiele możliwości zdobywania i pogłębiania wiedzy. Każdy człowiek, w miarę 

rozwoju poszerza wiedzę, którą posiada. Dodatkowe informacje może czerpać ze 

środków masowego przekazu, na przykład telewizji. Reklama społeczna może 

dostarczać istotnych informacji. Informacje te mogą mieć ważny wpływ na 

osobowość człowieka, a zatem wykazują charakter wychowawczy. 

Dlatego gdy pytamy kogoś, czy termin ten jest mu znany większość 

odpowiada twierdząco. Jednak próba wyjaśnienia tego zjawiska często sprawia 

trudności. Wiedza na temat reklamy społecznej często mylona jest z reklamą 

komercyjną. Dopiero podanie kilku przykładów kampanii społecznych, sprawia, że 

ludzie zaczynają kojarzyć różnice między reklamą komercyjną, a społeczną. Pomimo 

kilku wspólnych punktów reklama społeczna nie jest do końca zbieżna z jej 

komercyjną koleżanką. Po pierwsze nie reklamuje bezpośredniego produktu, tylko 

idee. Poznanie form przekazu oraz technik oddziaływań pozwala zrozumieć 

specyfikę reklamy społecznej. Wpływ społeczny to proces, w wyniku którego 

dochodzi do zmiany zachowania, opinii lub uczuć człowieka wskutek tego, co robi, 

myśli lub czuje inna osoba czy grupa osób. 

Jak wynika z przeprowadzonych badań, jak i opinii ekspertów najczęściej 

poruszane tematy to bezpieczeństwo ruchu drogowego, przekazywanie 1% podatku, 

zdrowie oraz profilaktyka zdrowia, aktywizacja i społeczeństwo obywatelskie, 

ekologia oraz reklamy, w których zachęca się społeczeństwo do pomagania 

dzieciom. Zróżnicowana jest tematyka spraw poruszanych w kampaniach 

społecznych. Ponadto, wszystko wskazuje na to, że liczba zagadnień wciąż rośnie. 

Od tematów lżejszych, takich jak: edukacja, ekologia, kultura, po trudne, jak: 

alkoholizm, przemoc w rodzinie, wypadki na drogach, AIDS i choroby. Jednak są też 

tematy, których się nie porusza. Zdaniem ekspertów w Polsce mało mówi się, a w 
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zasadzie w ogóle nie porusza się tematów związanych z wykluczeniem społecznym, 

bezrobociem, niepełnosprawnością, czy równouprawnieniem kobiet. Jeśli już się 

pojawią reklamy na ten temat, to jest to bardzo sporadyczne. Być może dlatego, że 

budzą wiele emocji, a może są to tematy tabu, o których się nie mówi. Tabu zabrania 

mówić głośno na „pewne tematy”, pisać o nich, rozmyślać, a nawet dostrzegać. 

Celem kampanii bezpieczeństwo ruchu drogowego była zmiana 

nastawiania kierowców do szybkiej jazdy –zwłaszcza samochodem, oraz skłonienie 

widza do refleksji. Efektem ostatecznym kampanii miało być zmniejszenie liczby 

wypadków drogowych oraz wzajemny szacunek i życzliwość na drodze. 

W kampaniach aktywizacja i społeczeństwo obywatelskie głównie chodziło 

o nakłanianie do zmiany postaw biernych na aktywne oraz zrozumienie własnych 

obowiązków i uprawnień obywatelskich. 

Zdrowie i profilaktyka zdrowia, to przede wszystkim kampanie 

zachęcające do prowadzenia odpowiedzialnego stylu życia oraz podniesienie 

świadomości społecznej na temat zdrowia, a także profilaktyki oraz zachowań 

prozdrowotnych. Jak również przeciwdziałania uzależnieniom. 

Głównym celem kampanii dotyczących 1% było nakłanianie podatników do 

przekazania swojego 1% na organizacje pożytku publicznego. A także informowanie 

o możliwości przekazania 1% podatku, jak na przykład w kampanii „Dzieci z za 

dużym doświadczeniem”, która informowała o małej szansie na adopcję dzieci z FAS 

i o korzyściach płynących z przekazania pieniędzy. Najwięcej kampanii pojawiło się w 

okresie poprzedzającym składanie zeznań podatkowych. 

Kampanie gospodarcze miały zaprezentować korzyści płynące ze 

stosowania przez polską administrację podatkową nowoczesnego i przyjaznego 

rozwiązania informatycznego oraz przygotowanie społeczeństwa na nadchodzące 

zmiany w technologii odbioru sygnału telewizyjnego. 

W analizowanych reklamach, których tematem była pomoc społeczna, 

głównym celem było nakłanianie do pomocy innym, informowanie oraz 

przypominanie, że każdy z nas może pomóc potrzebującym. 

