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Wstęp

Wraz z rozwojem mediów reklama stała się wyznacznikiem dzisiejszej rzeczywistości 
i jest jej nieodzownym elementem. Od początku swego istnienia szybko wkroczyła 
do innych sfer życia publicznego. Warto tutaj przytoczyć słowa Elliota Aronsona: 

„Truizmem jest stwierdzenie, że żyjemy w wieku środków masowego przekazu; 
w istocie można nawet powiedzieć, że żyjemy w wieku, który charakteryzują próby 
masowej perswazji. Za każdym razem, gdy włączamy radio lub telewizor albo gdy 
otwieramy książkę, magazyn ilustrowany czy gazetę, ktoś stara się pouczyć nas, 
a nawet nakłonić, abyśmy kupowali właśnie jego produkt, głosowali właśnie na jego 
kandydata lub podpisali pod jego poglądami na to, co słuszne, prawdziwe lub piękne1”.

Reklama, zgodnie z jej korzeniami etymologicznymi, jest głośnym krzykiem 
nakazującym człowiekowi nabywać, konsumować, korzystać, zamawiać, próbować. 
Towarzyszy człowiekowi od momentu pojawienia się tradycji wymiany towarów 
i usług, czyli narodzin handlu. Mechanizmy, z jakich korzysta, stanowią przedmiot 
badań wielu dziedzin nauki – ekonomii i marketingu, socjologii i psychologii, 
lingwistyki. Stanowi część kultury współczesnej i  jako przekaz stale podlega 
aktualizacji, redefiniowaniu znaczenia oraz dostosowaniu do zmieniających się 
warunków kulturowych. Jednocześnie nadal charakteryzuje się wykorzystywaniem 
archetypów, symboli oraz wzorów kulturowych. Jej treści są ujednolicane, co ma 
pozwolić dotrzeć do jak najszerszej grupy społecznej.

Przedmiotem pracy jest zjawisko perswazyjności w reklamie społecznej. Rekla-
ma społeczna to najmłodsza i, zdaniem wielu fachowców, najciekawsza odmiana 
współczesnej reklamy2. Jest komunikatem nakierowanym na wywołanie społecznie 

1 E. Aronson: Człowiek istota społeczna. Przeł. J. Radzicki. Warszawa, Wydaw. Naukowe 
PWN, 1995, s. 78–79.

2 P. Kossowski: Dziecko i reklama telewizyjna. Warszawa, Wydaw. Akademickie „Żak”, 
1999, s. 79.
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pożądanych postaw i zachowań albo nakłonienie do zaniechania niepożądanych3. 
Celem kampanii społecznych jest zmiana rzeczywistości zastanej, wyjaśnianie 
zjawisk, propagowanie wiedzy, a przede wszystkim angażowanie odbiorców 
w sprawy społeczne. Dążenie to, w porównaniu z reklamami komercyjnymi, jest 
o wiele trudniejsze do zrealizowania, gdyż ma na celu zmianę nawyków odbiorców, 
ich przyzwyczajeń czy zachowań4. Komunikowanie perswazyjne natomiast to 
powiadamianie o czymś w konkretnym celu; proces świadomego przekonywania, 
namawiania lub odradzania czegoś, przy wykorzystaniu odpowiednich argumentów, 
z zamiarem wywarcia wpływu na czyjeś przekonania, postawy i decyzje: zdobycia 
akceptacji lub przynajmniej przychylności dla proponowanych poglądów, sposobu 
zachowania, decyzji. Jego pierwszorzędnym celem jest nie tyle logicznie poprawne 
dowiedzenie słuszności jakiegoś poglądu, ile wywarcie wpływu na daną osobę lub 
osoby. Wielostronne oddziaływanie na stan wewnętrzny i procesy motywacyjne 
odbiorcy dokonuje się poprzez zastosowanie środków zaczerpniętych z bogatego 
zbioru technik dotyczących łącznie płaszczyzny intelektualnej oraz emocjonalnej 
i moralnej5.

Wybór tematu był podyktowany dostrzeżeniem dwóch zjawisk. Po pierwsze, 
reklama o charakterze społecznym pojawiła się w polskiej przestrzeni medialnej 
niedawno (jedna z pierwszych, które ukazały się w telewizji, dotyczyła bezpieczeń-
stwa na drodze i była emitowana w latach dziewięćdziesiątych, w ramach kampanii 

„Pijani kierowcy wiozą śmierć” 6), ale szybko się rozwija i dlatego warto się przyjrzeć 
jej dotychczasowym formom, recepcji i oddziaływaniu na polskim gruncie.

Po drugie, reklamy społeczne są zapamiętywane. Mimo istniejącego powszechnie 
psychologicznego zjawiska polegającego na odrzuceniu świadomości działania 
siły perswazyjnej reklamy, w rzeczywistości ulegają jej wszyscy. Wybitni znawcy 
tematu Dariusz Doliński i Bogusława Błoch wskazali, że ludzie nie mają pełnego 
rozeznania w przyczynach własnych zachowań, nie tylko zresztą konsumenc-
kich, i w związku z tym często nie zdają sobie sprawy, że przynajmniej część ich 
zachowań w pewnym stopniu jest uwarunkowana oddziaływaniem reklamy7. 
Badania OMG Metres (dział badawczy Omnicon Media Group), prowadzone 

3 D. Maison, N. Maliszewski: Co to jest reklama społeczna. W: Propaganda dobrych 
serc, czyli Rzecz o reklamie społecznej. Red. D. Maison, P. Wasilewski. Kraków, Agencja 
Wasilewski, 2002, s. 9.

4 P. Prochenko et al.: Reklama społeczna – kreacja a skuteczność, s. 3. http://www.scribd.com/
doc/8524322/Publikacja-Reklama-Spoleczna-Kreacja-a-Skutecznosc [data dostępu: 14.05.2013].

5 K. Szymanek: Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny. Warszawa, Wydaw. Na-
ukowe PWN, 2004, s. 228.

6 P. Prochenko: Reklama społeczna w Polsce – podsumowanie ostatnich lat. W: Szlachetna 
propaganda dobroci, czyli Drugi tom o reklamie społecznej. Oprac. i red. P. Wasilewski. Współpr. 
D. Maison, A. Stafiej-Bartosik. Kraków, Agencja Wasilewski, 2007, s. 134.

7 D. Doliński, B. Błoch: Ukryte sensy zachowania. Rozmowy o wywieraniu wpływu i re-
klamie. Kraków, Znak, 2006, s. 97–98.
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od lutego 2009 do lutego 2011 roku, dowiodły, że z każdym miesiącem reklamy 
telewizyjne coraz bardziej irytują widzów. Najbardziej tych w wieku 50–59 lat, 
którzy stanowią sporą część widowni, najmniej młodych, w wieku 15–24 lat. Re-
klamodawcy jednak wiedzą: widzowie z jednej strony skarżą się na natłok reklam, 
z drugiej – chętnie je oglądają, a nawet śmieją się z nich czy je komentują. Hasła 
z telewizyjnych spotów stają się częścią codziennych rozmów, jak na przykład 

„Pij mleko – będziesz wielki”8.
Do badań zostały wybrane spoty telewizyjne, reklamę telewizyjną uważa się 

bowiem za najbardziej doskonałą formę przekazu reklamowego. Działa na tak 
wiele zmysłów człowieka, że praktycznie pozostaje on bezradny wobec jej siły 
perswazyjnej. Największą zaletą reklamy telewizyjnej jest możliwość oddziały-
wania obrazem i dźwiękiem jednocześnie. Ponadto znaczenie ma odbiór przez 
masową widownię, a także duża inercja widza podczas oglądania telewizji. To 
sprawia, że odbiorca chłonie większość przekazów, w tym również przekazy 
reklamowe9.

Opracowanie składa się z siedmiu rozdziałów w układzie problemowym. 
W pierwszym przedstawiono w syntetycznym ujęciu historię reklamy i jej cechy. 
Na podstawie bogatej literatury przedmiotu omówiono podstawowe kwestie 
dotyczące reklamy współczesnej i opisano jej rolę w kształtowaniu opinii społecz-
nej. Ukazano reklamę telewizyjną jako typ, który jest powszechnie stosowany ze 
względu na potencjalną siłę oddziaływania tego środka przekazu. Wraz z rozwojem 
reklamy kształtowały się jej poszczególne elementy, a dopiero później doszło do 
wyodrębnienia reklamy społecznej.

Marketing społeczny polega na wykorzystaniu technik i koncepcji marketin-
gowych, które wywodzą się z marketingu komercyjnego, w działaniach zmierza-
jących do wywołania określonych zmian społecznych. Jego istota jest tematem 
drugiego rozdziału książki, w którym ukazano specyfikę marketingu społecznego 
w ujęciu definicyjnym i zamieszczono charakterystykę jego podstawowych funkcji 
i instrumentów.

W rozdziale trzecim zostały przedstawione metody wywierania wpływu za 
pomocą przekazów reklamowych, które są tożsame z perswazją i mają na celu 
zmianę określonych zachowań odbiorców. Przez stosowanie odpowiedniego języka, 
obrazów i technik wywierania wpływu twórcy reklam dążą do tego, by reklama 
społeczna, podobnie jak komercyjna, pełniła funkcję perswazyjną.

Czwartą cześć pracy stanowi studium oddziaływania perswazyjnego w reklamie 
o charakterze społecznym. Jedne z głównych mechanizmów perswazji wykorzy-
stywane w reklamach społecznych to emocjonalizacja odbioru, wieloznaczność 

8 „Press” 2011, nr 4.
9 M. Ślużyński: Marketing w praktyce. Budowanie marki, tworzenie tekstów reklamowych. 

Gliwice, Helion, 2004, s. 88–89.
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oraz symplifikacja systemu wartości. Za ich pośrednictwem reklama ma przy-
ciągnąć uwagę odbiorcy i stanowić dla niego bodziec do określonego działania. 
Istotne znaczenie ma również grupa odbiorców, gdyż jej specyfika wpływa na 
wybór przedstawianych wartości. Charakterystyczną obecnie cechą reklamy spo-
łecznej jest silnie emocjonalny charakter, operowanie kontrastami, szokującymi 
skojarzeniami i drastycznością obrazu10. Mają one wywołać dysonans, sprawić, 
by odbiorca poczuł konieczność podjęcia działania uznanego za społecznie 
pożyteczne11. Ten typ reklamy charakteryzuje się częstym wykorzystywaniem 
negatywnych wrażeń i emocji, a także dążeniem do wywołania współczucia, które 
skłoni odbiorcę do promowanego w reklamie postępowania. Podkreślanie nega-
tywnych skutków złego zachowania ma za zadanie wzbudzić strach w odbiorcy 
i tym sposobem nakłonić go do zmiany postawy. Kampanie takie są zazwyczaj 
szybko zauważane i pamiętane, a w przypadku pokazania sposobu rozwiązania 
problemu – również skuteczne. Wywieranie wpływu na odbiorców jest procesem 
trudnym i długotrwałym, dlatego też dobierane środki muszą być dopasowane 
do przekazywanej treści i odbiorcy.

W rozdziale piątym omówiono metodę zastosowaną w przeprowadzonych ba-
daniach, a następnie metody analizy i interpretacji uzyskanych informacji. Ziden-
tyfikowany problem badawczy to rola reklamy społecznej w procesie kształtowania 
świadomości społecznej. Celem badawczym było ujawnienie podobieństw oraz 
różnic zawartości poszczególnych reklam społecznych, a zatem przedstawienie 
charakterystyki porównawczej reklam społecznych jako środka kształtującego 
postawy i zachowania odbiorców. Badaniami objęto spoty reklamowe emitowane 
w polskiej telewizji w latach 2005–2010.

Kolejny rozdział zawiera analizę modelową perswazji telewizyjnej w reklamie 
społecznej na podstawie badań własnych. Został w nim przedstawiony materiał 
zebrany w trakcie badań, uporządkowany według przyjętych kryteriów i opa-
trzony komentarzem będącym próbą przekrojowego spojrzenia na zgromadzone 
informacje12.

Na rozdział siódmy złożyła się analiza i interpretacja wyników przeprowadzonych 
badań. Za pomocą kluczy kategoryzacyjnych ukazano, jakiej tematyki dotyczyły 
telewizyjne reklamy społeczne emitowane w latach 2005–2010, przedstawiono 
poruszane w nich problemy i scharakteryzowano je ze względu na lata, w których 
spoty były emitowane. Analiza i charakterystyka objęła również dobór reklam 
pod względem treści, czasu trwania i okresu emisji. Ponadto dokonano analizy 

10 P. Kossowski: Dziecko i reklama…, s. 95.
11 A. Leszczuk-Fiedziukiewicz: Rodzina w polskiej reklamie telewizyjnej po przełomie 

1989 roku. Toruń, Dom Wydawniczy „Duet”, 2009, s. 56.
12 Do wielu informacji zamieszczonych w rozdziale udało mi się dotrzeć dzięki profesjonalnie 

przygotowanej i prowadzonej stronie internetowej www.kampaniespoleczne.pl. Za możliwość 
korzystania ze zgromadzonych tam bogatych materiałów serdecznie dziękuję.



Wstęp 11

treści komunikatów reklamowych pod względem zasięgu, adresata, środków 
wyrazu oraz bohatera reklamy. Istotną częścią rozdziału jest szczegółowe omó-
wienie środków wywierania wpływu wykorzystywanych w reklamie społecznej 
we wskazanym zakresie czasowym.

Ostatni element rozprawy stanowią konkluzje odnoszące się przede wszystkim 
do wyników badań.





R o z d z i a ł  1

 Definicja i cechy reklamy

Czym jest reklama?
Historia reklamy oraz samego komunikatu reklamowego sięga zapewne po-
czątków wymiany handlowej. Pierwsze wzmianki dotyczące zjawiska pochodzą 
z czasów starożytnych. Stosowano wówczas przede wszystkim reklamę ustną 
(kupcy wykrzykujący zalety i ceny oferowanych towarów) oraz ogłoszenia i afisze, 
zawierające napisy, znaki, wzory, które umieszczano bezpośrednio na murach 
lub szyldach1. W średniowieczu najczęściej stosowano reklamę ustną; rozwój 
komunikatu reklamowego w tej epoce nastąpił z 1445 rokiem, kiedy to Johann 
Gutenberg wynalazł druk. Zaczęto wykorzystywać tę technikę do powielania na 
papierze informacji o charakterze reklamowym – dzisiaj nazwano by je ulotka-
mi. Uznaje się, że pierwsze ogłoszenie reklamowe na łamach prasy ukazało się 
w Anglii w 1480 roku, a dotyczyło wskazówek dla duchownych w związku ze 
Świętami Wielkanocnymi. Pierwszą reklamę prasową w Europie opublikowano 
w Paryżu w 1612 roku, natomiast w Stanach Zjednoczonych – w 1704 roku. Forma 
ta na stałe zagościła w hierarchii komunikatu reklamowego aż po dziś. Był to też 
początek istotnego rozwoju prasy, która stała się później nośnikiem reklamy. Wiek 
XIX to dla reklamy czas ogromnych przeobrażeń. Epoka ta przyniosła nowe formy 
komunikatu reklamowego, a także rozwój dotychczasowych. Mowa tutaj przede 
wszystkim o reklamie prasowej. Wówczas też zaczęły działać agencje oferujące 
powierzchnie reklamowe w gazetach. W następnym stuleciu znaczącą rolę zaczęły 
odgrywać mass media. Pierwszą reklamę telewizyjną wyemitowano w Stanach 
Zjednoczonych w 1941 roku2.

1 Jak działa reklama. Red. J.P. Jones. Przeł. M. Przylipiak. Gdańsk, Gdańskie Wydaw. 
Psychologiczne, 2004, s. 29.

2 S. Zakrzewski: Reklama. Cele, środki, rodzaje. Warszawa, Wydaw. Naukowe PWN, 2004, s. 41.
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Termin „reklama” pochodzi od łacińskiego słowa reclamo, które oznacza krzyczeć 
do kogoś, głośno się sprzeciwiać, odbrzmiewać echem, odbijać się3. Reklama ma 
na celu nakłonienie przyszłych konsumentów do zakupu określonych towarów 
lub korzystania z określonych usług. Jej rolą jest również promowanie wybranych 
spraw lub idei, na przykład danej marki.

Stale rosnąca konkurencja i malejący popyt wymuszają zabieganie o klien-
tów. Produkty nie mają zapewnionej sprzedaży, a sam rynek jest grą o nabywców. 
W zdobyciu odbiorcy istotnym czynnikiem staje się znajomość szeroko pojętego 
marketingu, w tym metod tworzenia i publikowania komunikatu reklamowego. 
Komunikat reklamowy określa się jako proces społeczny i zarządczy, który daje 
możliwość nakłonienia odbiorcy do tego, czego pragnie nadawca4. Jest również 
strategią dostosowywania się sprzedawców do potrzeb zgłaszanych przez nabywców 
oraz ma na celu aktywne wpływanie na ich wybory, co ma prowadzić do zwiększenia 
zysków. To ponadto system, który pozwala na osiąganie sukcesów na rynku zorien-
towanym na nabywców, stale badanym i otwartym na zgłaszane potrzeby, a także 
na dostarczanie klientom produktów lub usług wzbogaconych przez informacje 
i promocje, w odpowiednim czasie i miejscu, a przede wszystkim w odpowiedniej 
cenie5. Współcześnie reklama przybiera różnorakie formy, od przekazu kompletnego 
i wiarygodnego po nierzetelny i wprowadzający odbiorcę w błąd.

Pierwsze wzmianki na temat przekazu reklamowego sięgają, jak wspomniano, 
czasów starożytnych. Wtedy to właśnie przekaz reklamowy zaczął wpływać na decyzje 
i wybory społeczeństwa dotyczące nabywania dóbr i korzystania z płatnych usług. 
Z biegiem lat, jako zjawisko podlegające stałym i dynamicznym zmianom, reklama 
przenikała do coraz to nowych sfer działalności człowieka, stając się przedmiotem 
analiz na łonie wielu nauk: socjologii, psychologii, lingwistyki, kulturoznawstwa, 
etyki, estetyki, prawa czy ekonomii6. Dlatego też stworzenie jednego, spójnego pojęcia 
reklamy jest właściwie niemożliwe. Praktyka pokazała, że precyzyjne określenie tego 
zjawiska jest trudne także ze względu na szeroki zakres jego rodzajów oraz funkcji7. 
W literaturze przedmiotu można w rezultacie odnaleźć wiele definicji reklamy.

Reklama to, najprościej mówiąc, działanie mające na celu skłonienie odbior-
ców do zadziałania w określony sposób, najczęściej do zakupu proponowanego 
produktu lub usługi, niekiedy – przekonanie do określonego zachowania8. Chyba 
najpowszechniej znana definicja reklamy została ustalona w 1948 roku przez 

3 K. Albin: Reklama – przekaz, odbiór, interpretacja. Warszawa, Wydaw. Naukowe PWN, 
2005, s. 36–39.

4 J. Kall: Reklama. Warszawa, Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2003, s. 11.
5 K. Albin: Reklama…, s. 36.
6 R. Nowacki: Reklama. Podręcznik. Warszawa, Difin, 2005, s. 15.
7 K. Albin: Reklama…, s. 56.
8 T. Płonkowski: Reklama. W: Wielka encyklopedia PWN. T. 23. Red. nacz. J. Wojnowski. 

Warszawa, Wydaw. Naukowe PWN, 2004, s. 230–231.
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Amerykańskie Stowarzyszenie Marketingu (American Marketing Association): 
„Reklama to wszelka płatna forma nieosobowego przedstawiania i popierania towa-
rów, usług lub idei przez określonego nadawcę”9. Polska ustawowa definicja z 1993 
roku brzmi: „Reklamą jest każdy przekaz zmierzający do promocji sprzedaży bądź 
innych form korzystania z towarów lub usług, popierania określonych spraw lub 
idei albo do osiągnięcia innego efektu pożądanego przez reklamodawcę, nadawany 
za opłatą lub inną formą wynagrodzenia”10. W innej definicji reklamy wskazano, 
że jest to płatna forma prezentacji oraz promocji towarów i usług na szeroką skalę. 
Zgodnie z tą koncepcją reklama to określone działanie, które ma zainteresować 
odbiorców i nakłonić do zakupu danego towaru lub skorzystania z danej usługi. 
W definicji tej wprowadzono określenie „kod komunikacyjny”, którego celem jest 
przekazywanie odbiorcom subiektywnych opinii o produkcie. Kod komunikacyjny 
składa się z elementów takich, jak: nawiązanie, alegoria, przenośnia, skojarzenia11.