Celem kampanii – promocja regionów, były działania dostarczające 

określonych informacji o regionie, zaprezentowanie walorów i możliwości tkwiących 

w regionie. Efektem ostatecznym kampanii miało być przyciągnięcie doń kapitału 

intelektualnego i finansowego, a tym samym wsparcie procesów innowacyjnych. 

Oraz osób chcących odpocząć i poznać region turystycznie.  
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Według wielu pedagogów, najprostszą metodą zwalczania przestępczości 

nieletnich jest akcja profilaktyczna. Łatwiej jest bowiem zapobiegać wykolejeniu 

młodzieży, niż zwalczać je. O uzależnieniach mówi się i pisze stosunkowo dużo. 

Dzięki reklamie społecznej problem dociera do szerokiego kręgu społeczeństwa. 

Dlatego tak istotną rolę w tym względzie odgrywa reklama społeczna. 

Na podstawie przeprowadzonych badań, można stwierdzić, że eksperci 

raczej nie oceniali zbyt wysoko poziomu polskich reklam, chociaż z roku na rok jest 

on coraz wyższy. Cały czas dzieli je gigantyczna różnica od reklam komercyjnych. W 

porównaniu z innymi państwami poziom polskich kampanii również wypada marnie. 

Bez wątpienia czynnikiem mającym ogromny wpływ na poziom reklamy społecznej w 

Polsce są pieniądze. Fundusze, którymi dysponują kampanie społeczne nie mogą 

być nawet porównywane do środków finansowych, jakie przeznaczane są na 

kampanie komercyjne 

Jak wynika z przeprowadzonych badań agencja reklamowa, aby móc się 

zajmować tworzeniem reklam społecznych, powinna dysponować kreatywnym i 

zaangażowanym zespołem. Ważne jest, aby zespół składał się z wrażliwych i 

rozumiejący sprawy społeczne ludzi. Istotne jest również doświadczenie 

pracowników w tworzeniu reklam. Nie ma większego znaczenia, czy były to reklamy 

tylko społeczne, ale pomocne jest także doświadczenie zdobyte przy tworzeniu 

reklam komercyjnych. 

Cel, jaki stawia sobie reklam to oddziaływanie na podświadomość 

odbiorców. Większość reklam społecznych można podzielić na reklamy informujące, 

przypominające i nakłaniające. Z badań wynikło, że w 2011 roku dominowały 

reklamy, których celem było nakłanianie. 

Aby zwrócić uwagę odbiorcy, ważny jest kolor hasła reklamowego. 

Najbardziej zauważalne są te hasła, które kontrastują z tłem. Dlatego istotne jest, aby 

hasło było widoczne i czytelne. Dobrze dobrane hasło reklamowa ma za zadanie 

przyciągnąć uwagę. Jak wynika z badań najczęściej zastosowanym kolorem był 

biały. 

Z badań wynikało, że osobami najczęściej występującymi w kampania 

społecznych byli zwyczajni ludzie co może świadczyć o identyfikacji odbiorcy z 

bohaterem występującym w reklamie. Drugą grupą osób były to osoby znane, 

(aktorzy, piosenkarze, sportowcy, osoby znane medialnie) które wzmacniają przekaz 

reklamy, poprzez pokazanie w niej autorytetu osoby publicznej. Ludzie znani cieszą 
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się szacunkiem i prestiżem oraz zdają się mieć większy wpływ na społeczeństwo. 

Kolejną grupą osób są to specjaliści i eksperci, dzięki ich autorytetowi reklama 

zwiększa swoją wiarygodność i zwiększa perswazyjność. Jak wynika z badań 

psychologicznych częściej ulegamy innym osobom jeśli zakładamy, że są to 

eksperci. 

Dokładne określenie grupy docelowej, może w znacznej mierze wpłynąć 

na skuteczność kampanii społecznej. Ponieważ dociera ona do właściwego odbiorcy. 

Język, który jest stosowany w kampania społecznych powinien być dopasowany w 

zależności do kogo ma dotrzeć. Dlatego istotne jest dokładne określenie grupy 

docelowej.  

O skuteczności kampanii społecznej decyduje nie tylko jej zauważalność, 

ale przede wszystkim efekt, jaki wywołała. Akcji społecznych nie robi się przecież dla 

„szumu informacyjnego”, ale w celu rozwiązania trudnego problemu społecznego czy 

uwrażliwienia odbiorców na jakieś kwestię. W zasadzie badania skuteczności 

kampanii społecznej posługują się podobnymi metodami jak w przypadku kampanii 

komercyjnych. Trzeba wziąć także pod uwagę fakt, że zmiany postaw nie osiąga się 

przez jednorazową akcję, a na zmianę nawyków trzeba nieraz czekać latami. Dlatego 

skuteczna kampania społeczna to taka, która jest zaplanowana długofalowo i 

nakierowana na systematyczność poruszania danego problemu. 