Dla pełniejszego zrozumienia, czym jest reklama, warto przedstawić najważ-
niejsze kwestie, które składają się na zagadnienie przekazu reklamowego, czyli 
cele i funkcje reklamy, etapy jej oddziaływania, korzyści i zagrożenia związane 
z reklamą oraz klasyfikację uwzględniającą wewnętrzne zróżnicowanie zjawiska.

Priorytetowym celem reklamy jest wpływanie na odbiorców, a tym samym 
kształtowanie poziomu sprzedaży12. To decyduje w dużej mierze o powstawaniu 
tzw. planu marketingowego oraz etapach oddziaływania na konsumenta. Istnieją 
cztery najważniejsze składowe tego oddziaływania. Ich udział procentowy przed-
stawiono na wykresie 1.1.
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 9 Za: R. Nowacki: Reklama…, s. 39.
10 Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji. Dz. U. 1993 nr 7 poz. 34. Za: 

E. Szczęsna: Poetyka reklamy. Warszawa, Wydaw. Naukowe PWN, 2001, s. 16.
11 R. Nowacki, Reklama…, s. 35.
12 Ibidem, s. 37.
13 Wszystkie wykresy zamieszczone w książce opracowano na podstawie prezentowanych 

w niej badań własnych.
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Cele reklamy są dobierane na podstawie strategii przedsiębiorstwa, w zależno-
ści od charakteru prowadzonej działalności. Wśród głównych celów stawianych 
reklamie można wyróżnić:

– budowanie u klientów lojalności wobec produktu lub marki – lojalny klient 
pozostaje „odporny” na działania marketingowe konkurencyjnych firm, a ponadto 
sam zachęca osoby ze swojego otoczenia do korzystania z produktów danej marki;

– budowanie świadomości marki – gdyż czasem odbiorcy nie zdają sobie sprawy, 
jakiej marki jest produkt, z którego korzystają;

– informowanie o produkcie – polega na przedstawieniu odbiorcy, do czego 
służy dany produkt i w jaki sposób z niego korzystać;

– walka o pozycję na rynku – czyli budowanie dobrze znanej i rozpoznawalnej 
marki, przez co nowe, konkurencyjne firmy mają trudności z wejściem na rynek;

– budowanie własnego wizerunku przedsiębiorstwa.
Przedsiębiorstwa mogą wyznaczać ponadto cele dodatkowe, mniej znaczące, 

zwane podrzędnymi:
– wzmacnianie satysfakcji z nabywanych produktów;
– zapewnianie ciągłości sprzedaży, produkcji oraz ciągłości majątkowej firmy;
– utrzymanie pozycji na rynku;
– poszukiwanie nowych rynków zbytu;
– poszukiwanie nowych miejsc sprzedaży14.
Celem reklamy jest więc osiąganie za jej pomocą zysków; aby jednak było to 

możliwe, reklama musi być skuteczna, a skuteczna reklama to taka, która spełnia 
podstawowe funkcje: informacyjną, utrwalającą, nakłaniającą i edukacyjną.

Funkcja informacyjna polega na przekazywaniu informacji o nowym produkcie 
lub usłudze, wprowadzonych rozwiązaniach innowacyjnych dotyczących znanych 
produktów, o promocjach, konkursach oraz innych aspektach bezpośrednio 
związanych z produktami. Funkcja ta polega również na przekazaniu informacji, 
w jaki sposób dany produkt może i powinien być używany oraz co różni go od 
pozostałych, dlaczego właśnie ten warto wybrać 15.

Funkcja utrwalająca polega na wytworzeniu u odbiorcy przekonania, że jeśli wy-
bierze dany produkt, to wybierze najlepszy spośród wszystkich oferowanych przez 
rynek. Funkcja ta służy budowaniu lojalności wobec marki oraz produktu16. Jest 
istotna w perspektywie finansowej, gdyż koszt działań gwarantujących „utrzymanie” 
klienta jest pięciokrotnie niższy niż w przypadku pozyskiwania nowych klientów.

Funkcja nakłaniająca wiąże się z budowaniem u klienta przekonania, że produkt, 
nad którego zakupem się zastanawia, jest mu całkowicie niezbędny i koniecznie 

14 J. Kall: Reklama…, s. 101, 134.
15 A. Dejnaka: Strategia reklamy marki, produktów i usług. Warszawa, Exclusive One 

Press, 2005, s. 16. 
16 Ibidem, s. 16–17.
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musi go mieć17. Realizacja tej funkcji będzie znacznie utrudniona, jeśli klient jest 
już lojalny wobec konkurencyjnej marki.

Funkcja edukacyjna pozwala na przedstawienie nowych wiadomości odbior-
com18. Przykładem może być reklama nowego typu suszarki mająca uświadomić 
odbiorcom, że z używaniem dotychczasowych typów suszarek wiąże się zjawisko 
jonizacji, które przyczynia się do wypadania włosów.

Wiele instytucji prowadzi liczne badania nad reklamą oraz jej rozwojem. Ich 
wynikiem jest między innymi rozbudowanie oraz poszerzenie wiedzy na temat 
etapów oddziaływania reklamy na odbiorcę. Określono w tym zakresie tzw. for-
muły mnemotechniczne, wyróżniając cztery ich podstawowe typy:

– formuła SLB, z ang. stay, look, buy, czyli: przyciągnięcie uwagi, wzbudzenie 
zainteresowania, skłonienie do działania;

– formuła AIDA, z ang. attention, interest, desire, action, czyli: przyciągnięcie 
uwagi, wzbudzenie zainteresowania, wywołanie potrzeby posiadania, skłonienie 
do działania;

– formuła AIDCAS, z ang. attention, interest, desire, conviction, action, satisfac-
tion, czyli: przyciągnięcie uwagi, wzbudzenie zainteresowania, wywołanie potrze-
by posiadania, przekonanie o konieczności posiadania, skłonienie do działania, 
wywołanie zadowolenia z zakupu;

– formuła DIPADA, z ang. definition, identification, proof, acceptance, desire, ac-
tion, czyli: zdefiniowanie potrzeby, określenie możliwości jej zaspokojenia, próba 
wybranych towarów lub usług, zaakceptowanie towaru lub usługi, wywołanie 
potrzeby posiadania, skłonienie do działania, zakupu czy wyboru19.

Według Piotra Lewińskiego reklama to akt komunikacji pomiędzy nadawcą 
a odbiorcą, który ma trzy najważniejsze cele:

– perlokucyjny – wywołanie chęci posiadania danego produktu lub skorzystania 
z danej usługi;

– perswazyjny – zachęcenie odbiorcy do pewnych działań (zakupu), które przy-
niosą mu zadowolenie, satysfakcję z określonego towaru lub usługi;

– informacyjny – przekazanie najważniejszych informacji o danym produkcie 
lub danej usłudze20.

Najważniejsze funkcje przekazu reklamowego przedstawiono na wykresie 1.2.
Najistotniejsze korzyści, jakie niesie z sobą przekaz reklamowy, to możliwość 

informowania o produkcie lub usłudze oraz możliwość kształtowania postaw 
i zachowań społecznych21. Z kolei wśród zagrożeń należy wskazać przede wszyst-
kim takie zjawiska, jak: wywoływanie niepotrzebnych potrzeb konsumpcyjnych, 

17 Ibidem, s. 22.
18 Ibidem, s. 24.
19 P. Lewiński: Retoryka reklamy. Wrocław, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1999, s. 21.
20 Ibidem, s. 25.
21 R. Nowacki: Reklama…, s. 41.
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manipulowanie konsumentami, wprowadzanie ich w błąd, promowanie nega-
tywnych wzorców zachowań22.

W literaturze przedmiotu można wskazać różnego rodzaju klasyfikacje reklamy. 
Klasyczna typologia, mająca za podstawę sposób przekazu komunikatu, przez 
wiele lat obejmowała dwa typy – reklamę wizualną i werbalną. Rozwój nowych 
mediów spowodował jednak, że klasyfikacja ta musiała zostać zmodyfikowana 
i współcześnie wyróżnia się:

– reklamę audiowizualną (telewizja, kino, techniki wideo i komputerowe),
– reklamę audytywną (przede wszystkim radio),
– reklamę wizualną (billboardy, plakaty, ulotki, fotografie),
– reklamę sieciową (Internet)23.
Należy wspomnieć, że środki przekazu reklamowego często łączą stosowane 

w procesach komunikowania wymienione techniki przekazu.
Reklama audiowizualna wydaje się najbardziej znaczącą formą przekazu, anga-

żującą jednocześnie receptory wzroku i słuchu. Do najczęściej wykorzystywanych 
form reklamy audiowizualnej należą tzw. spoty reklamowe, czyli krótkie filmy 
emitowane w blokach pomiędzy programami telewizyjnymi lub w ich trakcie, 
w określonym tzw. czasie oglądalności24. Reklama audytywna to typ przekazu 
angażujący jedynie zmysł słuchu. W tym wypadku wykorzystuje się przede wszyst-
kim radio i produkty przemysłu fonograficznego. Reklama wizualna jest formą 
najstarszą, w której przekaz odbiera receptor wzroku. Swym zakresem obejmuje 

22 S. Zakrzewski: Reklama…, s. 29.
23 P. Hebda, J. Konikowski: Internetowe wybory. Magazyn Użytkowników Internetu „Net” 

2000, nr 8, s. 45; R. Nowacki: Reklama…, s. 37.
24 Ibidem, s. 47.
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reklamę prasową (krótkie lub całostronicowe płatne ogłoszenia, plakaty, wkładki, 
dodatki do numerów specjalnych) oraz zewnętrzną.

Współcześnie do najważniejszych środków przekazu w komunikacji: sprzeda-
jący–nabywca zalicza się prasę, radio, telewizję oraz Internet. Środki masowego 
przekazu pełnią wiele funkcji w komunikowaniu społecznym, takich jak prze-
kazywanie informacji, interpretacja, perswazja, definiowanie ważności tematów, 
mobilizacja społeczna25. Funkcjom tym odpowiadają trzy podstawowe role mediów 
masowych w obiegu informacji: służebna, związana z edukowaniem społecznym, 
interpretacyjna, czyli nadawanie społecznego znaczenia faktom i zjawiskom, oraz 
właśnie marketingowa.

Wraz z rozwojem kolejnych technik przekazu informacji ich wykorzystanie 
w reklamie oraz szeroko pojętej komunikacji z klientem stało się powszechne 
i pożądane. W związku z dziś ogólną dostępnością telewizji, rozwojem telewizji 
satelitarnej, a także możliwościami, jakie daje połączenie obrazu z dźwiękiem, 
stała się ona najważniejszym medium także w zakresie działań marketingowych26.

Ze względu na cel oddziaływania wyróżnia się reklamę komercyjną i społeczną. 
Oba typy mogą być mylone, ponieważ zarówno w pierwszym, jak i w drugim 
przypadku celem jest zmiana określonych postaw i zachowań. Reklamę społeczną 
od reklamy komercyjnej odróżnia to, że służy propagowaniu postaw i zachowań 
społecznie pożądanych27, wpływa więc znacząco na postawę moralną odbiorców, 
natomiast nie prowadzi do manipulacji i zachęca do świadomego wyboru. W ta-
beli 1.1. zostały zestawione najważniejsze różnice pomiędzy obiema formami 
reklam.

Tabela 1.1. Reklama społeczna a reklama komercyjna

Aspekt Reklama społeczna Reklama komercyjna

Wpływ na zmianę 
postawy

duży mały

Zakres zmiany 
postawy

społecznie istotny  
(np. zmiana zachowań 
negatywnych na pozytywne)

społecznie mało istotny 
(np. zmiana dotycząca wyboru 
produktu innej marki)

Charakter przekazu nieprzyjemny, odpychający przyjemny, pozytywny

Intencje przekazu pomoc innym osiągnięcie zysku finansowego

Opracowanie własne na podstawie Nowe media a media tradycyjne. Prasa, reklama, internet.  
Red. M. Jeziński. Toruń, Wydaw. „Adam Marszałek”, 2009, s. 45.

25 Jak działa reklama. Red. J.P. Jones. Przeł. M. Przylipiak. Gdańsk, Gdańskie Wydaw. 
Psychologiczne, s. 41.

26 Ibidem, s. 59.
27 Ibidem, s. 45.
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Kształtowanie opinii publicznej
Kształtowanie świadomości odbiorców przekazu reklamowego jest swoistym 
procesem psychospołecznym, który schematycznie można określić, wskazując 
jego elementy: myślenie, postawy, opinie, zachowania. Każdy schemat, także 
ten, jest uproszczonym obrazem złożonego zjawiska, z czego należy zdawać 
sobie sprawę28.

Oddziaływanie na myślenie człowieka lub jakiegoś zbioru ludzi jest związane 
zazwyczaj z różnymi sposobami przekonywania. Biorąc to pod uwagę, warto 
przypomnieć, że chodzi tu o oddziaływanie nie tylko w sferze intelektu, ale rów-
nież uczuć. Trzeba też pamiętać, że zachowanie jednostki warunkują różnorodne 
czynniki zewnętrzne i wewnętrzne. Na to, co dany człowiek myśli, jak postępuje 
i jakimi zasadami kieruje się w życiu, ogromny wpływ ma sposób, w jaki został on 
wychowany. Wartości przekazane przez rodziców i nauczycieli kształtują psychikę 
człowieka i determinują jego zachowanie w dorosłym życiu. Ważny jest również 
wpływ najbliższego otoczenia, tj. środowiska rodzinnego, kolegów, sąsiadów, 
a także – w szerszym ujęciu – specyfiki miasta, kraju, kontynentu29.

Wśród czynników wewnętrznych należy wymienić cztery grupy cech osobo-
wościowych, które determinują zachowanie człowieka:

– cechy określające kierunek działania i wyborów celów – wpływają na nie 
potrzeby i system wartości jednostki, zespół czynników natury społecznej 
i fizjologicznej, uruchamiający i organizujący zachowanie się człowieka, okre-
ślane przez kierunek motywacji (cel, do którego zmierza podjęta czynność) 
i jej natężenie;

– cechy określające poziom i sprawność działania, tj. zdolności i inteligencja;
– cechy określające tempo działania, siłę i trwałość reakcji jednostki na bodźce 

płynące z otoczenia (wyznacznikiem dynamiki osobowości jest temperament);
– cechy określające zgodność działań jednostki z obowiązującymi standardami 

moralnymi i społecznymi, czyli wyrażające stosunek jednostki do otaczającego 
go świata i ludzi30.

Zachowania konsumentów są kategorią abstrakcyjną i przez to trudną do 
identyfikacji. Jeśli przyjąć, że zachowanie to zdarzenia, które są reakcjami na 
bodźce zewnętrzne lub wewnętrzne, to ze względu na sposób reakcji na bodźce 
można wyróżnić:

– bezruch, czyli świadomy brak reakcji na bodźce, brak działania;
– czyn prosty, tj. działanie wywołane przez impuls;

28 P. Hebda, J. Konikowski: Internetowe wybory…, s. 41–43.
29 Jak działa reklama…, s. 43.
30 J. Penc: Nowoczesne kierowanie ludźmi. Wywieranie wpływu i współdziałanie w orga-

nizacji. Warszawa, Difin, 2007, s. 70–71.
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– czyn złożony, czyli działanie wywołane przez wiele impulsów według danego 
programu, określane jako postępowanie31.

Zachowania są złożonym efektem reakcji podmiotów na uwarunkowania 
psychologiczne, społeczne i ekonomiczne. Wyróżnia się zachowania rzeczywiste, 
czyli działania faktycznie zrealizowane, możliwe do zidentyfikowania poprzez 
wskaźniki obiektywne, oraz zachowania werbalne, czyli tzw. dyspozycje do dzia-
łania (oceny, aspiracje, opinie), możliwe do zidentyfikowania poprzez wskaźniki 
subiektywne. W ujęciu tradycyjnym wyróżnia się strukturalne składniki każdego 
zachowania: cele, możliwości wyboru oraz techniki lub procedury decyzyjne sto-
sowane podczas dokonywania wyboru spośród dostępnych możliwości w dążeniu 
do osiągnięcia celów32.

W przypadku zachowań konsumenckich ich podmiotem mogą być jednostki 
ludzkie (występujące jako jednostki konsumpcyjne lub jednostki produkujące) oraz 
tzw. podmioty gospodarcze, czyli gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa33. Ze 
względu na duże zróżnicowanie i specyficzny, pierwotny charakter na szczególne 
zainteresowanie zasługują zachowania konsumentów indywidualnych.

Zachowania konsumentów mają swój wymiar przestrzenny i czasowy, a więc 
dokonują się w określonej sytuacji (układzie warunków), który ma zmienny cha-
rakter; można stwierdzić, że są uwarunkowane historycznie. Różnią się między 
sobą: warunkami, w których zostają podjęte, celami, do których osiągnięcia mają 
prowadzić, środkami, które są wykorzystywane do osiągnięcia celów34. Każde za-
chowanie konsumenta jest zatem wypadkową hierarchii wartości funkcjonującej 
w jego świadomości i ograniczonych ekonomicznie możliwości działania w zgo-
dzie z nią. Zachowania konsumentów warunkują od strony materialno-rzeczowej 
codzienną ich egzystencję i rozwój. Można stwierdzić, że składają się z łańcuchów 
zdarzeń, tj. oczekiwań, planów, decyzji, reakcji na skutki podjętych decyzji35.

Zachowania te mogą być badane poprzez obserwację faktycznie zrealizowa-
nych wyborów (wskaźniki ekonomiczne, ilościowe) oraz deklaracji dotyczących 
sposobu zachowania, aspiracji, ocen, opinii, motywów (wskaźniki subiektywne, 
jakościowe)36.

31 E. Kieżel: Konsumpcja i gospodarstwo domowe w gospodarce rynkowej. W: „Zeszyty 
Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach”. Nr 136. Katowice, Wydaw. Akademii 
Ekonomicznej, 2005.

32 H. Leibenstein: Poza schematem homo economicus. Przeł. H. Figaszewska, H. Hage-
majerowa, K. Hagemajer. Warszawa, Wydaw. Naukowe PWN, 1999, s. 124.

33 Ibidem, s. 125.
34 P. Rybicki: Struktura społeczna świata. Warszawa, Wydaw. Naukowe PWN, 2001, s. 41.
35 J. Kramer, Z. Kędzior, L. Żabiński: Zachowania podmiotów sfery konsumpcji w wa-

runkach transformacji gospodarki rynkowej. „Gospodarka i Przyszłość” 1995, nr 3, s. 87–89.
36 Z. Kędzior, K. Karcz: Badania marketingowe w praktyce, Warszawa, Polskie Wydaw. 

Ekonomiczne, 2001, s. 12.
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Uruchomienie działania zmierzającego do realizacji celu wymaga podjęcia 
decyzji, która jest istotnym komponentem zachowania. W sytuacji wymagającej 
podjęcia decyzji konsumenci (podmioty zachowań) muszą zdiagnozować sytuację, 
a także rozpoznać wszystkie dostępne oraz możliwe rozwiązania. Każdy konsument 
podejmujący działanie powinien w możliwie dużym stopniu wykorzystać swoją 
wiedzę i umiejętności, tak aby osiągnąć jak największe korzyści ekonomiczne 
w danej sytuacji37.

Mając na uwadze tę charakterystykę, należy stwierdzić, że zachowania konsu-
mentów można badać w czterech wymiarach: podmiotowym, przedmiotowym, 
przestrzennym oraz czasowym38. Tak szeroki zakres analizy sprawia, że zachowa-
nia konsumentów są przedmiotem zainteresowania wielu dyscyplin naukowych. 
Każda z teorii wnosi określone interpretacje tego zjawiska. Psychologia zajmuje 
się badaniem indywidualnych aspektów zachowań konsumentów. W tym celu 
do badań nad motywacją, opartych na psychoanalitycznych założeniach, psy-
chologowie stosują między innymi elementy teorii uczenia się i dane na temat 
przetwarzania informacji przez człowieka wywodzące się z nurtu poznawczego39. 
Analizy socjologiczne odnoszą się, oczywiście, do aspektów socjalnych zachowań 
konsumenckich, przy czym mikrosocjologia zajmuje się małymi jednostkami 
społecznymi, tj. grupami odniesienia czy rodzinami oraz bezpośrednimi kontak-
tami między członkami tych grup, a makrosocjologia skupia się na interakcjach 
wewnątrz dużych organizacji. Z kolei psychologia społeczna w badaniach zachowań 
konsumentów dąży do poznania zachowań ludzkich w kontekście społecznym 
oraz procesów komunikacji. Antropologia bada wpływ kultury i społeczeństwa 
na jednostkę, jej światopogląd, postawy i zachowania.