Dla pedagogów reklamy społeczne, mogą posłużyć, jako narzędzie w 

prowadzeniu lekcji. Mimo, że w szkołach nie ma przedmiotu edukacji medialnej, 

mogą być zastosowane w ramach godziny wychowawczej. Edukacja medialna w 

szkole jest to zadanie i wyzwanie dla nauczycieli, którym często brakuje materiałów, 

a czasami również pomysłów, czy funduszy do prowadzenia lekcji. Nauczyciele 

wykorzystując kampanie społeczne, mogą zmieniać postawy i zachowania uczniów. 

Nie potrzebne są do tego dodatkowe nakłady finansowe, ponieważ reklamy 

społeczne są w zasadzie w zasięgu reki. Wszystkie można znaleźć na portalu 

poświęconym kampaniom społecznym. RS są tworzone do określonych grup 

docelowych. Stąd język, którym się posługują jest zrozumiały dla odbiorcy. Często 

przedstawiają w sposób humorystyczny ważne problemy społeczne, a zarazem w 

sposób przystępny dla dzieci i młodzieży. 

Wyniki przeprowadzonych badań skłaniają do sformułowania wniosku, że 

poprzez reklamę społeczną wychowujemy. Wychowanie to jest czymś więcej niż 

tylko próbą przystosowania wychowanka do warunków i sytuacji, w jakich żyje. 
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Oczekuje się, iż będzie on naśladować konstruktywne wzory postępowania i 

przyswajać sobie system wartości i norm wysoko cenionych w społeczeństwie. 

Podsumowując, stwierdzić można, iż reklama społeczna wspiera rozwój 

nauki, edukacji i wychowania. Przyczynia się do ochrony i promocji zdrowia. Wspiera 

działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Wspomaga rozwój wypoczynku dzieci i 

młodzieży. Upowszechnia kulturę fizyczną i sport, ekologię i ochronę zwierząt. 

Wspomaga bezpieczeństwo publiczne, pomoc społeczną. Przeciwdziała patologiom 

społecznym. Służy ochronie wolności i praw człowieka oraz aktywizuje do 

wolontariatu.  
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Narzędzia badawcze 

ARKUSZ OBSERWACJI - WZÓR 

Nazwa kampanii……………………………………………………………………………… 

Hasło reklamowe……………………………………………………………………………. 

Czas trwania kampanii………………………………………………………………………. 

Czas trwania reklamy (minuty)………………………………………………………………. 

Nadawca……………………………………………………………………………………….. 

Wykonawca……………………………………………………………………………………. 

Cel reklamy społecznej:  Informująca 

 Przypominająca 

 Nakłaniająca 

Umiejscowienie hasła reklamowego:  Reguła równowagi 

 Reguła rzutu okiem 

 Reguła ruchu 

 Nie dotyczy 

 Pierwszy plan 

 Drugi plan 

 Nie dotyczy 

Kolorystyka hasła reklamowego:  Biały 

 Szary 

 Żółty 

 Niebieski 

 Zielony 

 Fioletowy 

 Czerwony 

 Pomarańczowy 

 Brązowy 

 Czarny 

 Inny (jaki?) 

 Nie dotyczy 

Techniki tworzenia hasła reklamowego:  Rymy 

 Chime 

 Asonans i aliteracja 

 Gra we frazie 

 Paralelizm 

 Antyteza 

 Gry słowne 

 Plądrowanie ikon 
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 Reanimacja umarłych metafor 

 Wiwisekcja słowna 

 Onomatopeja 

 Pytanie retoryczne 

 Paradoks 

 Ironia 

 Żadne z powyższych 

Czcionka: 
 

 Pogrubiona 

 Kursywa 

 Podkreślona 

 Inna (jaka?) 

 Nie dotyczy 

Wielkość tekstu:  Cała przestrzeń ekranu 

 Połowa ekranu 

 Mniej niż połowa ekranu 

 Nie dotyczy 

Przekaz kierowany do:  Bezpośrednio do widza 

 Dialog osób występujących w 
reklamie 

Zdania:  Oznajmujące 

 Pytające 

 Rozkazujące 

 Wykrzyknikowe 

 Proste 

 Złożone 

Muzyka w reklamie:  Tak 

 Nie 

  Znana melodia 

 Nieznana melodia 

  Dynamiczna 

 Radosna 

 Spokojna 

 Inne (jakie?) 

Dźwięk:  Przyśpieszona komunikacja 
słowna 

 Zwolniona komunikacja słowna 

 Inne (jakie?) 

Tematyka:  Aktywizacja i społeczeństwo 
obywatelskie 

 Bezpieczeństwo ruchu drogowego 

 Edukacja 

 Przemoc domowa 

 Zdrowie i profilaktyka zdrowia 

 Ekologia i środowisko 

 Promocja regionów 

 Inne (jakie?) 

Dominująca kolorystyka reklamy:  Biały 
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 Szary 

 Żółty 

 Niebieski 

 Zielony 

 Fioletowy 

 Czerwony 

 Pomarańczowy 

 Brązowy 

 Czarny 

Osoby w reklamie:  Znane 

 Specjalista, ekspert 

 Zwyczajni ludzie 

 Inne (jakie?) 

Wiek uczestników reklamy:  Dzieci 

 Młodzież 

 Osoby dorosłe 

 Osoby starsze 

 Nie dotyczy 

Podmiot finansujący:  Publiczny 

 Prywatny 

 Organizacje non-profit 

 Inne (jakie?) 

Grupa docelowa:  Kobiety 

 Mężczyźni 

  Dzieci 

 Młodzież 

 Osoby dorosłe 

 Osoby starsze 

 Do wszystkich grup wiekowych 

Dominuje przekaz:  Werbalny 

 Niewerbalny 

Kompozycja dominująca:  Ostry kontrast 

 Jaskrawy kolor 

 Szokujące zestawienie 
przedmiotów, osób lub sytuacji 

 Inne (jakie?) 

Zastosowane techniki reklamowe: 
 

 

 
 

 Sugestia w reklamie  Miękka 

 Nakazowa 

 Autorytetu 

 Irradiacji 

 Oddziaływanie na emocje POZYTYWNE 

 Radość 

 Humor 

 Miłość 
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 Szczęście 

 Symbole seksualne 

 Dziecięcość 

 Muzyka 

 Nostalgia 

 Inne (jakie?) 
NEGATYWNE 

 Wstręt 

 Strach 

 Zawiść 

 Zazdrość 

 Wstyd 

 Propaganda 

 Nienawiść 

 Zemsta 

 Inne (jakie) 

 Techniki reklamy socjologicznej  „Owczego pędu” 

 „Dorównaj Johniemu” 

 „Na snobizm” 

 Nie dotyczy 

 Techniki usprawniające przekaz i 
zalecenia socjologiczne 

 Reklama przypominająca 
(wprowadzająca) 

 Reklama towarzysząca 
(przypominająca) 

 Najsilniejszego bodźca 

Wskazanie pomocy:  Strona internetowa 

 Infolinia 

 Inne (jakie?) 

 Brak 
 

Uwagi dodatkowe……………………………………………………………………………... 
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DYSPOZYCJE DO WYWIADU – WZÓR 

Jestem studentką II roku II0 pedagogiki opiekuńczo-resocjalizacyjnej 

Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. 

Piszę pracę magisterską, której celem jest poznanie roli reklamy 

społecznej jako narzędzia kampanii społecznej. 

Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące 

tworzenia reklam społecznych. 

Dziękuję za pomoc 

Patrycja Radziwolska 

1. Jak Pan/Pani zdefiniowałby/ałaby reklamę społeczną? 

2. Jak ocenia Pan/Pani poziom kampanii społecznych w Polsce? 

3. Jakie według Pana/Pani tematy są najczęściej poruszane w polskich 

kampaniach społecznych? 

4. Czy są takie tematy społeczne, których się według Pana/Pani w ogóle nie 

porusza? 

5. Jakie kryteria musi spełniać reklama społeczna? 

6. Jakie warunki musi spełnić agencja reklamowa by móc przygotować reklamę 

społeczną? 

7. W jaki sposób możemy ocenić, czy kampania społeczna jest skuteczna? 

8. W jaki sposób sprawdzacie Państwo skuteczność działań? 

9. Jakie czynniki składają się na skuteczność reklamy społecznej? 

10. Od czego zależy powodzenie reklamy społecznej? 

11. Jak wygląda dobór grupy docelowej? 

12. Dlaczego przeprowadza się reklamy społeczne? 

13. Jak reklama społeczna może pomóc przy kreowaniu pozytywnego wizerunku? 

14. Jak długo powinna trwać reklama społeczna? 

15. W jaki sposób przebiega proces projektowania reklam społecznych? 

16. Ile trwa przygotowanie jednej reklamy? 

17. Które reklamy wywołują największy odzew? 

18. Jaki jest średni koszt reklamy? 

19. Jakie doświadczenie macie Państwo w tworzeniu reklam społecznych? 

20. Jak długo Wasza agencja zajmuje się tworzeniem reklam społecznych? 

21. Co jeszcze warto wiedzieć o reklamach społecznych? 
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Metryczka: 

Agencja reklamowa…………………………………………………………………………… 

Stanowisko…………………………………………………………………………………….. 

Staż pracy w agencji reklamowej……………………………………………………….….. 

Staż pracy przy tworzeniu reklam społecznych……………………………………………. 

Wykształcenie…………………………………………………………………………………. 
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