W badaniach zachowań konsumentów z punktu widzenia ekonomii dokonuje 
się analizy stopnia racjonalności podejmowanych przez konsumentów decy-
zji. W perspektywie rynkowej można wyróżnić wiele podejść; do najczęściej 
wykorzystywanych zalicza się ujęcie: normatywne, dyrektywne, prognostyczne 
i opisowe. Pierwsze z nich zakłada, że ustrukturalizowanie problemu wyboru 
i dostęp do informacji pomagają konsumentom w podejmowaniu optymalnych 
decyzji. Najważniejszym więc celem powinno być udoskonalenie procesu po-
dejmowania decyzji i uchronienie konsumentów przed pomijaniem istotnych 
informacji. W ekonomii zachowania konsumentów wyjaśnia się za pomocą reguł 
normatywnych, przy założeniu, że ludzie dążą do maksymalizacji użyteczności 
lub do optymalizacji decyzji. Rzeczywiście, konsumenci często starają się działać 
w taki sposób, w praktyce jednak okazuje się, że nie zawsze zachowują się zgodnie 

37 H. Leibenstein: Poza schematem…, s. 138.
38 J. Kramer, Z. Kędzior, L. Żabiński: Zachowania podmiotów sfery konsumpcji …, s. 92.
39 M. Górnik-Durose: Zrozumieć konsumenta. W: Wprowadzenie do psychologii ekono-

micznej. Red. M. Pietras. Katowice, Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 1994, s. 18.
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z regułami normatywnymi. Na ujęcie normatywne kładzie się również nacisk 
w kontekście kształcenia postaw konsumenckich i doradztwa konsumenckiego. 
Uczy się konsumentów podejmowania najlepszych decyzji, odradza się działanie 
pod wpływem odruchu, a zaleca porównywanie i ocenę dostępnych możliwości. 
Doradztwo konsumenckie ma na celu sprawienie, by konsument rozdysponował 
swój budżet jak najbardziej efektywnie.

W przypadku podejścia dyrektywnego konsumentom zaleca się, jak powinni 
decydować o budżecie i celach sobie w związku z tym stawianych. Na gruncie 
doradztwa budżetowego często formułuje się wskazówki dotyczące wydawania 
i oszczędzania pieniędzy, by zachęcić konsumentów do jak najlepszego wyko-
rzystania posiadanych środków. Ujęcie prognostyczne każe koncentrować uwagę 
głównie na przewidywaniu zachowań konsumentów. Na przykład poszukuje się 
odpowiedzi na pytanie, jak konsumenci zareagują na kampanię reklamową albo 
jaki będzie udział w rynku nowego produktu40. Ekonomiści kładą duży nacisk 
na przewidywanie, czasami kosztem mocy opisowej lub wyjaśniającej badania. 
Milton Friedman stwierdził nawet, że poprawne prognozowanie stanowi jedynie 
kryterium i że model opisowy nie jest szczególnie użyteczny. Również menedże-
rowie interesują się przede wszystkim przewidywaniem zachowań konsumentów, 
a nie leżącym u jego podstaw modelem, aczkolwiek dobrze skonstruowany model 
znacznie ułatwia formułowanie prognoz dotyczących nowych sytuacji. Z kolei 
ujęcie opisowe służy szerokiej i dogłębnej analizie procesu podejmowania de-
cyzji przez konsumentów. W tej perspektywie opisuje się także i strukturalizuje 
czynniki warunkujące zachowania konsumentów, na przykład stosowane przez 
konsumenta reguły podejmowania decyzji czy wpływ, jaki wywiera na niego 
środowisko społeczne. Ujęcie opisowe może stanowić podstawę ujęcia progno-
stycznego, normatywnego i dyrektywnego.

Przekonywanie innych jest rozumiane jako pozyskiwanie ich dla określonych 
racji, dla bliskich im prawd, idei, wartości i uczuć, a także dla tego wszystkiego, co 
jest z nimi związane lub z nich wynika. Wchodzą tu zawsze w grę określone słowa, 
pojęcia, znaki, symbole, które – jeśli zostaną przez danego człowieka przyjęte – 
zaczynają w swoisty sposób funkcjonować w jego myśleniu oraz kształtować jego 
uczucia, światopogląd, postawy i zachowania. Przekonując ludzi, powoduje się 
często zmianę ich wcześniejszych przekonań czy przeświadczeń. 

Najogólniej rzecz biorąc, można wyróżnić dwa źródła przekonań, racjonalne 
i irracjonalne41. Pierwsze z nich wiąże się z bezpośrednimi doświadczeniami, 
dostatecznie wiarygodnymi informacjami oraz z umiejętnością poprawnego 
rozumowania i wysnuwania właściwych wniosków na podstawie uzyskanych 
doświadczeń oraz informacji. Drugie z kolei są określone w pewnej mierze przez 

40 Tamże, s. 21.
41 Tamże, s. 75.
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tradycję, skłaniającą ludzi do przyjmowania pewnych zwyczajów, upodobań lub 
pragnień, a ponadto wynikają z błędnych informacji, fałszywych przesłanek 
i wadliwego rozumowania. Przekonania ludzi są więc zróżnicowane nie tylko 
w zakresie ich przedmiotu, ale przede wszystkim ze względu na jakość, określoną 
między innymi przez to, skąd się biorą przesłanki, z których wynikają, i jaki jest 
stopień ich prawdopodobieństwa. Uwzględniając wspomniane źródła przekonań, 
można zmieniać przeświadczenia ludzi zarówno w obszarze treści, jak i jakości.

Wśród podstawowych sposobów kształtowania myślenia, opinii, postaw i za-
chowań ludzkich należy wskazać: perswazję, nauczanie, agitację, demagogię 
oraz marketing i reklamę. Perswazja jest stosowana wtedy, kiedy nie można ani 
narzucić swojego stanowiska osobie (lub osobom), na którą się oddziałuje, ani 
też użyć wobec niej argumentów zniewalających ze względu na ich moc przeko-
nującą. Perswazja polega na stosowaniu takich sposobów przekonywania, które 
poprzez odwołanie się do uczuć mają prowadzić do przekonania osoby lub osób 
do słuszności prezentowanych racji42. Postępując w ten sposób, bierze się pod 
uwagę między innymi skłonność ludzi do:

– wiary w to, w co chcą wierzyć;
– podejmowania działań, które są zgodne z charakterystycznymi dla nich postawami;
– stereotypowego reagowania na stereotypowe bodźce;
– reagowania na uczuciowe znaczenia słów;
– uznawania takich idei, które są im bliskie;
– ulegania zbiorowym sugestiom;
– oceniania swoich zachowań jako słusznych, logicznych, rozsądnych.
W perswazji liczy się również autorytet i prestiż perswadującego: im są one 

większe, tym jest mu łatwiej wywierać wpływ na swoich słuchaczy. Ze względu 
na to, że w perswazji mamy do czynienia z oddziaływaniem poprzez uczucia na 
intelekt słuchacza, na jej skuteczność wpływa także dobra znajomość pragnień, 
aspiracji, upodobań, uczuć i innych subiektywnych właściwości osób, którym się 
coś perswaduje.

Nauczanie ze względu na swoją powszechność jest niewątpliwie bardzo istot-
nym sposobem kształtowania myślenia, postaw, opinii i zachowań ludzkich. Jest  
to jednak sposób oddziaływania zasadniczo różny od każdego spośród wymienionych,  
ze względu na cel, w jakim bywa stosowany43. Nauczanie, ogólnie rzecz biorąc, 
polega na planowym, systematycznym i zorganizowanym działaniu zmierzającym 
do przekazania sprawdzonych wiadomości, ukształtowania określonych umie-
jętności oraz pożytecznych nawyków. Jego celem nie jest więc przekonywanie 
ludzi do wątpliwych twierdzeń za wszelką cenę ani skłonienie ich do określone-

42 T. Goban-Klas: Komunikacja marketingowa – kształtowanie społeczeństwa konsump-
cyjnego? Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu. Radom 2006, s. 14.

43 J. Penc: Nowoczesne kierowanie ludźmi…, s. 82.
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go zachowania, jak na przykład nabycie jakiegoś przedmiotu lub skorzystanie 
z oferowanych usług. Celem nauczania jest zapoznanie ludzi z osiągnięciami 
danej dziedziny wiedzy, obowiązującymi w niej założeniami metodologicznymi, 
prawami i uznanymi teoriami, z dyskusyjnymi hipotezami oraz ze społecznie 
użytecznymi umiejętnościami. Nauczanie w ścisłym tego słowa znaczeniu nie 
polega zatem na obwieszczaniu niezmiennych prawd ani egzekwowaniu tego, 
aby w takie prawdy wierzyć.

Agitacją (od łacińskiego słowa agitatio – poruszanie, pobudzanie) nazywamy 
zazwyczaj sposób oddziaływania, w którym chodzi o doraźne pozyskanie zwo-
lenników dla konkretnej sprawy lub określonego działania, a więc o możliwie 
szybkie wywołanie pożądanego zachowania w danej grupie ludzi44. Agitacja jest 
także oddziaływaniem obliczonym na ludzkie uczucia, zwłaszcza negatywne wobec 
określonych kwestii lub ludzi. W przeciwieństwie do perswazji, w agitacji stosuje 
się niekiedy napastliwe i demaskatorskie wypowiedzi, wykorzystujące to, co oburza 
i wywołuje niechęć lub nawet wrogość, odwołujące się często do niskich uczuć 
lub motywów ludzkiego postępowania. Nie znaczy to, oczywiście, że w agitacji 
nie można odwoływać się do wzniosłych uczuć, ideałów i celów. Na ogół jednak 
łatwiej i szybciej nakłonić ludzi do jakiegoś zachowania nie tyle przez ukazanie 
wzniosłego celu, ile raczej poprzez ukazanie tego, co temu celowi rzeczywiście 
albo nawet tylko pozornie zagraża, co bulwersuje. Im bardziej agitacja jest kon-
kretna w swoim dążeniu, lapidarna w określeniu celu i trafna w oddziaływaniu 
na emocje, tym też skuteczniejsza staje się w sferze działania.

Demagogia (z greckiego demagogia – kierowanie ludem) jest sposobem oddzia-
ływania na postawy i zachowania ludzi dotyczące spraw społeczno-politycznych, 
który polega na posługiwaniu się czczymi obietnicami, schlebianiu próżności 
słuchaczy i odwoływaniu się do ich niewyszukanych uczuć lub pragnień w celu 
uzyskania pożądanych efektów45. Często ten sposób oddziaływania wiąże się ze 
składaniem obietnic odpowiadającym na oczekiwania ludzi, dotyczących roz-
wiązania istotnych problemów społecznych, ale niemożliwych do spełnienia. Jest 
to więc działanie zwodnicze, opierające się poniekąd na złej wierze tych, którzy 
z niego korzystają. Dobrą ilustracją są tutaj wystąpienia niektórych polityków 
dążących do pozyskania głosów wyborców.

Reklama jest sposobem oddziaływania na postawy i zachowania dowolnie 
licznych zbiorów ludzi, który dotyczy przede wszystkim spraw gospodarczych 
i prywatnych. Polega na pisemnym, mówionym lub obrazowym prezentowaniu 
osoby, towaru lub usług czy działalności, na koszt reklamodawcy, w celu wywarcia 
pożądanego wpływu w zakresie sprzedaży, używania, głosowania lub poparcia 

44 Ibidem, s. 85.
45 M. Kolczyński, J. Sztumski: Marketing polityczny. Kształtowanie indywidualnych i zbio-

rowych opinii, postaw i zachowań. Katowice, Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, 2003, s. 34.



26 Definicja i cechy reklamy

tego, co zostało zaprezentowane46. Reklamę można stosować dla pozyskiwania 
nie tylko nabywców towarów i usług, ale także sympatyków i zwolenników ludzi 
wykonujących określone zawody (np. lekarza, adwokata, aktora) lub dążących do 
uzyskania określonych stanowisk społeczno-politycznych poprzez wybór czy kon-
kurs. Posługując się reklamą, oddziałuje się zarówno na uczucia, jak i na intelekt, 
jednak większy nacisk kładzie się na elementy racjonalne, przedstawiając możliwie 
zasadne dowody, które mają zdecydowanie przekonać odbiorcę.

Marketing definiuje się jako zespół teorii, metod, technik i praktyk społecznych, 
których celem jest przekonanie odbiorcy do nabycia określonego produktu47. 
W tym ujęciu marketing stanowi instrument służący do osiągania zamierzonych 
sukcesów na rynku. Odpowiednie zastosowanie reguł, które rządzą tym procesem, 
czyli jak najlepsze przedstawienie, czasem nawet wykreowanie wizerunku produktu, 
a następnie sprzedanie go za pomocą mass mediów, może być kluczem do sukcesu.

Kreowanie opinii i postaw w społeczeństwie jest możliwe dzięki wykorzystaniu 
środków masowego przekazu. Przede wszystkim dlatego, że za pomocą dokładnej 
i ciągłej penetracji rynku przez mass media można wpływać na decyzje nabywców. 
Oznacza to, że między nadawcą, czyli mediami, a odbiorcą, czyli społeczeństwem, 
musi zachodzić odpowiednia komunikacja. Wynika to również z tego, że dzisiejsze 
społeczeństwo jest społeczeństwem konsumpcyjnym, które potrafi chłonąć dużą 
ilość informacji, ale bez refleksji nad ich źródłem, formą, treścią czy znaczeniem. 
Prawdziwy sens przekazu jest mało istotny, co wykorzystują twórcy kampanii 
reklamowych. Aby marketing był skuteczny, tj. umożliwiał osiągnięcie sukcesu na 
rynku, jest konieczna właściwa orientacja na nabywców, którą zapewnia wnikliwe 
zbadanie i poznanie potrzeb różnych grup społecznych. Dopiero na tej podsta-
wie jest możliwe stworzenie oferty, która będzie najlepiej zaspokajała istniejące 
i rodzące się potrzeby nabywców.

Jednym z elementów składających się na odbiór reklamy są ramy interpretacyj-
ne oraz hierarchia ważności wydarzeń i porządku dziennego. Oddziaływanie to 
głównie odbywa się za pomocą funkcji agenda setting, priming oraz news framing, 
które służą ustaleniu tematów zajmujących w danym momencie opinię publiczną 
oraz nadaniu im ram interpretacyjnych. Budowanie porządku dziennego (agenda 
setting) w dyskursie publicznym, przedstawianie określonych interpretacji (news 
framing) oraz ustalanie hierarchii wartości (priming) stanowią całość, która jest 
instrumentem oddziaływania na proces komunikowania, szczególnie ważnym 
dla osób działających w sferze mediów.

Rewolucja technologiczna dotycząca środków przekazu wywiera obecnie coraz 
silniejszy wpływ na charakter kampanii reklamowych48. Dostrzega się znacznie 

46 Ibidem.
47 Ibidem.
48 Ibidem.
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częściej przeniesienie preferencji medialnych na nowe środki masowego komu-
nikowania, takie jak sieci komputerowe (Internet) czy elektroniczna przestrzeń 
trójwymiarowa (np. polityczne debaty wirtualne). Dla jasności i efektywności 
prowadzonych działań na rynku reklamowym producenci posługują się wieloma 
technikami marketingowymi, którym – opierając się na prowadzonych działaniach 
przygotowawczych – nadają określony kształt i zakres.

Pierwszym krokiem wyznaczającym kierunek prowadzenia kampanii reklamo-
wej musi być gruntowne badanie opinii publicznej oraz rynku z wykorzystaniem 
nowoczesnych metod. Duże znaczenie w tym zakresie przypadło komputery-
zacji, która umożliwia zbieranie danych na szeroką skalę, a także rozbudowane 
analizowanie ich, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów. Współczesne techniki 
badań marketingowych wykorzystujące łącze internetowe oraz nieustannie udo-
skonalane, specjalistyczne programy komputerowe pozwalają, po pierwsze, na 
zbudowanie modelu nabywcy ze względu na cechy demograficzne, a po drugie, 
na podział nabywców na segmenty i grupy docelowe, co jest wykorzystywane 
przez producentów.

Reklama telewizyjna
Telewizja stanowi element życia codziennego wielu milionów ludzi. Jak wykazały 
badania socjologiczne przeprowadzone przez profesora Wojciecha Świątkiewicza 
w Rybniku i okolicach, z odniesieniami porównawczymi do rezultatów badań 
dotyczących kilku innych miast krajów wyszehradzkich (Szeged, Hradec Kralove, 
Nitra), telewizja jest wciąż oknem na świat49. Badania, w których uczestniczyło 
blisko dwa tysiące rodzin, wykazały, że to najbardziej popularne medium dostarcza 
informacji i rozrywki, nie wymagając właściwie żadnego zaangażowania. Prawie 
w każdym domu (84%) jest telewizor. Diagnoza Społeczna z 2005 roku pokazała, 
że w ciągu ostatnich dziesięciu lat znacząco wzrosła liczba godzin spędzanych 
przed telewizorem50. Przynajmniej raz w tygodniu ogląda telewizję 92,4% kobiet. 
Tak wynika z badań przeprowadzonych na próbie reprezentacyjnej mieszkańców 
województwa śląskiego w latach 2003–200451.

Telewizja jest współcześnie jednym z najważniejszych środków przekazu rekla-
mowego. Umożliwia dotarcie do szerokiego grona odbiorców, na które składa się 
niemal całe społeczeństwo, a dzięki jej specjalizacji stało się możliwe dopasowanie 

49 W. Świątkiewicz: Wprowadzenie. W: Rodzina w sercu Europy. Socjologiczne studium 
rodziny współczesnej. Red. Idem. Katowice, Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2009, s. 6–7.

50 M. Świątkiewicz-Mośny: Strykowanie czy surfowanie? Rodzinne sposoby spędzania 
wolnego czasu. W: Rodzina w sercu Europy…, s. 143.

51 W. Świątkiewicz: Kondycja rodziny śląskiej. W: Zmieniające się oblicze regionu górno-
śląskiego. Red. W. Jacher, A. Klasik. Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007, s. 49.
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i kierowanie przekazu reklamowego do określonych grup odbiorców. Reklama 
telewizyjna łączy obraz i dźwięk, jak również efekty specjalne o charakterze wi-
zualnym, które razem tworzą przekaz działający na wszystkie zmysły odbiorcy. 
Dzięki temu pozwala na demonstrację reklamowanego towaru i jednoczesne jego 
omówienie, a ponadto – na przyciągnięcie i utrzymanie uwagi odbiorcy poprzez 
silne nacechowanie emocjonalne przekazów oraz kształtowanie zachowań kon-
sumenckich. Zapewnia wysoką elastyczność zarówno co do koncepcji i formy 
przekazu, jak i w zakresie pory emisji52. Ma również zalety o charakterze jako-
ściowym, gdyż większość odbiorców traktuje telewizję jako medium prestiżowe 
i wiarygodne, a reklamę telewizyjną jako źródło prawdziwych informacji.

Ograniczenia możliwości reklamy telewizyjnej wiążą się przede wszystkim 
z wysokimi kosztami, rozpatrywanymi z punktu widzenia kosztów produkcyj-
nych oraz emisyjnych, zależnych od warunków finansowych w poszczególnych 
stacjach telewizyjnych. Jeśli jednak wziąć pod uwagę szeroki zasięg tego medium, 
to okazuje się, że koszt dotarcia do pojedynczego odbiorcy jest często niższy niż 
w przypadku innych środków przekazu.

Warto również zwrócić uwagę na tzw. oprawę – duża liczba reklam w jednym 
medium czy w jednym bloku emisyjnym zmniejsza siłę oddziaływania poszcze-
gólnych przekazów53. Reklamy, a raczej ich natłok, działają denerwująco na 
odbiorców, przez co ich skuteczność staje się mniejsza. Należy też pamiętać, że 
struktura reklamy telewizyjnej nie pozwala na jej ciągłość, dlatego musi być ona 
rozumiana natychmiast54. Wraz z rozwojem telewizji powszechny stał się zapping, 
czyli częste zmienianie przez widza oglądanego kanału, a także możliwość „prze-
wijania” reklam. Skutkuje to tym, że nadawcy muszą kłaść większy nacisk na 
zainteresowanie odbiorcy.

Przygotowanie odpowiedniej reklamy pozwala na wyeksponowanie najważniej-
szych zalet produktu, a wybrany sposób ich przedstawienia – na kształtowanie 
u odbiorców pożądanej opinii dotyczącej produktu. Dobranie odpowiednich ob-
razów, efektów dźwiękowych oraz słów powoduje, że reklama telewizyjna zapada 
w pamięć szybciej, a tym samym zwiększa się prawdopodobieństwo przekonania 
potencjalnych klientów do zakupu produktu.

Do form stosowanych w reklamie telewizyjnej należą: filmik fabularny, prezen-
tacja, film dokumentalny, teledysk, film animowany, film instruktażowy, teleturniej, 
formy muzyczne, formy publicystyczne55. Pierwszym zadaniem potencjalnego 
reklamodawcy jest zdefiniowanie formy, za pomocą której chce dotrzeć do swojego 
odbiorcy. Chcąc dokonać prawidłowego wyboru, powinien odpowiedzieć sobie 

52 J. Łodziana-Grabowska: Efektywność reklamy. Warszawa, Polskie Wydaw. Ekono-
miczne, 1996, s. 44.

53 Ibidem, s. 215.
54 Ibidem, s. 44.
55 J. Kall: Reklama…, s. 94.
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na pytania, które pozwolą określić, jaki nośnik reklamowy będzie najbardziej 
odpowiedni, a które dotyczą parametrów takich jak:

– docelowy odbiorca,
– planowany budżet,
– cechy fizyczne przekazu (pożądane kolory, dźwięki, obrazy),
– zasięg terytorialny emisji,
– częstotliwość emisji,
– przewidywany koszt produkcji,
– prestiż dotyczący wykorzystania danej formy,
– zakres i stopień stosowania danej formy przez konkurencję,
– sugestywność danej formy,
– pożądane przez nadawcę treści oraz formy przekazu,
– możliwość oceny efektywności reklamy przygotowanej w danej formie56.
Tworzenie reklamy telewizyjnej jest procesem długofalowym i składa się 

z trzech etapów. Pierwszy etap, przedprodukcyjny, obejmuje siedem faz, w czasie 
których powstają pomysły na spot reklamowy. Faza I polega na opracowaniu 
storyboardu, czyli przygotowaniu zarysu spotu reklamowego w obrazkach, opa-
trzonych charakterystykami poszczególnych postaci, które wystąpią w danym 
spocie. Faza ta jest realizowana przez dyrektora artystycznego oraz copywritera, 
według sugestii klienta. Po zaakceptowaniu przez klienta storyboardu (faza II) 
agencja reklamowa wysyła materiał do kilku studiów i czeka na oferty, które oceni 
pod następującymi względami: fachowość, gwarancja poufności, rzetelność, liczba 
wykonywanych zleceń, przygotowany kosztorys, doświadczenie57. W fazie III 
następuje wybranie studia oraz podpisanie umowy. Następnie (faza IV) zostaje 
dobrany odpowiedni zespół, który zaakceptuje agencja58: casting, propozycje 
reżysera i scenografa, propozycje dekoracji. Faza V polega na przygotowaniu 
scenopisu rysunkowego: inscenizacji spotu, długości, wielkości planów, sposobu 
montażu ujęć. Faza VI to rejestrowanie na taśmie filmowej poszczególnych ujęć 
według storyboardu, zmontowanych z głosem lektora oraz muzyką. Etap kończy 
faza VII, czyli spotkanie przedstawicieli studia z agencją oraz zleceniodawcą 
w celu zatwierdzenia projektu filmu oraz wprowadzenia ostatecznych poprawek. 
Etap drugi, produkcyjny, składa się z czterech faz. Faza I to realizacja wstępnej 
wersji reklamy, obejmująca montaż i wprowadzenie poprawek, usunięcie nie-
korzystnych szczegółów obrazu, niedoskonałości oraz kreację komputerową 
spotu. W fazie II następuje zaakceptowanie gotowej reklamy przez zlecenio-
dawcę. W fazie III reklama jest montowana, natomiast faza IV polega na pracy 
nad fonią oraz kończy się nagraniem ostatecznej wersji. Etap poprodukcyjny 

56 Ibidem s. 95.
57 W. Budzyński: Reklama. Techniki skutecznej perswazji. Warszawa, Poltext, 1999, s. 21.
58 Ibidem s. 23.
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polega na zbadaniu efektywności wybranej reklamy na podstawie wcześniej 
ustalonych wskaźników59.

Przyszłość reklamy telewizyjnej wiąże się najprawdopodobniej ze wskazaniem 
jej miejsca w ramach tzw. media miksu. Z pewnością przyszłości tego typu prze-
kazu reklamowego należy upatrywać również w rozwoju mediów lokalnych czy 
regionalnych. Specjaliści od marketingu wskazują, że reklama telewizyjna wyłoni 
się jako jeszcze silniejsze medium i w coraz większym stopniu będzie zapewniała 
dotarcie przekazu do ściśle określonych odbiorców, a także nisz rynkowych60.

59 J. Kall: Reklama…, s. 101.
60 J. Łodziana-Grabowska: Efektywność reklamy…, s. 44.



R o z d z i a ł  2

Marketing społeczny  
i jego funkcje

Geneza marketingu społecznego
Marketing społeczny dotyczy kwestii społecznych i patologii związanych z aberracją 
od powszechnie uznanego ładu społecznego. Polega na wykorzystaniu odpowied-
nich reguł oraz technik marketingowych w celu kształtowania postaw i zachowań 
pożądanych z punktu widzenia długofalowych interesów społeczeństwa.

Pojęcie „reklama społeczna” zostało użyte po raz pierwszy w 1941 roku w Stanach 
Zjednoczonych, w czasie zebrania środowiska związanego z reklamą. Celem tego 
spotkania było przełamanie kryzysu w reklamie, który był powodowany kryzy-
sem gospodarczym. Inspiracją do stworzenia terminu było wystąpienie Jamesa 
Webba Younga, który użył sformułowania public service advertising, tłumaczonego 
jako „reklama w służbie publicznej”. Z jednej strony postulowano, by reklama 
poruszała problemy społeczne, a z drugiej, by podejmowała przedsięwzięcia 
związane z kulturą i sztuką1. Następstwem tych wydarzeń było zaadaptowanie 
idei public service advertising na terenie Europy; wówczas powołano również 
Radę Reklamy w USA oraz na Starym Kontynencie. Pierwszym państwem eu-
ropejskim, w którym zaczęto się interesować tematyką reklamy społecznej, była 
Holandia2, a pierwszą i jednocześnie najdłuższą kampanię społeczną, pod nazwą 

„Smokey Bear”, przeprowadzono w 1945 roku w USA. Celem tej kampanii było 
ostrzeganie przed pożarami lasów i przeciwdziałanie im; wykorzystany w niej 
symbol jest znany 95% dorosłych Amerykanów3. W Polsce prawdopodobnie 
pierwszą inicjatywą o cechach kampanii społecznej było przedsięwzięcie Felicjana 

1 A. Stafiej: Historia reklamy społecznie użytecznej. W: Propaganda dobrych serc, czyli Rzecz 
o reklamie społecznej. Red. D. Maison, P. Wasilewski. Kraków, Agencja Wasilewski, 2002, s. 52.

2 Ibidem s. 63.
3 http://www.kampaniespoleczne.pl/wiedza_definicje,2342,reklama_spoleczna [data 

dostępu: 19.10.2013].
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Sławoja Składkowskiego w okresie międzywojennym, które miało przyczynić się 
do poprawy świadomości w zakresie higieny wśród mieszkańców wsi. Pierwszą 
polską kampanią, w której zastosowano instrumenty nowoczesnego marketingu, 
była kampania przeprowadzona w 1992 roku przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki 
Społecznej oraz Towarzystwo Antynikotynowe4.

Kolejny etap rozwoju marketingu społecznego, a zarazem początek reklamy 
społecznej w dzisiejszym kształcie, to opublikowanie przez Philipa Kotlera oraz 
Geralda Zaltmana w 1971 roku w „Social Marketing. An Approach to Planned 
Social Change” artykułu poświęconego tej tematyce5. Główną tezą postawioną 
przez autorów była możliwość wykorzystania marketingu komercyjnego do walki 
z problemami gnębiącymi społeczeństwo. Dokonali oni systematyzacji marketingu 
społecznego. Po ukazaniu się artykułu wielu badaczy oraz teoretyków wyrażało 
się podobnie o postawionych tezach.

Model wypracowany w USA został przeniesiony w różnych odmianach do Europy 
i Azji, następnie Japonii, a później także Rosji czy Tajlandii. Źródłem inspiracji dla 
tworzonych na całym świecie instytucji było funkcjonowanie Ad Council. Holandia 
w 1965 roku zorganizowała dla UNESCO kampanię reklamową. W 1967 roku po-
wstała SIRE – Stichting Ideële Reclame, czyli Fundacja Reklamy Ideowej. W SIRE 
pracowały oddziały agencji Lintas, Publicist oraz McCann Erickson. Zarząd rady 
zbierał się co rok i decydował o nowych przedsięwzięciach i generalnych celach 
organizacji. W Wielkiej Brytanii Radę taką powołano w 1990 roku.

Kolejnym etapem kształtowania się zjawiska było pojawienie się wielu in-
stytucji podejmujących działania w zakresie marketingu społecznego i  jego 
upowszechniania. W 1985 roku ukazał się istotny artykuł Richarda Manoffa 
dotyczący planowania oraz projektowania przekazów o charakterze społecznym, 
w którym zostały przedstawione podstawowe elementy skutecznego marketingu 
społecznego6. Obecnie w Polsce zarejestrowanych jest około 70 tysięcy fundacji 
oraz stowarzyszeń, które realizują programy mające kształtować świadomość 
społeczną. Organizacje pozarządowe również starają się w ramach swojej dzia-
łalności adaptować instrumenty marketingowe do realizacji celów społecznych. 
W Polsce marketing społeczny pojawił się dopiero na pewnym etapie przemian 
po 1989 roku, kiedy ludzie w mniejszym lub większym stopniu przyswoili zasady 
funkcjonowania w nowej rzeczywistości.

4 A. Stafiej: Historia reklamy…, s. 75.
5 Ph. Kotler, G. Zaltman: Social Marketing. An Approach to Planned Social Change. 

„Journal of Marketing” 1971 (t. 35), nr 3, s. 5.
6 M. Bogunia-Borowska: Koncepcja marketingu społecznego. „Marketing i Rynek” 2002, 

nr 2, s. 3–6.



Marketing społeczny i jego funkcje 33

Instrumenty i funkcje  
marketingu społecznego
Celem marketingu jest dotarcie do jak największej liczby odbiorców z danym 
produktem bądź usługą. W przypadku marketingu społecznego produktem jest 
wartość, zachowanie bądź postawa, wskazane jako rozwiązanie problemu samego 
odbiorcy lub społeczności, społeczeństwa czy nawet społeczeństw w globalnym 
wymiarze7. Celem kampanii społecznych jest modyfikowanie rzeczywistości spo-
łecznej przez wyjaśnianie niektórych zjawisk, poszerzanie wiedzy, uwrażliwianie 
na konkretne tematy, angażowanie w sprawy społeczne, które dotyczą wszystkich 
członków grupy. Warunkiem skuteczności marketingu jest przestrzeganie pod-
stawowych praw rynkowych i uwarunkowań świadomości społecznej.

W reklamach społecznych generalnie wykorzystuje się techniki marketingowe 
stosowane w reklamie komercyjnej. Paweł Prochenko, tworząc definicję przekazu 
społecznego, wyraźnie połączył oba elementy: „Reklama społeczna to działanie 
marketingowe, najczęściej opłacane, które wykorzystuje narzędzia reklamowe 
służące wezwaniu do działania prospołecznego”8. Marketing społeczny polega 
zatem na zastosowaniu narzędzi marketingu komercyjnego do analizy, planowania, 
realizacji i oceny działań podejmowanych z punktu widzenia ogólnospołeczne-
go dobra. Działania te mogą przybierać dwie formy. Pierwsza to promowanie 
celów społecznych w ramach marketingu komercyjnego (sponsoring), druga 
to podejmowanie takich działań w ramach przedsięwzięć niekomercyjnych. Na 
poziomie operacyjnym polegają one na przekonywaniu do zmiany postaw oraz 
tworzeniu warunków organizacyjnych i społecznych do przeprowadzenia zmian 
wskazanych jako społecznie pożądane. Pierwszy typ działań jest najczęściej re-
alizowany poprzez reklamę społeczną, drugi – w przedsięwzięciach o szerszym 
zakresie, takich jak kampanie i programy społeczne. W szerszej lub węższej postaci 
marketing społeczny jest formą masowej edukacji społecznej w sferze wartości9, 
odwołującej się do indywidualnej i społecznej solidarności, więzi, współczucia, 
bezinteresownego działania, w przeciwieństwie do zorientowanych na wartości 
indywidualistyczne i hedonistyczne działań jedynie komercyjnych10.

Użyteczne w planowaniu i realizacji kampanii społecznych są kategorie tzw. 
marketing miksu, zwane zbiorczo „4P” – od angielskich słów: product, place, price, 

7 A. Dejnaka: Strategia reklamy marki, produktów i usług, Warszawa 2005, Exclusive One 
Press, s. 14.

8 P. Prochenko: Reklama społeczna w Polsce – przegląd i próba systematyzacji. „Trzeci 
Sektor” 2007, nr 11, s. 100.

9 M. Strużycki, T. Heryszek: Nowoczesna reklama na współczesnym rynku. Warszawa, 
Difin, 2007, s. 118.

10 K. Andresen: Marketing Robin Hooda. Wykorzystywanie metod marketingowych sektora 
komercyjnego przez organizacje non-profit. Przeł. K. Pawłowski. Warszawa, MT Biznes, s. 34.
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promotion – będące narzędziami konceptualizacji elementów oddziałujących na 
zjawiska rynkowe. W reklamach i kampaniach społecznych oferowanym produktem 
jest postawa lub zachowanie przedstawiane jako korzyść, tzn. rozwiązanie pro-
blemu odbiorcy czy otoczenia, z którym ten się identyfikuje. Koszt to wysiłek lub 
inwestycja niezbędne do dokonania zmiany. Czynnik miejsca dotyczy dostępności, 
sposobu i miejsca podejmowania propagowanych zachowań. Jest on wyraźnie 
zaniedbywany w polskich kampaniach społecznych i najczęściej ograniczony do 
informacji o numerach telefonu i konta bankowego. Nadaje to nadawcy i przeka-
zowi charakter anonimowy. Promocja to komunikowanie przesłania.

Istotną rolę w marketingu społecznym zyskały badania opierające się na osiąg-
nięciach nauk społecznych w zakresie współpracy przedsiębiorstwa z otoczeniem. 
Na tej bazie powstał marketing społecznie zaangażowany (CRM), którego podstawą 
jest współpraca firm komercyjnych z organizacją społeczną. W ujęciu definicyj-
nym Dominiki Maison oraz Norberta Maliszewskiego CRM koncentruje się na 
działaniach wymagających znacznych nakładów finansowych oraz wykorzystu-
jących strategie i techniki marketingu komercyjnego. Celem takich działań jest 
wspieranie idei społecznych oraz propagowania postaw i zachowań pożądanych 
społecznie oraz wzmacniających jednocześnie pozycję lub korzyści finansowe 
firmy11. Przedsiębiorstwa wykorzystujące marketing społecznie zaangażowany 
promują pozytywny wizerunek własnego przedsiębiorstwa przez powiązanie 
sprawy, o którą walczą, z realizacją podstawowych celów działalności.

Do podstawowych funkcji marketingu społecznego należą funkcje: informa-
cyjna, czyli dostarczenie informacji na temat problemu lub zjawiska społeczne-
go; perswazyjna, która polega na wywieraniu wpływu i nakłonienia do zmiany 
postawy lub też zachowania; oraz przypominająca, której celem jest cykliczne 
przypominanie, sygnalizowanie lub uświadamianie, że istnieją zachowania, które 
mogą wywierać destrukcyjny wpływ na całe społeczeństwo. Wszystkie te funkcje 
łącznie wpływają na ostateczny kształt przygotowanej reklamy społecznej oraz 
jej recepcję wśród odbiorców.

Reklama społeczna
Podstawowym narzędziem marketingu społecznego jest reklama społeczna, 
rozumiana jako „proces komunikacji perswazyjnej, którego głównym celem jest 
wywołanie społecznie pożądanych postaw lub zachowań”12. Istotne w tej definicji 
jest podkreślenie procesualnego charakteru komunikacji społecznej oraz tego, że 
jej celem jest spowodowanie pożądanej zmiany społecznej. Pytanie o komunika-

11 D. Maison, N. Maliszewski: Co to jest reklama społeczna…, s. 34–39. 
12 M. Bogunia-Borowska: Reklama jako tworzenie rzeczywistości społecznej. Kraków, 

Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2004, s. 41.
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cję może dotyczyć tego, w jakim stopniu jest lub musi być ona perswazyjna pod 
względem intencji, treści czy formy przekazu.

W marketingu społecznym produktem są korzyści związane z określoną postawą 
lub zachowaniem, propagowane w reklamie. Należy pamiętać, że brak właściwego 
określenia produktu prowadzi do nieskuteczności reklamy. W takiej perspektywie 
można wskazać trzy aspekty tak rozumianego produktu, a mianowicie:

– rdzeń produktu, czyli wskazane korzyści i profity związane z „wykorzystywa-
niem” danego zachowania lub danej postawy;

– produkt rzeczywisty, czyli postawa lub zachowanie promowane w reklamie;
– produkt poszerzony, czyli promowane materialne usługi lub przedmiot.
Z punktu widzenia oczekiwanego skutku, o czym już wspomniano, reklama ko-

mercyjna i społeczna nie różnią się od siebie. Zadaniem pierwszej jest „przyciągnięcie” 
konsumentów do produktu, zadaniem drugiej – „przyciągnięcie” jej adresatów do 
problemu. Cele te są osiągane poprzez doprowadzenie do interioryzacji produktu 
lub problemu przez odbiorcę, który uznaje go za wart osobistego zaangażowania. 
Różnica między obydwoma typami reklamy polega na semantyzowaniu przedmiotu 
działania. W warunkach konkurencji, wzrastającej ilości i unifikacji produktów 
i usług celem reklamy komercyjnej jest nadanie im wartości dodanej poprzez ich 
psychologiczną i społeczną symbolizację („Triumph znaczy wolność”). W coraz 
bardziej dyskursywnej rzeczywistości społecznej celem reklamy społecznej staje 
się minimalizacja „wartości interpretacyjnej” idei i problemów, ich psychologiczna 
i społeczna konkretyzacja (profilaktyka AIDS, pomoc niewidomym dzieciom itp.). 
Zdolność do konkretyzacji, czyli zdefiniowania problemu, oraz wskazania działań 
zapobiegających lub minimalizujących jego wystąpienie, stanowią więc zasadniczy 
warunek skuteczności reklamy czy kampanii społecznej. Z tego punktu widzenia 
hasło „Dwa jabłka dziennie, dla zdrowia” cechuje się większą adekwatnością niż 

„Odżywiaj się zdrowo”. Nadmierna generalizacja problemu (ogólnikowość, hasłowość, 
metaforyczność) powoduje rozproszenie jego psychologicznej (jaki to problem) 
i społecznej (czyj to problem) lokalizacji i odpowiedzialności. Efektem jest zjawi-
sko „niewłączania się” – wszyscy są „za”, lecz nikt nie musi zmieniać postaw lub 
zachowań. Z kolei niebezpieczeństwo nadmiernej konkretyzacji problemu polega 
na zawężeniu jego psychologicznej i społecznej lokalizacji. Efektem jest zjawisko 

„wyłączania się” – formułowania przekonań typu „to nie mój problem”13.
Jedna z najbardziej podstawowych kwestii w przypadku reklamy społecznej 

i marketingu społecznego dotyczy przezroczystości oddziaływań: czy przekaz po-
winien mieć charakter otwarty, tzn. konfrontować odbiorcę z trudnym, bolesnym, 
kłopotliwym problemem i pozostawiać mu prawo, a także obowiązek, samodzielnego 
podjęcia decyzji, czy też powinien mieć charakter deceptywny, tzn. wykorzystywać 

13 Ph. Kotler et al.: Marketing. Podręcznik europejski. Warszawa, Polskie Wydaw. Ekono-
miczne 2002, 43–63. 
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techniki perswazji i reguły wpływu społecznego, kształtować pożądane postawy 
i zachowania w sposób „omijający” negatywizm lub mechanizmy obronne od-
biorcy? Jest to problem etyczny i praktyczny. Jeśli chodzi o aspekt etyczny, to o ile 
można by uzasadnić przyzwolenie na wykorzystywanie jedynie techniki perswazji 
w reklamach i kampaniach społecznych mających przeciwdziałać występowaniu 
zachowań patologicznych (narkomania, alkoholizm, przemoc, seksualne wykorzy-
stywanie), o tyle dużo trudniejsze, czy nawet niemożliwe, byłoby określenie reguły 
ustalającej zakres tych zachowań (czy palenie papierosów też?). Ponadto rodzi się 
tu pytanie o możliwe nadużycia prowadzące do indoktrynacji w zakresie wartości, 
postaw czy stylów życia. Niewątpliwie z indywidualnego i społecznego punktu 
widzenia warto być zdrowym, lecz co z tymi na przykład, którzy chcą być bardziej 
inteligentni, kompetentni w danej dziedzinie (ćwicząc umysł, a zaniedbując ciało), 
lub tymi, którzy chcą osiągnąć sukces (ryzykując zawał serca itp.)?14.

Obydwa sposoby przekonywania nie są wolne od niebezpieczeństw komercja-
lizacji. Pożądane dla zdrowia jest jedzenie owoców (np. cytrusów) i uprawianie 
sportu (np. narciarstwa), nie wszystkie jednak sprzedawane cytrusy są ekologicz-
ne i zdrowe (opryski), a jazda na nartach bywa niebezpieczna. Zamieszczenie 
wskazówki pomocnej dla odbiorcy nie tylko czyni zeń konsumenta, lecz może 
wzbudzić podejrzenie o komercyjność. Przykładem jest postawa kobiet wobec akcji 
propagującej profilaktyczne badanie piersi; plakaty tej kampanii były odbierane 
bardziej pozytywnie, gdy kobieta widziała na nich nazwę społecznej fundacji, 
niż wtedy, gdy dotyczyła ona prywatnej kliniki. Z praktycznego punktu widzenia 
skorzystanie przez reklamę społeczną z wizualizacyjno-retorycznego instrumen-
tarium reklamy komercyjnej niewątpliwie przyczyniłoby się do podniesienia 
skuteczności oddziaływania.

Rodzi to jednak niebezpieczeństwo dla losów reklamy społecznej równie 
poważne jak zagrożenia natury etycznej. Zastosowanie w reklamie społecznej 
technik przekazu reklamy komercyjnej sprawia, że „wpisuje się” ona w stworzony 
przez reklamę komercyjną świat wirtualnej fikcji15. Komercyjna profesjonalizacja 
reklamy społecznej będzie nieuchronnie prowadzić do upodobnienia przekazu 
o tolerancji lub pomocy dzieciom do przekazu o nowym proszku do prania lub 
typie samochodu. Reklama społeczna stanie się więc wizerunkiem rzeczywistości 

„na niby” lub – w najlepszym razie – promocją sprzedaży „moralnych odpustów”. 
Cena rynkowa takich przekazów będzie coraz wyższa, a wartość etyczna coraz 
niższa. Odbiorca reklam szybko się znudzi i będzie oczekiwał czegoś nowszego, 
bardziej atrakcyjnego i twórcy reklamy społecznej będą musieli przyciągać jego 
uwagę za pomocą coraz bardziej pobudzających i porywających przekazów, co-
raz bardziej „ufryzowanego” wizerunku rzeczywistości, a także utrzymywać tę 

14 J. Kall: Reklama. Warszawa, Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2003, s. 113.
15 E. Antczak: Sprzątanie świata – Polska. W: Propaganda dobrych serc…, s. 84. 
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uwagę poprzez powtarzalność. W konsekwencji takie działanie będzie wymagało 
olbrzymiego budżetu. Podążając tą drogą, reklama społeczna doprowadzi się do 
trojakiego samounicestwienia. Po pierwsze, idea solidarności i odpowiedzialności 
społecznej zostanie sprowadzona do moralno-rynkowej transakcji. Po drugie, 
koszty produkcji jednego „odpustu moralnego” szybko przekroczą jego wartość 
rynkową. Po trzecie, jeśli powyższe przewidywania okażą się nieprawdziwe i rekla-
ma społeczna odniesie sukces, to zostanie szybko „wchłonięta” lub „przechwycona” 
przez reklamę komercyjną, która na mocy podstawowego imperatywu swego 
istnienia, tzn. prawa mimikry, stanie się kryptospołeczną reklamą komercyjną. 
Nikt już wtedy nie odróżni promocji zdrowia od reklamy papierosów.

W dyskusjach na temat celów i skutków reklamy społecznej, jak również 
w rozmowach z jej odbiorcami, często pojawiają się kwestie stopnia bezpośred-
niości przekazu treści oraz awersyjności sposobu prezentacji podejmowanych 
problemów. Jednym z najczęściej wysuwanych zarzutów pod adresem polskich 
reklam społecznych jest ich niezrozumiałość. Istotnie, niektóre z nich są bardziej 
formą artystycznej prowokacji (jak plakaty Katarzyny Kozyry), efektownej, lecz 
autotelicznej metafory („Blizna po matce”), ciekawej trawestacji („Jest OK, nie 
pękaj” – profilaktyka AIDS), dosadnego połączenia tekstu i obrazu („Papierosy 
są do dupy”) niż jasnym, bezpośrednim przesłaniem dotyczącym problemu. 
W przypadku niemałej części reklam trudno oprzeć się wrażeniu, że biorą one 
udział w jakimś wzajemnym dyskursie postmodernistycznej gry znaczeń. Nie-
wątpliwie świadczy to o swobodzie, jaką daje mecenat społeczny. Czy jednak 
komunikowanie ważnych i trudnych problemów społecznych jest właściwym 
miejscem na eksperymenty w dziedzinie formy i wyobraźni? Twórcy tego rodzaju 
realizacji uzasadniają to tym, że reklama społeczna ma zwrócić uwagę odbiorców 

„zalewanych” reklamą komercyjną i musi komunikować swoje treści odmiennie. 
Trudno temu nie przyznać racji, nie sposób jednak nie zauważyć, że podobnymi 
środkami posługuje się już od dawna reklama komercyjna16.

Europejskim klasykiem reklamy społecznej o awersyjnym charakterze jest 
holenderska reklama pod hasłem „Tylko idioci bawią się petardami”; taki też cha-
rakter miały na przykład plakaty polskiej kampanii „Przeciw przemocy domowej” 
(analizowane w dalszej części pracy). Jednym z kanonów wiedzy psychologicznej 
jest to, że informacje sprzeczne z pożądanymi przez ego uruchamiają mechanizmy 
obronne tym silniejsze i trwalsze, im ważniejszych i objętych emocjonalną kateksją 
problemów dotyczą. Wszyscy miłośnicy tytoniu, alkoholu, sportów ekstremalnych 
lub władzy są świadomi, że niosą one zagrożenia dla zdrowia lub życia, wypierają 
jednak, racjonalizują lub odrzucają tę wiedzę. Komunikowanie za pomocą bodź-
ców nieawersyjnych może być także mało skuteczne. Jakkolwiek nie aktywizuje 
ono schematów obronnych, to jednak w niewielkim stopniu aktualizuje problem. 

16 J. Kall: Reklama…, s. 116.
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Z tego powodu może przemawiać bardziej do tych, którzy go rozwiązali, niż do 
tych, którzy go doświadczają, dla nich bowiem rozwiązanie jest perspektywą zbyt 
odległą lub nieosiągalną.

Niewielu teoretyków i praktyków reklamy społecznej jest skłonnych do wyro-
kowania w tak złożonej sprawie. Rozważając ją, należy jednak wziąć pod uwagę 
trzy fakty. Po pierwsze, nikt nie lubi pozytywnego („Odmawiasz, wygrywasz”) lub 
negatywnego („Zażywasz, przegrywasz”) moralizatorstwa („Dilujesz, zyskujesz” 
jako młodzieżowa przeróbka haseł antynarkotykowych). Po drugie, zdecydowana 
większość działań destrukcyjnych, będących przedmiotem kampanii społecznych 
(niebezpieczna jazda samochodem, narkotyki, agresja młodocianych), jest podej-
mowana w warunkach niewiedzy lub świadomego albo nieświadomego odrzucenia 
związków przyczynowo-skutkowych. Ukazanie tego związku – metaforycznie, 
dosłownie, a nawet drastycznie – ma szansę przynieść większy efekt niż awersyjne 
prezentowanie samego skutku. Po trzecie wreszcie, wiele działań zagrażających 
życiu ludzie podejmują impulsywnie, pod wpływem emocji, co stanowi prawdzi-
we wyzwanie dla wiedzy psychologów i wyobraźni twórców reklam społecznych.

Problem kontaktu z odbiorcą w promocji wartości społecznych jest dość duży. 
Charakter kontaktu wynika z celów podejmowanych działań. Jeśli jest nim obudze-
nie świadomości problemu, jego przypomnienie lub nowe przedstawienie, działania 
mają charakter informacyjny, apelujący lub – co zdarza się często – upominający. 
Przybierają one najczęściej formę reklamy (telewizyjnej lub zewnętrznej), a rola 
tych, do których jest ona skierowana, zostaje sprowadzona do roli odbiorców 
lub wręcz widzów. Reklamą społeczną pozwalającą na mniej jednostronny typ 
kontaktu jest reklama, która oprócz tego, że komunikuje o istnieniu problemu, 
dostarcza informacji o możliwościach uzyskania bądź udzielenia wsparcia i po-
mocy. Dwustronny kontakt z odbiorcą jest możliwy wtedy, gdy celem działań 
jest nie jedynie uświadomienie problemu, lecz także podjęcie, przez nadawców 
i odbiorców, działań pomocnych w jego rozwiązywaniu. Spełnienie tego warunku 
umożliwia kampania społeczna, czyli działania tworzące: system bezpośredniego 
komunikowania i zbierania informacji zwrotnych (niezbędnych do monitorowania 
akcji i oceny jej skuteczności); sieć społecznych i profesjonalnych konsultantów 
oraz liderów i emisariuszy, realizujących kampanię w określonym środowisku 
społecznym; bezpośrednią, pośrednią lub symboliczną możliwość zobowiązania 
się wobec siebie lub innych do podjęcia lub zaprzestania określonych zachowań 

– w odniesieniu do osób, których problem dotyczy; system osobistej identyfikacji 
z celem i przesłaniem kampanii (naklejki, plakietki, koszulki z nadrukiem itp.).

Kampania będzie zatem tym bardziej skuteczna, im więcej mediów, środowisk 
i ludzi znaczących zaangażuje się w jej realizację, im bardziej zmieni ona odbiorców 
problemu w uczestników procesu jego rozwiązywania oraz im bardziej konkretną 
i określoną w czasie możliwość pomocy lub samopomocy stworzy tym, których 
problem dotyczy. Innymi słowy, skuteczność może być tym większa, w im więk-
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szym stopniu reklama jest elementem kampanii, ta zaś – częścią szeroko zakro-
jonego programu społecznego. Istnieje wiele modelowych przykładów kampanii 
społecznych. Przedsięwzięciem opartym na zaangażowaniu i uczestnictwie jest 
niewątpliwie Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Jerzego Owsiaka, choć jest 
to akcja jednodniowa o ściśle określonym celu.

Czynnikiem o podstawowym znaczeniu dla skuteczności działań w marketingu 
społecznym jest trafny wybór ich adresata, czyli grupy docelowej. W tym zakresie 
kampania lub reklama społeczna może być tworzona na podstawie dwóch metod, 
wynikających z odmiennego definiowania celów i zadań marketingu społecznego. 
Pierwsza to metoda zorientowana na grupę docelową (target oriented), polegająca 
na wyborze grupy społecznej ważnej ze społecznego punktu widzenia, a następnie 
diagnozie najbardziej istotnych w jej obrębie problemów oraz podjęciu działań 
mających na celu ich uświadomienie i rozwiązanie. Druga to metoda zorientowa-
na na problem (problem oriented), polegająca na diagnozie ważnego społecznie 
problemu, a następnie określeniu grupy społecznej, której ten problem dotyczy. 
W profesjonalnie przygotowanej reklamie lub kampanii społecznej metody te wy-
znaczają jedynie odmienną kolejność działań początkowych, od etapu wstępnego 
testowania (pretest) stworzonego przekazu (reklama, materiały informacyjne, system 
komunikacji) aż po badanie efektów końcowych (postest). Działania podejmowa-
ne w ramach jednej i drugiej strategii pod względem operacyjnym się nie różnią.

Pierwszym pytaniem, kluczowym w strategii zorientowanej na problem, sto-
sowanej najczęściej, jest po prostu: Jaki to problem? Udzielenie odpowiedzi „na 
papierze”, tzn. na etapie tworzenia misji, działania, briefu reklamowego, jest sto-
sunkowo łatwe. Trudność stanowi jej „przeniesienie” na plakat, spot reklamowy 
w postaci symbolu graficznego, schematu ideacyjnego, struktury relacji, skryptu 
działań itp. Przykładem całkowitego zagubienia w tej kwestii może być głośny 
plakat z 2000 roku autorstwa Moniki Zielińskiej, przedstawiający fragment ludz-
kiego brzucha z wyeksponowanym pępkiem i okalającym go napisem: „Blizna po 
matce”. Plakat ten spotkał się z wieloma fachowymi i potocznymi interpretacjami. 
Duża różnorodność pomysłów oraz tematyczna wielość skojarzeń (od Szekspira 
po Ich Troje) świadczyła, że mamy niewątpliwie do czynienia z komunikatem 
otwartym. Zdarzały się też interpretacje paradygmatyczne, w rodzaju: „plakat ma 
zwrócić uwagę na rolę relacji z matką jako pierwotnego obiektu emocjonalnego 
przywiązania” lub „plakat promuje chirurgów plastycznych, lub jest przez nich 
sponsorowany”. Agencyjne wyjaśnienie treści przesłania jest bardziej tekstem 
z katalogu sztuki współczesnej niż definicją problemu na potrzeby briefu lub 
programu społecznego komunikowania17. Jako przykład udanego pozycjonowania 

17 M. Krajewski: Reklama społeczna w czasach nieuwagi. W: Szlachetna propaganda do-
broci, czyli Drugi tom o reklamie społecznej. Oprac. i red. P. Wasilewski. Współpr. D. Maison, 
A. Stafiej-Bartosik. Kraków, Agencja Wasilewski, 2007, s. 287.
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problemu można wymienić: billboard z 1997 roku apelujący o pomoc dla powo-
dzian, przedstawiający rozmyty napis „Pomocy”, filmy z serii „Pijani kierowcy 
wiozą śmierć” z udziałem Krzysztofa Hołowczyca (choć pamiętne „Nie bądź 
głupi, nie daj się zabić” może się wydać dwuznaczne), multimedialną kampanię 

„Zobacz niewidome dzieci”, której plakat przedstawia kilkuletnią dziewczynkę 
z białą laską, zagubioną w pustej przestrzeni, czy wreszcie powszechnie znaną 
prasową i telewizyjną kampanię „Pajacyk”, której celem jest zbiórka funduszy 
na rzecz najuboższych dzieci, a której symbolem stał się drewniany, smutny lub 
wesoły pajacyk – postać „dla każdego”. Wspólna tym realizacjom jest prostota 
i bezpośredniość komunikowania (wezwanie: „Aby nakarmić jedno głodne dziecko, 
wystarczy 2 złote”) oraz umiejętność znalezienia graficznego znaku – symbolu 
jako nośnika zrozumiałego przesłania.

Segmentacja w reklamie społecznej to wybór odbiorcy reklamy lub uczestnika 
kampanii społecznej. Podkreślanie znaczenia, jakie ma trafność tego wyboru, 
należy do kanonu marketingu komercyjnego i społecznego18. Określenie adresata 
jest jednak pojęciem szerszym niż wybór odbiorcy, oznacza bowiem koniecz-
ność odpowiedzi na pytanie o zasadniczym znaczeniu dla społecznych losów 
kampanii lub reklamy. Kogo ten problem dotyczy? Kim są sprawcy lub ofiary 
przemocy, głodne dzieci, kierowcy „wiozący śmierć”? Czy są nimi tylko ci, którzy 
bezpośrednio zmagają się z problemem, czy także ci, których określić można jako 
grupę zagrożenia, ryzyka, przyzwolenia? Dobrą ilustracją zagadnienia jest plakat 
Andrzeja Pągowskiego przedstawiający sterczący kciuk zaciśniętej dłoni z nacią-
gniętą nań różową prezerwatywą oraz dwukolorowe, wspomniane już hasło: „Jest 
OK (różowe), nie pękaj (czarne)”; u dołu mniejszą czarną czcionką zamieszczono 
tekst: „Prezerwatywy chronią przed AIDS”. Problemem jest profilaktyka AIDS, 
wątpliwości natomiast wzbudza to, kogo on dotyczy. Odpowiedź, że wszystkich, 
nie jest odpowiedzią. Możliwości jest wiele, na przykład tych, którzy nie boją się 
AIDS, bo używają prezerwatyw, czy tych, którzy boją się AIDS19. Reasumując, 
można powiedzieć, że tekstowe i graficzne elementy tego przekazu umożliwiły 
(spowodowały) eksternalizację przez odbiorców podejmowanego w nim problemu. 
Dokonała się ona poprzez psychologiczną i społeczną alienację osób, których 
problem ten dotyczy. Skuteczność apeli w sprawach publicznych nie jest w Polsce 
sprawą publiczną.

Warunkiem skuteczności, a więc także sensowności kampanii społecznej jest 
ocena trafności podejmowanych w jej trakcie działań. Dokonuje się jej poprzez 
pomiar uzyskanych efektów. W profesjonalnych kampaniach marketingowych 
przestrzega się zasad trzykrotnego pomiaru ze względu na zbyt duże rynkowe 

18 D. Maison, N. Maliszewski: Co to jest reklama społeczna. W: Propaganda dobrych 
serc…, s. 9. 

19 J. Kall: Reklama…, s. 116.
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koszty zniszczenia wizerunku marki lub społeczne koszty „spalenia” ważnego 
problemu społecznego20.

Pomiar wstępny obejmuje trzy typy badań. Pierwsze to badania służące segmen-
tacji, czyli wyborowi grupy docelowej. Badania te, głównie kwestionariuszowe, są 
tym użyteczniejsze, im bardziej pozwalają na segmentację nie tylko demograficzną 
i behawioralną, lecz także psychograficzną, tzn. psychologiczną charakterystykę 
grupy docelowej. Przykładem jest segmentacja grupy docelowej w kanadyjskiej 
kampanii antynikotynowej. Okazało się, że wśród młodzieży w wieku 11–17 lat 
palącej papierosy blisko połowę stanowiła grupa określona jako „dzięki Bogu 
już piątek”. Były to osoby koncentrujące się na teraźniejszości, mało ambitne, 
ekstrawertywne, bez pasji czy zainteresowań, u których używki stanowią bardzo 
istotny element stylu życia. Drugi rodzaj badania przeprowadza się dla zapewnie-
nia trafności adekwatności komunikacji marketingowej. Polega on na określeniu 

„społecznej semantyki” problemu grupy docelowej spostrzegającej dany problem, 
w której ludzie mówią i myślą o nim. Obowiązujący w grupie język i sposób 
obrazowania są często wykorzystywane w komunikatach reklamowych. Trzecie 
badanie w ramach pomiaru wstępnego służy weryfikowaniu trafności wcześniej-
szych wyborów. Przygotowane do emisji materiały reklamowo-promocyjne testuje 
się na losowych próbkach z grupy docelowej21.

Drugi pomiar, który określić można jako towarzyszący, jest realizowany w trak-
cie trwania kampanii i służy monitorowaniu jej przebiegu, weryfikacji niektórych 
wyników pretestu, pozwalając na wprowadzenie bieżących zmian. Polega na 
zbieraniu informacji zwrotnych dotyczących percepcji przekazu, postaw wobec 
realizowanych działań zarówno ze strony odbiorców kampanii, jak i mediów 
oraz środowisk opiniotwórczych.

Wreszcie ostatni, pomiar końcowy, ma na celu określenie efektów przeprowa-
dzonych działań promocyjnych i organizacyjnych. W zależności od zakładanych 
celów kampanii pomiar jej efektów może mieć charakter jednokrotny lub wielo-
krotny. W przypadku ważnych kwestii społecznych zdecydowanie pożądany jest 
pomiar wielokrotny, z czterech powodów: zmiana postaw i zachowań jest procesem 
o określonej dynamice i czasie przebiegu; zmiana nie dotyczy w równym stopniu 
i w tym samym czasie wszystkich adresatów – jedni „dołączają” później, drudzy 

„częściowo”; efekt kampanii może mieć charakter bezpośredni (np. rzucenie pale-
nia), pośredni (zmiana diety, uprawianie sportu) lub uboczny (aktywność w ruchu 
obrony konsumentów); zmiana może mieć początkowo charakter pozytywny 
(np. rozpoczęcie abstynencji), by później przybrać negatywną postać (powrót 

20 A. Limański, I. Drabik: Marketing w organizacjach non-profit. Warszawa, Difin, 2007, 
s. 211–212.

21 D. Maison, N. Maliszewski: Marketing zaangażowany społecznie. W: Propaganda 
dobrych serc…, s. 120–124.
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do nałogu)22. Cele kampanii decydują o przedmiocie pomiaru. Na przykład, jeśli 
celem jest przekazanie informacji o Unii Europejskiej, przedmiotem badania 
będzie wiedza – jej zakres, operatywność, koherentność, w przypadku kampanii 
na rzecz osób niepełnosprawnych będzie to zdolność rozumienia specyficznych 
problemów tej grupy, postaw wobec kwestii ich społecznego równouprawnienia, 
akceptacji podejmowanych na ich rzecz działań społeczno-prawnych, a gdy 
kampania ma promować konkretne zachowania (np. używanie pasów bezpieczeń-
stwa), badanie będzie dotyczyło stosowania się do tego zalecenia w określonych 
warunkach (w mieście, w terenie niezabudowanym, na autostradzie itp.). Wyniki 
pomiaru końcowego badanej zmiennej powinny zostać porównane z wynikami 
jej pomiaru początkowego. Jest to zabieg konieczny, lecz kosztowny, dlatego też 
w wielu przypadkach stosuje się rozwiązanie zastępcze, najczęściej w postaci 
wskaźników deklaracji zmiany pod wpływem kampanii. Nie pozwala to jednak 
ocenić, u ilu osób nie wystąpiła zmiana lub miała miejsce zmiana negatywna 
z punktu widzenia założonych celów.

Kończąc ten przegląd zagadnień dotyczących reklamy społecznej, należy 
podkreślić, że jest ona źródłem egalitarnego dystrybuowania wiedzy społecznej 
i kulturowej, co sprzyja konstytuowaniu nowego porządku i zwiększeniu szans 
komunikacyjnych. Co niezwykle istotne, jest czynnikiem kreowania zmian społecz-
nych o charakterze całkowicie świadomym i zaplanowanym, nie zaś chaotycznym 
i przypadkowym. Adam Lury, opisując współczesne trendy marketingowe, zwrócił 
szczególną uwagę właśnie na reklamę społeczną. Jego zdaniem, w związku z ten-
dencjami unifikującymi struktury społeczne w wymiarze globalnym będzie ona 
odgrywała coraz ważniejszą rolę, dotykając coraz bardziej drażliwych tematów 
i prowadząc do niwelowania różnic społecznych i kulturowych23.

22 Granice i zastosowania reklamy społecznej. Red. K. Keler, M. Nóżki. W: „Zeszyty Pracy 
Socjalnej”. Z. 13. Kraków, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Socjologii, 2007, s. 151.

23 A. Lury: Marketing a Point of Change, Londyn 1994, s. 91–101. Za: R. Krzyżanowski: 
Marketing publiczny. Warszawa, Wydaw. Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny 
Chodkowskiej w Warszawie, 2008. 



R o z d z i a ł  3

Pojęcie przekazu  
perswazyjnego

Perswazja jest to dążenie do nakłonienia ludzi, aby przyjęli przekazywane im 
wartości i przekonania – przez oddziaływanie na ich przekonania, zachowania 
i z wykorzystaniem określonej metody. Ze względu na dzisiejszy powszechny 
szybki dostęp do informacji mechanizmy te stały się bardzo istotne. Jako środek 
oddziaływania perswazja od wieków była podstawowym narzędziem, lecz bada-
nia nad jej wpływem rozpoczęto dopiero w XX wieku. Obecnie są one związane 
głównie z analizą zmiennych oraz procesów determinujących kształtowanie 
i zmianę zachowań i postaw. Wraz z wprowadzeniem podejścia poznawczego 
powstały psychologiczne modele perswazji.

Według etymologii terminy „perswazja” oraz „perswadowanie” pochodzą od 
łacińskich słów persuasio, persuadere, powstałych z połączenia czasownika suadere 

– „radzić”, „zachęcać” oraz przedrostka per – „przez”1.
Zwięzłą definicję komunikatu perswazyjnego przedstawił Paweł Fortuna: „[…] na 

gruncie psychologii społecznej przez perswazję rozumie się każdy przypadek 
komunikacji, który ma na celu zmianę postaw, przekonań lub zachowań odbiorcy 
komunikatu”2. Piotr H. Lewiński słusznie ponadto zauważył: „[…] istota perswazji 
zakłada konieczność dokonywania wyboru – tam, gdzie człowiek nie jest wolny, 
gdzie działa pod przymusem, wszelka perswazja jest zbędna. Jeśli człowiek ma 
możliwość wyboru, sam podejmuje decyzję, a perswazja jest narzędziem pozwa-
lającym w pewnym stopniu wpływać na te decyzje3”.

1 Słownik etymologiczny języka polskiego. Red. K. Długosz-Kurczabowa. Warszawa, 
Wydaw. Naukowe PWN, 2005; W. Kopaliński: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcoję-
zycznych z almanachem. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1970, s. 576.

2 P. Fortuna: Perswazyjne oddziaływanie telewizji – możliwości obrony. W: Psychologiczne 
aspekty odbioru telewizji. Red. P. Francuz. Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2004, s. 25.

3 P.S.H. Lewiński: Retoryka reklamy. Wrocław, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 
1999, s. 43.
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Wyróżnia się cztery podstawowe mechanizmy charakterystyczne dla tekstów 
o naturze perswazyjnej4:

1. Emocjonalizacja odbioru – wykorzystywanie skojarzeń, stereotypów oraz 
wyraźne manipulacje emocjonalne mające na celu hamowanie intelektualno- 

-refleksyjnych możliwości odbiorcy, odwracanie uwagi adresata od istoty komunikatu.
2. Wspólnota świata i języka – zaimkowe formy typu „ty”, „twój”, „my”, „nasz” 

sprawiają wrażenie bezpośredniej zażyłości łączącej nadawcę i odbiorcę. Wrażenie 
wspólnoty celu osiąga się, kreując system wartości, który znajduje wsparcie w dekla-
rowanej postawie nadawcy i postulowanej odbiorcy; konstrukcja taka pozwala także 
na zbudowanie opozycji „my–inni”, wykorzystywanej w następnym mechanizmie.

3. Symplifikacja rozkładu wartości – łatwa orientacja aksjologiczna jest uzyskiwana 
poprzez stosowanie obszernego zasobu określeń waloryzujących. Odbiorca uzyskuje 
jasny i prosty przekaz wskazujący najwłaściwszy wybór, dodatkowo wykorzystuje 
się w tej technice opozycje pozwalające uzyskać kontrast pomiędzy możliwościami.

4. Odbiór bezalternatywny – odbiór emocjonalny, wspólnota świata i języka, 
łatwy rozkład wartości sprawiają, że odbiorca czuje się wolny od podejmowania 
decyzji; pozbawiony możliwości refleksji i oceny przyjmuje sugerowany w rekla-
mie wybór za swoją decyzję5.

W związku ze swą elementarną funkcją komercyjną (nakłonienie do kupna) 
reklama odwołuje się do potrzeb konsumenta, uświadamia je, a nawet kreuje – su-
gerując, że promowany towar pozwoli na ich zaspokojenie. Marian Golka w 1994 
roku pisał o zjawisku „hodowli ludzkich potrzeb”, twierdząc, że reklama kształtuje 
styl życia opierający się na kupowaniu. Poprzez argumentację perswazyjną prze-
konuje konsumentów, że reklamowane dobra pomagają w rozwiązaniu życiowych 
problemów, osiąganiu szczęścia6.

W ujęciu Jerzego Bralczyka: „[Definicje] manipulacji językowej wiążą ją z takim 
językowym działaniem perswazyjnym, które ma wpłynąć na postawy odbiorców 
(czasem: sprowokować ich działania) przy założeniu nieznajomości (lub nierozpo-
znawania) właśnie stosowanych przez nadawcę zabiegów. Manipulacją zatem jest 
schlebianie odbiorcy, uzurpacyjne identyfikacje z nim, przemycanie informacji, 
tendencyjne zmienianie nazw i opisywanie zdarzeń, odwoływanie się do wartości 
po to, by wywołać np. pożądane mniemania u odbiorcy, który nie zdaje sobie 
sprawy z intencjonalności tych chwytów7”.

4 S. Barańczak: Człowiek ubezwłasnowolniony. Perswazja w masowej kulturze PRL. Paryż 
1983, s. 33. Za: J. Warchala: Horyzonty manipulacji: perswazja, manipulacja, interpretacja. 
W: Manipulacja w języku. Red. P. Krzyżanowski, P. Nowak. Lublin, Wydaw. Uniwersytetu 
Marii Curie-Skłodowskiej, 2004, s. 44.

5 J. Lizak: Język reklam dla dzieci. Rzeszów, Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006, s. 33.
6 A. Leszczuk-Fiedziukiewicz: Rodzina w polskiej reklamie telewizyjnej po przełomie 

1989 roku. Toruń, Dom Wydawniczy „Duet”, 2009, s. 69.
7 J. Bralczyk: Manipulacja językowa. W: Dziennikarstwo i świat mediów. Red. Z. Bauer, 

E. Chudziński. Kraków, Universitas, 2004, s. 244–250.
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Do technik manipulacji stosowanych w przekazach medialnych (także w re-
klamach) można zaliczyć między innymi:

– selekcjonowanie i porządkowanie zdarzeń w informacji;
– dezorientujące formułowanie tytułów, nagłówków;
– stosowanie wybranych kryteriów oceny w recenzjach;
– świadome insynuacje;
– wieloznaczność;
– zmianę skali zjawisk;
– pomijanie ważnych informacji, nieuwzględnianie wszystkich punktów widzenia;
– odrealnienie fragmentu rzeczywistości;
– nadmiar błahych informacji;
– używanie formuł uniemożliwiających falsyfikację sądów;
– wyraźne sugestie – w tym stosowanie metafor i przenośni o wybranym ładunku 

emocjonalnym;
– nieostre granice pomiędzy „obiektywnym opisem” a subiektywną oceną;
– tendencyjny montaż materiału (obraz) oraz komentarz;
– stosowanie fałszywych presupozycji;
– zestawianie informacji w celu uzyskania kontrastu lub podkreślenia podobieństw;
– fragmentację8.
Jacek Warchala przedstawił kilka istotnych różnic między perswazją a manipu-

lacją9. Jedną z najważniejszych jest kwestia ujawnienia intencji nadawcy wobec 
odbiorcy – w przypadku technik perswazyjnych adresat jest świadomy wywieranego 
nań wpływu, natomiast w drugim przypadku steruje się nim niejawnie10. Ponadto 
komunikaty o charakterze perswazyjnym wymagają od odbiorcy więcej zaanga-
żowania w proces interpretacji niż trywialne przekazy tekstów manipulacyjnych.

Pytanie o to, czy reklama jest informacją czy perswazją, doprowadziło do 
wyodrębnienia się w latach sześćdziesiątych XX wieku dwóch stanowisk. Do 
pierwszej „szkoły” Maciej Mrozowski zaliczył „apologetów”, traktujących reklamę 
jako informację, do drugiej grupy – „krytyków”, przekonanych o perswazyjnym 
charakterze reklamy. Kością niezgody między nimi stały się takie aspekty reklamy 
jak pomoc w konsumenckich wyborach i pragmatyzm informacji reklamowych. 
Apologeci twierdzili, że reklama jako informacja jest racjonalnym dyskursem 
pozwalającym konsumentom w podejmowaniu rozsądnych decyzji. Krytycy 
uważali, że to emocjonalna manipulacja, wykluczająca jakikolwiek zdroworoz-
sądkowy wybór. Nie można zaprzeczyć, że reklama pełni funkcję informacyjną, 
niemniej jednak wypada zgodzić się z Mrozowskim, którego zdaniem reklamę 

8 J. Izdebska: Dziecko w świecie mediów elektronicznych. Białystok, Wydaw. Uniwersyteckie 
Trans Humana, 2007; J. Bralczyk: Manipulacja językowa…, s. 244–250.

9 J. Warchala: Horyzonty manipulacji…, s. 41–60.
10 Ibidem, s. 59.
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należy postrzegać jako jedną z form komunikowania masowego, różniącą się od 
innych form „skrajnym sfunkcjonalizowaniem przekazu”. Reklama traktowana 
jest jako komunikat perswazyjny nastawiony na pozyskanie odbiorcy. Celem 
jest skuteczne nakłonienie odbiorcy do zainteresowania się przedstawioną ofertą 
i takie zbudowanie przekazu, by odpowiadał na potrzeby poznawcze, estetyczne 
i emocjonalne odbiorcy. Pozyskanie potencjalnego konsumenta to także pozy-
skanie jego pamięci i świadomości – umożliwia to zapamiętanie nazwy marki 
i „uaktywnienie się” zapamiętanych informacji w momencie podejmowania 
decyzji, czyli podczas zakupów11.

W celu uzyskania efektu perswazyjnego w trakcie tworzenia reklamy sięga się 
niejednokrotnie do korzeni sztuki przekonywania, a mianowicie do bogatych 
zasobów sztuki retorycznej. Szczególne miejsce wśród środków służących per-
swazji w reklamie zajmuje warstwa językowa komunikatu (slogany). Następne, 
nie mniej ważne pozycje zajmuje kreacja świata wewnątrz obrazu reklamowego 
oraz intertekstualność przekazu.

Reklamy społeczne posługują się szczególnie dwoma spośród wymienionych 
przez Stanisława Barańczaka mechanizmów perswazyjnych – emocjonalizacją 
odbioru i symplifikacją systemu wartości. Często zawierają bodźce silnie przy-
ciągające uwagę, odpowiednio dostosowane do grupy docelowej. Specyfika grupy 
odbiorców determinuje także przedstawione w reklamie społecznej wartości. 
Charakterystyczną obecnie cechą reklamy społecznej (pozbawionej wyrafinowa-
nych efektów komputerowych) jest jej silnie emocjonalny charakter: operowanie 
kontrastami, szokującymi skojarzeniami i drastycznością obrazu12. Te cechy mają 
wywołać u odbiorcy dysonans, zgrzyt, sprawić, by poczuł konieczność zrobienia 
czegoś, co przyniesie korzyść drugiemu człowiekowi13. Ten typ reklamy często 
wykorzystuje negatywne wrażenia i emocje. Podkreślanie negatywnych skutków 
złego zachowania ma za zadanie wzbudzić strach w odbiorcy i w ten sposób na-
kłonić go do zmiany postawy. Kampanie takie są zazwyczaj szybko zauważane 
i pamiętane, a w przypadku pokazania sposobu rozwiązania problemu – również 
skuteczne. Odwoływanie się do negatywnych wrażeń i emocji ma na celu nama-
wianie do prospołecznych postaw (np. pomoc ofiarom klęski żywiołowej) lub 
zmiany złego zachowania na pożądane (np. przepisowa jazda samochodem czy 
niezażywanie narkotyków)14. Sposobem na złagodzenie negatywnych emocji jest 
metoda nagrody i kary, które motywują do zmiany zachowań. Stosowanie nagród 
zwiększa u odbiorcy chęć podejmowania działania, natomiast kar – skłania do 

11 M. Mrozowski: Media masowe. Władza, rozrywka i biznes. Warszawa 2001, Aspra-Jr, 
s. 177–180. Za: A. Leszczuk-Fiedziukiewicz: Rodzina w polskiej reklamie…, s. 70–71.

12 P. Kossowski: Dziecko i reklama telewizyjna. Warszawa, Wydaw. Akademickie „Żak”, 
1999, s. 95.

13 A. Leszczuk-Fiedziukiewicz: Rodzina w polskiej reklamie…, s. 56.
14 R. Nowacki: Reklama. Podręcznik. Warszawa, Difin, 2005, s. 49.



Pojęcie przekazu perswazyjnego 47

unikania określonych zachowań. Obok przekazów emocjonalnych w reklamie 
społecznej wykorzystuje się również przekazy zawierające obiektywne informa-
cje i argumenty, co jest szczególnie istotne w kampaniach dotyczących zdrowia.

Na podstawie teorii społecznego uczenia się William McGuire zaproponował 
procesualny model perswazji, w którym założył, że efekt komunikatu perswa-
zyjnego zależy od, co najmniej, pięciu etapów jego przetwarzania. Pierwszym 
warunkiem skutecznego przekazu jest zauważenie komunikatu przez odbiorcę, 
który następnie musi zrozumieć to, co nadawca chce mu przekazać. W tym 
kontekście kluczowe jest więc skupienie uwagi na przekazie. Na przykład poli-
tycy, którzy chcą zaistnieć w mediach, telewizji lub kandydują w wyborach do 
władz państwowych lub samorządowych, prezentują „krzykliwe” i wyróżniające 
się poglądy, które przyciągają uwagę. Kolejny etap to zrozumienie komunikatu; 
nadawca powinien stworzyć przekaz zrozumiały, prosty i przejrzysty. Trzecim 
etapem jest uleganie przez odbiorców przedstawionym argumentom, następnie 
zmieniona postawa musi zostać utrwalona i wykorzystana w zachowaniu od-
biorcy komunikatu15.

Ulec przekazowi może jedynie ten, kto akceptuje argumenty nadawcy przed-
stawione w przekazie. Dwa pierwsze etapy procesualnego modelu perswazji wiążą 
się zatem z decydowaniem o odbiorze kierowanego przekazu, a następnie wraz 
z uleganiem składają się na dwuczynnikowy model perswazji. Istotnym elemen-
tem tego modelu perswazji jest założenie o zachodzeniu kolejnego etapu dzięki 
zaistnieniu procesów charakterystycznych dla poprzedniego. W związku z tym 
prawdopodobieństwo wystąpienia kolejnego etapu jest coraz mniejsze z każdym 
następnym. Pierwsze dwa etapy, związane z przyciągnięciem uwagi odbiorcy 
i zrozumieniem przekazu, są stosunkowo łatwe do osiągnięcia, jednak bardzo 
trudno sprawić, żeby odbiorca uległ przedstawionej argumentacji. Utrzymanie 
zmienionej postawy oraz wprowadzenie jej w życie jest zadaniem jeszcze trud-
niejszym16. Procesualny model perswazji ma dość szeroki zakres zastosowania, 
przez co pozwala na uwzględnienie większości wyznaczników skutecznej perswazji, 
a także na wyjaśnienie sprzeczności w zakresie jednego czynnika, gdyż jedna 
zmienna może różnie wpływać na poszczególne etapy perswazji. Przykładem 
może być wysoki iloraz inteligencji odbiorcy, który pozwala na pełniejsze zrozu-
mienie przekazu, co z jednej strony zwiększa potencjalną skuteczność perswazji, 
a z drugiej umożliwia formułowanie kontrargumentów17.

15 B. Wojciszke, Psychologia miłości. Gdańsk. Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2001, 
s. 35–43.

16 Postawy i zmiana postaw. Red. G. Böhner, M. Wänke. Przeł. J. Radzicki. Gdańsk, 
Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004, s. 23.

17 E. Aronson, T.D. Wilson, R.M. Akert: Psychologia społeczna. Przeł. A. Bezwińska 
et al. Poznań, Zysk i S-ka, 2006. s. 41. 
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W ramach tej teorii zmiana postaw wynika ze świadomego oraz przemyślanego 
przetwarzania informacji. Należy jednak zaznaczyć, że człowiek nie postępuje 
racjonalnie w każdej sytuacji, dlatego też zmiana taka może być wynikiem pro-
cesów nieracjonalnych18.

Model Richarda E. Petty’ego i Johna T. Cacioppa zakłada opracowywanie 
przekazu uwzględniające dwa jego tory – centralny i peryferyjny19. Tor centralny 
oznacza, że zmiana postawy następuje przez analizę argumentów, które zostały 
przedstawione w komunikacie. Podstawą peryferyjnego toru perswazji są nato-
miast wskazówki w ogóle niezwiązane z treścią przekazu oraz takie mechanizmy 
jak identyfikacja społeczna, warunkowanie czy heurystyka.

Tor centralny perswazji charakteryzuje się wysoką aktywnością poznawczą, której 
celem jest potwierdzenie sensowności i wartości danego stanowiska, zwłaszcza jeśli 
przekaz ma istotne znaczenie dla odbiorcy. Występuje wówczas elaboracja przeka-
zu, polegająca na sprawdzaniu przekazywanej informacji, szukaniu dodatkowych 
oraz ich ocenianiu. Dochodzi do wykształcenia trwałej postawy u odbiorcy przez 
włączenie danych informacji do struktur poznawczych. Postawy takie cechują się 
wysoką odpornością na zmiany. Z kolei tor peryferyjny perswazji charakteryzuje 
się zmianą postawy na podstawie wskazówek pobocznych, które mogą się wią-
zać z wprowadzeniem odbiorcy w odpowiedni nastrój, pobudzeniem uczuć czy 
wywołaniem określonych reakcji. W konsekwencji dochodzi do uformowania się 
postawy mało odpornej na zmiany, a siła wskazówek z czasem traci na znaczeniu.

Petty i Cacioppo wskazali siedem głównych wyróżników, na których opiera się 
ich model działania perswazyjnego:

1. Podstawowa motywacja to kształtowanie u odbiorców poprawnych postaw.
2. Różnice pod względem opracowania danej kwestii – ludzie chcą kształtować 

poprawne postawy, charakter opracowywania w zakresie danej kwestii w celu 
oceny komunikatu jest jednak zróżnicowany i zależy od determinant sytuacyjnych 
i zewnętrznych.

3. Wpływ zmiennych na perswazję – wszystkie zmienne mogą mieć wpływ na 
wielkość oraz kierunek zmiany postawy: 

– pełniąc rolę argumentów perswazyjnych,
– będąc wskazówkami peryferyjnymi,
– mając wpływ na dogłębność bądź kierunek opracowywania danego argumentu 

czy kwestii.
4. Opracowywanie obiektywne – polega na tym, że zmienne, które mają obiek-

tywny wpływ na motywację lub zdolność do przetwarzania komunikatu, mogą 
być sterowane za pomocą wzmożenia bądź osłabienia komunikatów.

18 Postawy i zmiana postaw…, s. 23.
19 Ibidem.
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5. Opracowywanie tendencyjne – zmienne, mające tendencyjny wpływ na 
przetwarzanie danego komunikatu, mogą wywołać przychylne lub nieprzychylne 
nastawienie w zakresie myślenia dotyczącego danej kwestii, które oddziałuje na 
motywację bądź zdolności.

6. Antagonizm występujący między opracowywaniem argumentów oraz wska-
zówkami peryferyjnymi – jeżeli zmniejsza się motywacja lub zdolność do prze-
twarzania argumentów, to wskazówki o charakterze peryferyjnym nabierają 
większego znaczenia i są ważniejszymi determinantami perswazji. Z kolei gdy 
analiza argumentów zyskuje na znaczeniu, to wskazówki peryferyjne – tracą.

7. Konsekwencje opracowywania – jeżeli następuje zmiana postawy, która 
w głównej mierze zachodzi na podstawie przetwarzania argumentów związanych 
z daną kwestią, to zmiana postawy jest trwalsza w czasie i charakteryzuje się wyż-
szą odpornością na kontrperswazję. Zmiana postawy wynikająca ze wskazówek 
peryferyjnych jest mniej odporna i mniej trwała w czasie20.

Na podstawie własnych badań Petty i Cacioppo wykazali, że w przypadku spraw, 
które mają duże znaczenie o charakterze osobistym dla odbiorcy, koncentruje się 
on na tych argumentach, które zostały zawarte w komunikacie, i ulega perswazji 
w takim stopniu, w jakim argumenty mają charakter potwierdzony i logiczny21. 
Jeżeli w przekazie zostaną mu przedstawione sprawy o małym znaczeniu, to 
skoncentruje się nie na argumentach, ale jedynie na bodźcach peryferyjnych, 
czyli w swoich sądach będzie się opierał na prostych regułach, takich jak prestiż 
nadawcy przekazu. Przy czym może wystąpić sytuacja, w której odbiorca wybierze 
strategię peryferyjną, mimo że przekaz związany jest z istotną dla niego kwestią. 
Dzieje się tak, jeżeli odbiorca jest rozproszony i trudno mu się skoncentrować na 
danym komunikacie. Działaniami, które powodują brak skupienia, są na przykład 
pośpiech, dystraktory (hałas) czy złożoność problemu.

Według wspomnianych badaczy za tor perswazji odpowiedzialne są dwa główne 
czynniki – motywacja i umiejętności jednostki do przetwarzania treści o charakte-
rze symbolicznym22. Motywacja w tym ujęciu odnosi się do wzbudzenia u odbiorcy 
zainteresowania, nawiązania z nim kontaktu i wskazania ważności komunikatu. 
Umiejętność jednostki do przetwarzania treści o charakterze symbolicznym zależy 
od nabytych przez odbiorcę doświadczeń i jego umysłowych kompetencji. Może 
być jednak regulowana przez nadawców komunikatu.

Wśród innych czynników, które mają wpływ na sposób odbioru przekazu, 
wyróżnia się23:

20 Ibidem. 
21 Ibidem, s. 25.
22 R.E. Petty et al.: Myśleć czy nie myśleć. Badając dwie drogi perswazji. W: Perswazja. 

Perspektywa psychologiczna. Red. T.C. Brock, M.C. Green. Przeł. T. Sieczkowski, M. Kowa-
leczko-Szumowska. Kraków, Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007, s. 41. 

23 Ibidem, s. 45.
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– podejście do sprawy, które może być pozytywne lub negatywne;
– własne przekonania, które mają wpływ na opracowanie przez jednostkę treści 

w kategoriach negatywnych lub pozytywnych;
– proces reaktancji, który zachodzi wskutek zauważenia w przekazie ukrytych 

intencji perswazyjnych.
Model prawdopodobieństwa opracowania przekazu stanowi nawiązanie do 

procesu perswazji w ujęciu tradycyjnym, które odnosi się do właściwości przekazu, 
cech odbiorcy i cech nadawcy, ale dodatkowo ukazuje pełnienie przez nie różnych 
funkcji w odniesieniu do aktu perswazji, wskazówek peryferycznych czy katego-
rii argumentów. W takim ujęciu zarówno argumenty, jak i wskazówki stanowią 
informacje. Proces perswazji niemal nigdy jednak nie zachodzi jednotorowo, 
a przetwarzanie zmienia się dynamicznie, gdyż odbiorca w różnych momentach 
koncentruje się na różnych aspektach, co może powodować występowanie pa-
radoksów. Petty i Cacioppo wskazali, że oba procesy przenikają się wzajemnie 
i współwystępują, ale nie określili dokładnie mechanizmów oraz warunków ich 
oddziaływania24. Model ten jest jednak wszechstronnym układem odniesienia, 
który uwzględnia zarówno oddziaływania zmiennych, jak i ich interakcje.

Model przetwarzania heurystyczno-systematycznego zaproponowany przez 
Shelly Chaiken, podobnie jak model prawdopodobieństwa opracowania przekazu, 
wskazuje na dwa tryby przetwarzania komunikatu. Pierwszym jest tryb niewyma-
gający wysiłku (heurystyczny), a drugi to – wymagający większego trudu – tryb 
systematyczny. Model ten opiera się na założeniu, że odbiorcy komunikatu starają 
się osiągnąć równowagę między minimalnym wysiłkiem a pewnością oceny własnej 
postawy. Założenia tego modelu odwołują się również do trzech podstawowych 
sił motywacyjnych: dokładności, obrony swoich postaw oraz wywierania wraże-
nia na innych. Zarówno przetwarzanie heurystyczne, jak i systematyczne służą 
wszystkim trzem siłom motywacyjnym oraz mogą współwystępować poprzez 
współdziałanie addytywne bądź interaktywne25.

Przetwarzanie systematyczne zostało zdefiniowane przez Chaiken podobnie jak 
przetwarzanie centralne26, jako analityczna i wszechstronna orientacja, w której 
odbiorca jest osobą spostrzegającą i otrzymuje cały przekaz informacji wyjściowej, 
analizuje ją w zakresie istotności znaczenia oraz syntezuje wszystkie informacje 
właściwe dla formułowania oceny.

Model wprowadzony przez Chaiken różni się jednak ujęciem trybu przetwa-
rzania o niskowysiłkowym charakterze, gdyż jego podstawowym założeniem 
jest jasność kształtowania podstawy motywacyjnej i wzajemne oddziaływanie 

24 D. Doliński: Techniki wpływu społecznego. Warszawa, Scholar, 2005, s. 91.
25 Ibidem, s. 91.
26 Postawy i zmiana postaw…, s. 27.
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trybów przetwarzania27. Tryb niskowysiłkowy stanowi wąski zakres rozumo-
wania, opierający się na stosowaniu heurystyk – prostych reguł wnioskowania, 
nieuwzględniających jednak żadnych mechanizmów jego działania. Wystąpienie 
trybu wymaga tylko zaistnienia wskazówki heurystycznej, która daje sygnał, że 
może zostać zastosowana pamięciowo dostępna heurystyka.

Oba te tory wzajemnie na siebie oddziałują, jednak przetwarzanie systematycz-
ne wymaga silniejszej motywacji oraz większych możliwości niż heurystyczne. 
Należy wskazać jednak, że model ten nie zakłada pełnego antagonizmu tych 
dwóch trybów. Kontinuum charakteryzuje się, na swym dolnym końcu, biegunem 
ograniczającym, jeżeli dominuje tor przetwarzania heurystycznego. Jeżeli jednak 
przetwarzanie systematyczne odgrywa istotniejszą rolę, to biegun włączający jest 
na górnym końcu, lecz nie eliminuje to jednoczesnego działania heurystyk. Gdy 
zachodzi wysoki poziom motywacji oraz możliwości, perswazja jest kreowana 
przez oba typy przetwarzania, interaktywnie lub niezależnie od siebie. Warunki 
oraz typy oddziaływania o charakterze wzajemnym zostały zawarte w ramach 
hipotez współwystępowania.

Zgodnie z hipotezą addytywności oba tory przetwarzania mogą wywierać 
niezależnie od siebie efekty główne. Dzieje się tak, jeżeli efekty tych procesów 
nie przekazują wewnętrznie sprzecznych komunikatów28. Hipoteza osłabienia 
wskazuje na to, że przetwarzanie heurystyczne może zostać przytłumione, jeśli 
przetwarzanie systematyczne przyniesie więcej istotnych informacji. Z kolei według 
hipotezy tendencyjności komunikat perswazyjny nie jest w swoich implikacjach 
jednoznaczny ani jednorodny, a wnioski o charakterze heurystycznym mogą 
prowadzić do reakcji poznawczej i zmiany postaw. Hipoteza kontrastu zakłada, 
że jeżeli oczekiwania odbiorcy oparte na heurystyce zostaną w komunikacie po-
twierdzone, to systematyczna ocena jego treści może prowadzić do interpretacji 
kontrastowej. Jeżeli zatem odbiorca na podstawie przetwarzania heurystycznego 
sformułuje oczekiwania pozytywne i nie znajdą one potwierdzenia, to kierunek 
przetwarzania u odbiorcy stanie się negatywny. Na podstawie tej hipotezy G. Böhner, 
H.-P. Erb i M. Ruder przeprowadzili badania, które dowiodły, że kompetencje 
nadawcy komunikatu wywołują oczekiwania dotyczące siły argumentów29.

Model przedstawiony przez Chaiken ma za podstawę zasadę wystarczającej 
pewności, która wskazuje, że człowiek, odbierając komunikat, chce potwierdzić 
pewność własnych ocen30. Pewność wystarczająca jest określana przez wyznaczony 
próg pewności oraz pewność rzeczywistą. Na model ten składa się założenie, że 
jeżeli pewność rzeczywista znajduje się poniżej progu pewności wystarczającej, to 

27 Ibidem.
28 S. Mika: Wstęp do psychologii społecznej. Warszawa, PWN, 1975, s. 24.
29 Ibidem, s. 25.
30 Postawy i zmiana postaw…, s. 31.
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odbiorca będzie motywowany do przetwarzania informacji dodatkowych. Duże 
różnice między progiem pewności wystarczającej i rzeczywistej wiążą się z sys-
tematycznym przetwarzaniem, kiedy mniejsze wymagają jedynie przetwarzania 
heurystycznego. Oba progi pewności są zmienne i różne, zależą od postaw, sytuacji 
oraz indywidualnych cech odbiorcy.

W modelu heurystyczno-systematycznym zostały uwzględnione również różne 
motywy przetwarzania: dokładność, obrona oraz wywieranie wrażenia. Postawy 
mogą zatem wyrażać odzwierciedlenie rzeczywistości, stanowić próbę obrony 
istotnych dla jednostki wartości oraz służyć wywieraniu pozytywnego wrażenia 
na innych. Motywacja wywiera jakościowy wpływ na kształtowanie postawy, jed-
nak może być on również ilościowy, niezależny od różnic jakościowych i zgodny 
z zasadą pewności wystarczającej. Według koncepcji wielorakich wpływów na 
motywy jednostka może być, na ich podstawie, mniej lub bardziej pewna. Chaiken 
wskazała, że przetwarzanie, którego motywem jest dokładność, nie jest nacecho-
wane uprzedzeniami, a motywowane wywarcie wpływu lub obrona są wybiórcze 
i mają charakter tendencyjny31.

Manipulacja jest procesem obserwowanym zarówno w wymiarze socjologicznym, 
jak i psychologicznym, który polega na inspiracji interakcji społecznych tak, by 
oszukać ludzi bądź skłonić ich do działań leżących w ich interesie. Osoby, które 
poddane są manipulacji, zazwyczaj nie zdają sobie z tego sprawy i nie mają pojęcia, 
jakie techniki manipulacji zastosował nadawca. Obroną przed manipulacją jest 
znajomość poszczególnych technik manipulacyjnych. Do głównych determinant, 
które mają wpływ na kształtowanie postaw odbiorców, należą: odwoływanie się 
do emocji, uwikłanie w dialog, obrona przed wpływem innych osób, stosowanie 
silnych argumentów, wykorzystywanie odpowiednich gestów, mowa ciała, mimiki 
i pantomimiki, a także stosowanie paralingwistyki i kształtowanie właściwych 
komunikatów. W ramach stosowania manipulacji wykorzystywane są: odwrócona 
uwaga, metoda „stwórz problem i zaproponuj jego rozwiązanie”, „odwlekaj zmiany”, 

„stopniuj zmiany”, w komunikatach społecznych stosowanie tonu protekcjonalne-
go, utrzymanie odbiorcy w stanie ignorancji, wspieranie przekonania, że dobrze 
jest być przeciętnym, zmiana buntu w poczucie winy, poznanie ludzi w pewnym 
wymiarze lepiej, niż znają oni samych siebie.

Jedną z podstawowych technik manipulacji, a jednocześnie najczęściej stoso-
wanych w marketingu, jest wieloznaczność komunikatu. Polega ona na kształto-
waniu komunikatu w taki sposób, by odbiorca tak naprawdę nie znał stanowiska 
nadawcy. Celem wypowiedzi wieloznacznych jest wywarcie wpływu na odbiorcę 
i ukształtowanie jego rozumienia określonego tematu, czyli tzw. framing32.

31 Ibidem.
32 Psychologia. Podręcznik akademicki. T. 1–3. Red. J. Sterlau. Gdańsk, Gdańskie Wydaw. 

Psychologiczne, 2005, s. 65.
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W koncepcji J.B. Bavelas, A. Black, N. Chovil i J. Mullett komunikacja wie-
loznaczna obejmuje akty mowy niewyrażające wprost znaczenia komunikatu. 
Składają się na nią: brak spójności, zmiana tematów, przeczenia, wymijające 
odpowiedzi oraz niezrozumiały styl. Inną definicję przedstawił B. Grimshaw, 
określając tym terminem proces komunikacji wieloznacznej33. Wieloznaczność 
ta jest własnością każdego bodźca, który ma więcej niż jedno znaczenie, występu-
jącego w interakcji społecznej, czyli procesie komunikacji. Przekaz wieloznaczny 
dla jednego odbiorcy może być zatem jasny, precyzyjny i  jednoznaczny, dla 
drugiego – niejasny, nieprecyzyjny i niejednoznaczny. Na proces komunikacji 
składają się cztery elementy formalne: nadawca, odbiorca, treść oraz kontekst. 
Jeżeli przekaz jest jasny, to wszystkie podstawowe elementy są jednoznaczne, 
jeżeli natomiast którykolwiek z nich jest niejasny, to wypowiedź ma charakter 
wieloznaczny. W konsekwencji wieloznaczność może dotyczyć nadawcy, treści, 
odbiorcy lub kontekstu wypowiedzi.

Istotą zrozumienia komunikatu i jego przyswojenia jest odpowiedź na pytanie, 
dlaczego nadawca w danej wypowiedzi posługuje się komunikatem wieloznacznym. 
W ujęciu A. Bavelasa istnieją trzy możliwości wyjaśnienia, dlaczego nadawany 
komunikat ma charakter wieloznaczny: błąd nadawcy w zakresie komunikatu; 
nadawca posiada indywidualne cechy, powodujące taki rodzaj komunikacji; sy-
tuacja wymusza na nadawcy stosowanie tego rodzaju komunikatu.

Z błędem w zakresie wypowiedzi ma zazwyczaj związek brak zrozumienia za-
danego pytania. Na przykład wypowiadający się nie był świadomy, czego dotyczy 
dyskusja, lub wystąpił inny czynnik zaburzający proces komunikacji. Nadawca 
może również nie mieć umiejętności w zakresie komunikacji, co sprawia, że jego 
wypowiedzi nie są precyzyjne. W trzecim natomiast przypadku nadawca ma 
świadomość, że nadaje wieloznaczny komunikat i tym samym narusza zasady 
prawidłowego procesu komunikacji. Zrozumienie jego intencji jest możliwe 
przez zrozumienie kontekstu, z którego ona wynika. Bavelas w swoich badaniach 
wykazał, że najczęściej przekaz jest nieprecyzyjny za sprawą sytuacji, w której 
znalazł się nadawca.

Celem stosowania komunikacji wieloznacznej jest wywieranie przez nadawcę 
wpływu na odbiorcę. Stosuje on zatem taki przekaz, który wywołuje pożądane 
przez niego efekty. Nadawca może wybierać z alternatywnych sposobów komu-
nikacji, co przynosi różne konsekwencje. W przypadku wystąpienia konfliktu 
dążenie–dążenie wszystkie skutki komunikatu są pozytywne, jednak jeżeli zaist-
nieje konflikt o charakterze unikanie–unikanie, to nadawca może zdecydować 
się na zastosowanie wypowiedzi wieloznacznej. Na tej podstawie komunikat taki 
będzie miał charakter defensywny34.

33 Ibidem, s. 67.
34 D. Doliński, Techniki wpływu…, s. 56.
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W ujęciu C. Camdena, M. Motleya i M.M.Wilsona komunikacja wieloznaczna 
może zostać sklasyfikowana jako „białe kłamstwo”, głównie dlatego, że nadawca 
zdaje sobie sprawę z niemożności powiedzenia prawdy, która uniemożliwiłaby mu 
uzyskanie osobistych korzyści35. Komunikat wieloznaczny stosuje się często również 
ze względu na to, że jest on akceptowalny społecznie i nie wiąże się z negatywnymi 
konsekwencjami dla nadawcy komunikatu. Według Motleya nadawca jeszcze 
przed nadaniem komunikatu jest świadom, że jedna z wersji może powodować 

„złe skutki”, dlatego starając się ich uniknąć, formułuje komunikat wieloznaczny36. 
Badacz wskazał również, że zastosowanie tej strategii wiąże się z przyjęciem celów 
pośrednich, z których pierwszy musi zostać przyjęty:

– nadawca nie chce zranić odbiorcy;
– nadawca stara się manipulować problemem;
– nadawca uznaje, że problem istnieje;
– uznanie i umiejscowienie problemu w kontekście komunikacyjnym.
Nadawca tworzy zatem wypowiedź, w której przypadku osiągnięcie celu wła-

ściwego wymaga uwzględnienia celów pośrednich, co polega na dokonaniu wy-
boru między poszczególnymi strategiami komunikacyjnymi; jedną z tych form 
wypowiedzi jest komunikacja wieloznaczna.

Według M.L. Williamsa i B. Gossa nadawcy posługują się przekazem wieloznacz-
nym, aby zabezpieczyć się przed negatywną oceną ze strony swoich odbiorców37. 
Badacze ci wykazali, że nadawca może użyć przekazu wieloznacznego świadomie, 
co w najgorszym razie nie wpłynie na ocenę wiarygodności nadawcy. Przekaz 
wieloznaczny może nie przekonać odbiorców do komunikatu, jednak nadawca nie 
straci wiarygodności. Wypowiedź wieloznaczna prowadzi do poświęcenia włas-
nych przekonań dla zyskania większej wiarygodności. Komunikację wieloznaczną 
odbiorcy oceniają jako mniej uczciwą, świadczącą o niższych kompetencjach 
nadawcy, a jednocześnie bardziej uprzejmą.

W przypadku reklam społecznych wieloznaczność przekazu ma prowadzić 
do takiego ukształtowania, które pozwoli nadawcy osiągnąć właściwe skutki. Na 
przestrzeni lat prowadzono wiele badań, których celem była analiza wpływu wielo-
znacznych wypowiedzi na odbiorców. Większość dowiodła, że komunikacja wielo-
znaczna jest skuteczną techniką manipulacji w zakresie kształtowania poglądów38. 
Z jednej więc strony wieloznaczne wypowiedzi stanowią odpowiednie narzędzie, 
jeżeli nadawca chce uniknąć jednoznacznego sprzeciwu odbiorcy w zakresie danego 
poglądu, z drugiej – stosowanie ich prowadzi do utraty wiarygodności.

35 Ibidem, s. 56.
36 Ph.G. Zimbardo: Psychologia zmiany postaw i wpływu społecznego. Przeł. P. Kwiat-

kowski. Gdańsk, Zysk i S-ka, 2004, s. 46.
37 Ibidem, s. 46.
38 W. Cwalina, P. Koniak: Wpływ wieloznaczności przekazów politycznych na kształtowanie 

preferencji wyborczych. „Psychologia Społeczna” 2007, nr 2 (1).



R o z d z i a ł  4

Perswazja w reklamie  
społecznej

Problemy poruszane w reklamie  
społecznej w Polsce

W reklamie społecznej, jak wcześniej wspomniano, promowanym produktem jest 
wartość, zachowanie lub postawa, wskazane jako rozwiązanie wybranego problemu. 
Reklama społeczna w Polsce na przestrzeni lat ewoluowała. Początkowo poruszano 
w niej kwestie zdrowotne. Pierwsze reklamy społeczne, które w Polsce pojawiły 
się na szerszą skalę w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, dotyczyły palenia 
tytoniu. Następne kampanie reklamowe również dotyczyły zdrowia i były tworzo-
ne na przykład jako wsparcie dla ogólnopolskich akcji walki z AIDS (promocja 
badań profilaktycznych). Z czasem problematyka reklam społecznych znacznie 
się rozszerzyła. Wśród składających się na nią kwestii można wymienić takie, jak:

– przemoc w rodzinie,
– przeciwdziałanie różnym chorobom,
– przeciwdziałanie alkoholizmowi,
– prowadzenie samochodu tylko na trzeźwo,
– bezpieczeństwo sąsiedzkie,
– aktywizacja kobiet,
– społeczeństwo obywatelskie,
– edukacja przez całe życie,
– aktywizacja osób starszych,
– ekologia i środowisko,
– promocja zdrowia,
– kampanie „1% podatku”,
– pomoc społeczna,
– pomoc osobom z marginesu społecznego,
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– pomoc chorym dzieciom,
– przemoc,
– społeczna odpowiedzialność biznesu,
– korupcja,
– równouprawnienie,
– prawa człowieka,
– prawa pracownika1.
Można więc zauważyć, że problematyka reklam społecznych sięga niemal każdej 

działalności życia ludzkiego. Przy tym są one nasycone problemami ważnymi dla 
społeczeństwa w danym momencie2. Na przykład w porze zimowej często emituje 
się reklamy dotyczące zdrowia i szkodliwości ciągłego zażywania antybiotyków, 
na początku roku promuje się ideę przekazywania 1% podatku na instytucje non-

-profit, w okresie wyborów reklamy wskazują na to, że każdy głos się liczy i od 
tego jednego głosu zależy przyszłość całego społeczeństwa. Ostatnio aktualną 
i niezwykle istotną kwestią jest pomoc ludziom wykluczonym społecznie, na 
przykład osobom starszym.

Zakres problemowy reklam społecznych w każdym okresie odzwierciedla 
podstawowe obszary dyskursu społecznego. Można zaryzykować wysunięcie 
hipotezy, że istnieje bezpośrednia zależność między podstawowymi kwestiami 
poruszanymi w dyskursie naukowym oraz politycznym a tematami poruszanymi 
w reklamach społecznych. Trudno jest jednak stwierdzić jednoznacznie, czy re-
klamy społeczne mają wpływ na dyskurs czy też to dyskurs polityczny i naukowy 
wyznacza trendy tematyczne.

Środki wyrazu w reklamie
Powstanie reklamy społecznej jest ściśle skorelowane z powstaniem reklamy komer-
cyjnej. Promowanie prospołecznych zachowań to istotny nośnik wiedzy na temat 
progresji społeczeństwa. Obecnie można zauważyć nawet proces upodobnienia się 
reklamy społecznej do komercyjnej, gdyż wykorzystuje ona narzędzia, które od 
dawna towarzyszą reklamie komercyjnej. Jest to wynikiem braku doświadczenia 
nadawców reklamy społecznej. Dodatkowo zależność nadawców komunikatów 
społecznych od sponsorów i darczyńców wymusza stosowanie się do reguł re-
klamy komercyjnej. W ujęciu Michała Stasiakiewicza reklama społeczna wzoruje 
się na reklamie komercyjnej, przez co bazuje na wizualnych symbolach oraz 
zapewnieniu określonych doznań emocjonalnych. Badacz wskazał, że następuje 

1 A. Stafiej: Historia reklamy społecznie użytecznej. W: Propaganda dobrych serc, czyli Rzecz 
o reklamie społecznej. Red. D. Maison, P. Wasilewski. Kraków, Agencja Wasilewski, 2002, s. 52. 

2 Ibidem. 
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swego rodzaju komercyjna profesjonalizacja, która decyduje o ewolucji reklamy 
społecznej, i podkreślił, że wykorzystywanie narzędzi reklamowych ma wpływ 
na trafianie do szerszego grona odbiorców3.

Zdaniem Zygmunta Baumana podstawową cechą dzisiejszego świata jest kryzys, 
który w pełni stanowi konsekwencję ponowoczesnego świata oraz niepewności 
i postmodernistycznego pluralizmu4. Te warunki sprzyjają powstaniu siły in-
tegrującej, która powinna przeciwdziałać erozji współczesnego społeczeństwa. 
Bauman wskazał, że niezbędna w tym wymiarze stała się koncepcja uwodzenia, 
która ma na celu zorganizowanie społeczeństwa przez stosowanie i ewolucję re-
klamy społecznej. Nadawcy reklamy społecznej, zdaniem socjologa, muszą działać 
zgodnie z zasadami dyktowanymi przez rynek, a twórcy reklam społecznych muszą 
traktować ich odbiorców jako konsumentów i tworzyć takie komunikaty, które do 
nich trafiają. Reklama społeczna powinna zatem zawierać środki perswazji, które 
bazują na autorytecie określonych instytucji, a jednocześnie pozwalają stworzyć 
przekaz atrakcyjny, przyciągający, zrozumiały i podtrzymujący uwagę.

W reklamie mogą być wykorzystane zróżnicowane środki wyrazu, które pozwa-
lają na oddziaływanie na odbiorców. Przyjmuje się, że dobra, a zatem skuteczna 
reklama powinna spełniać cztery wymagania, zgodnie z tzw. modelem AIDA. 
Formuła ta została określona już w 1925 roku przez Edwarda K. Stronga i stanowi 
do dzisiaj podstawowy model, zgodnie z którym konstruowane są reklamy5:

A (attention) – „Zwróć uwagę”,
I (interest) – „Wzbudź zainteresowanie”,
D (desire) – „Wywołaj chęć posiadania”,
A (action) – „Nakłoń do kupna”.
Reklama nie może pozostać niezauważona, musi przyciągnąć uwagę odbiorców, 

co można osiągnąć różnymi sposobami, w zależności od zastosowanego środka 
przekazu. W wypadku reklamy prasowej może to być niestandardowy kształt 
ogłoszenia, wyróżniający się kolor, odpowiedni krój liter, przyciągający uwagę 
rysunek lub zdjęcie; w wypadku reklamy radiowej lub telewizyjnej – „agresywne” 
takty muzyki na początku lub cisza. Fakt, że odbiorca zwróci uwagę na reklamę, 
nie oznacza jeszcze, że będzie chciał zapoznać się z jej treścią. W związku z tym 
kolejnym wymogiem, który należy uwzględnić, jest wzbudzenie zainteresowania. 
Może je wywołać trafny slogan reklamowy, ciekawy początek treści ogłoszenia, 
interesujący rozwój akcji filmu reklamowego6. Przedstawione w dalszej części 

3 M. Stasiakiewicz: Psychologiczne problemy społecznej reklamy. Poznań, Wydaw. Uni-
wersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2003, s. 15.

4 Z. Bauman: Is there a Postmodern Socjology? W: Idem: Inimitation of Postmodernity. 
London – New York, Routledge, 1991, s. 93–113.

5 K. Albin: Reklama. Przekaz, odbiór, interpretacja. Warszawa, Wydaw. Naukowe PWN, 
2005, s. 61.

6 A. Grzegorczyk: Reklama. Warszawa, Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2012, s. 39. 
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reklamy argumenty powinny wywołać u odbiorcy chęć posiadania reklamowa-
nego towaru lub skorzystania z reklamowanej usługi. Musi być spełniony w tym 
wypadku warunek wpasowania treści reklamy w oczekiwania odbiorcy wobec 
przedstawianej oferty lub wzbudzenia w nim nowych potrzeb. Wzbudzoną w od-
biorcy chęć posiadania towaru lub skorzystania z usługi końcowa część reklamy 
powinna przekształcić w działanie, czyli podjęcie decyzji zakupu i dokonanie go. 
Jeżeli nie stosuje się masowej dystrybucji i konsument nie będzie mógł skorzystać 
z oferty, udając się do pobliskich punktów sprzedaży, na tym etapie często podaje 
się informacje, gdzie można nabyć towar lub skorzystać z usługi, szczególnie jeśli 
jest to reklama, w której wykorzystano słowo pisane7.

Koncepcja formalna
Wybór sposobu prezentacji treści reklamy zależy także od odpowiedzi na pytanie, 
w jakiej formie będzie podana treść reklamy. Tekst reklamowy może być tekstem 
opisowym, zawierającym odpowiednie proporcje pomiędzy opisem a argumentacją 
za zakupem. Często spotykaną formą jest krótka zwarta historia o charakterze 
narracyjnym. Tekst może być też monologiem, wprowadzającym czytelnika 
w odpowiedni nastrój, lub dialogiem, rozwiązującym obawy i prezentującym 
argumenty za zakupem.

W wypadku tekstu drukowanego istotne jest stworzenie wizualnej koncepcji 
tekstu, tzn. kompozycji tekstu, układu, rozmieszczenia, długości, miejsca na 
ilustracje itp. Pracę nad tekstem można zlecić wyspecjalizowanemu pisarzowi 
(tzw. tekściarzowi), przekazując mu wszelkie potrzebne informacje. Ze względu 
na wysokie koszty współczesnych kampanii reklamowych przygotowanie tekstu 
reklamowego musi być dokonane ze szczególną starannością i znajomością sztuki. 
Nie można pozwolić sobie na błędne zakończenie tego etapu, choć pochłania 
on jedynie kilka procent budżetu reklamowego, gdyż źle przygotowana reklama 
uplasowana na rynku oznacza stratę pozostałych dziewięćdziesięciu kilku procent.

Udane symbole graficzne to takie, które nie tylko łatwo się rozpoznaje i koja-
rzy z odpowiednią marką, ale także łatwo się odwzorowuje. Cała gama udanych 
symboli występuje w branży motoryzacyjnej: cztery zachodzące na siebie po kolei 
okręgi to symbol marki Audi, trójramienna gwiazda wpisana w koło – marki 
Mercedes-Benz, dwie przecinające się elipsy wpisane w koło – marki Toyota itd.8. 
Struktura symbolu obejmuje jego rozmiar, kolorystykę oraz zróżnicowanie wersji 
i odmian. Zasady identyfikacji wizualnej odnoszą się do wykorzystania symbolu 
w odmiennych warunkach (np. przy różnym położeniu znaku, na różnym tle) oraz 
w różnych zastosowaniach: wizytówkach, papierach firmowych, oznaczeniach 

7 K. Albin: Reklama…, s. 61.
8 A. Grzegorczyk: Reklama…, s. 41.
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w Internecie (stopki e-mailowe), layoutach prezentacji multimedialnych, kopertach, 
fakturach, broszurach i folderach, reklamach prasowych i internetowych, szyldach 
i innych oznaczeniach zewnętrznych, oznaczeniach wewnętrznych (np. wizytówki 
na drzwiach), pojazdach firmowych, stoiskach i innych oznaczeniach w miejscu 
sprzedaży9.

Wszystkie atrybuty wizualne oddziaływania firmy łączy kolor. Jest on wyko-
rzystywany do produktów i opakowań, elementów aranżacji miejsc sprzedaży 
i eksponowania produktów, form reklamy prasowej i telewizyjnej itd. Kolor ma 
znaczenie symboliczne i wywołuje u odbiorcy określone skojarzenia. Ciemne 
kolory stabilizują percepcję odbiorcy, świadczą o powadze, jasne sygnalizują 
higienę, czystość i wywołują otwartość na przekaz. Planując kolorystykę, nale-
ży wziąć pod uwagę potencjalne trudności w zastosowaniu wybranego koloru 
w różnych sytuacjach, a także potencjalną konieczność zastąpienia go innym, 
na przykład w przypadku druków jednokolorowych. Czerwień jest wykorzy-
stywana w identyfikacji marek Coca-Cola, Marlboro czy Nescafé, ma pobudzać, 
świadczyć o dynamice, przyciągać wzrok. Błękit występuje w nowej identyfikacji 
Kredyt Banku i towarzystwa ubezpieczeniowego Warta, ma uspokajać, nastrajać 
optymistycznie oraz wskazywać na związek tych marek. Pomarańczowy kolor 
identyfikacji banku Millenium zmieniono na purpurę – kolor godny, prestiżowy, 
świadczący o odpowiedzialności10.

Podstawowe decyzje dotyczące budowy wizualnej części komunikatu rekla-
mowego odnoszą się do dwóch kwestii; po pierwsze, do wykorzystania kodu 
wizualnego do zapisu cech obrazu produktu, których znaczenie będzie ten kod 
optymalnie przenosił, po drugie, do wykorzystania struktury formalnej kodu do 
zapewnienia skutecznego dotarcia wiadomości do odbiorcy, a także zachowania 
ciągłości komunikacji. Ponadto wizualna część przekazu powinna:

– skutecznie selekcjonować komunikat z tła informacji konkurencyjnych;
– odnosić swe konkretne, związane z opisywaną sytuacją, znaczenie do cech 

kluczowych produktu, marki lub kolejnych przekazów danej kampanii;
– tworzyć związek znaczeniowy ze sloganem oraz, jeśli to możliwe, także z za-

wiązaniem i puentą tekstu;
– przy kolejnych ekspozycjach – pogłębiać interpretację przekazu;
– odnosić się do odbiorcy lub pozostałych części komunikatu;
– wykorzystywać szybkość percepcji oraz ładunek emocjonalny informacji 

kodowanych wizualnie;
– opóźniać wysycenie komunikatu poprzez metaforyczność, wieloznaczność 

lub szybkie ukierunkowanie uwagi odbiorcy na pozostałe jego części;
– scalać odbiór całego przekazu przez stopniowe koncentrowanie uwagi odbiorcy;

9 Ibidem, s. 44.
10 K. Albin: Reklama…, s. 63.
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– akcentować istotne strategicznie elementy tekstowej warstwy komunikatu;
– zwiększać pojemność komunikatu11.
Jednoczesne spełnianie wymienionych kryteriów jest niemożliwe, ponieważ 

komunikacja nigdy nie osiąga formy idealnej. Istotność poszczególnych elementów 
określa się poprzez analizę wymogów fazy kampanii reklamowej, wagi poszczegól-
nych elementów wizerunku produktu oraz ostatecznego charakteru związku między 
wszystkimi elementami przekazu. Decyzja dotycząca znaczenia części wizualnej 
komunikatu to zatem wynik kolejnych przybliżeń wzajemnych zależności między 
wymienionymi elementami. Wybór konstrukcji formy oraz zakresu znaczenia 
warstwy wizualnej jest bardzo często efektem globalnego uwzględniania istotności 
wielu czynników. Ma on charakter całościowy, a w wielu przypadkach intuicyjny. 
Ostateczny rezultat (a właściwie kilka wersji, gdyż rzadko kończy się na jednym 
rozwiązaniu) warto weryfikować, uwzględniając wspomniane kryteria. W stosun-
ku do problemów o otwartym charakterze, mającym praktycznie nieograniczoną 
liczbę rozwiązań, trudno jest działać według precyzyjnie określonych reguł. Reguły 
takie istnieją, są jednak wskazówką tendencji, a nie systemem recept. Optymalny 
obraz produktu jest jeden, ale sposobów jego zapisu tyle, ile możliwych kombinacji 
wszystkich informacji na wszystkich poziomach ich odbioru, czyli wiele. Metody 
oparte na dużej elastyczności reguł oraz na posługiwaniu się zróżnicowanymi 
tendencjami są wciąż rzadko efektywnie stosowane. Metody krokowe określają 
jasno prawdopodobne warianty. Są, być może, efektywne przy budowie rzetelnych 
i jasnych komunikatów, jednak w niewielkim stopniu przydatne przy tworzeniu 
wiadomości specyficznie dostosowanych do danej sytuacji komunikacyjnej.

Projektując część wizualną przekazu reklamowego, należy zdawać sobie spra-
wę z konsekwencji, jakie będzie powodować podjęcie konkretnych decyzji dla 
percepcji całego przekazu. Jedną z podstawowych kwestii są wybory związane 
z określeniem formy komunikatu na poziomie jej cech bazowych, a więc doty-
czących podziału płaszczyzny lub przestrzeni emisyjnej. Od podziału zależy, czy 
wiadomość zostanie zauważona, warunkuje on także jej pojemność oraz ciągłość 
między poszczególnymi komunikatami kampanii reklamowej.

O rozpoznawalności komunikatu reklamowego decyduje przede wszystkim 
bazowa struktura layoutu, związana między innymi ze sposobem umieszczenia 
komunikatu na stronie czasopisma, w kadrze itp. oraz z określeniem formy komu-
nikatu i ustaleniem głównej reguły kompozycyjnej. Wszystkie te elementy wpływają 
na koncentrację uwagi odbiorcy na komunikacie, a ich wzajemny związek – na 
pogłębienie odbioru przekazu. Wybór określonych podstawowych rozwiązań 
formalnych wyznacza w rezultacie sposób zapisu argumentacji logicznej oraz 
siłę motywacyjną wiadomości12. Błędne ich ustalanie spowoduje w późniejszym 

11 A. Grzegorczyk: Reklama…, s. 39. 
12 K. Albin: Reklama…, s. 66
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etapie trudności w zapisie argumentacji lub utratę spójności kolejnych przekazów. 
Przyjęta forma zawsze określa objętość treści, jaką można zawrzeć w przekazie 
reklamowym, oraz stopień jej czytelności.

W praktyce często okazuje się, że dla osiągnięcia efektu synergii wszystkich 
przekazów tworzących kampanię najistotniejsze jest ustalenie czterech kwestii: 
podstawowych reguł kompozycyjnych, które nadają komunikatowi specyficzny 
dla niego charakter; osiowych znaczeń przekazu; związku przesłania komunikatu 
z bazową regułą konstrukcji form przekazu; pojemności reguł kompozycyjnych, 
które gwarantują rozbudowę argumentacji stanowiących treść przekazu i jedno-
czesne zachowanie identyfikacji określonego stylu komunikatu.

Idealna konstrukcja formalna przekazu nie istnieje, ponieważ zależy od warunków 
określających całość przebiegu komunikacji13. W praktyce określone rozwiązania 
formalne sprzyjają zapisowi osiowej cechy produktu oraz kontekstu, trzech lub 
pięciu cech produktu, związków między nimi lub znacznej ilości argumentów. 
W tej sytuacji mamy do czynienia ze strukturą zbliżoną do klasycznego przekazu 
informacyjnego. Forma staje się wtedy podrzędna wobec treści logicznej komunikatu. 
Liczba informacji, kodowana w strukturze komunikatu, zależna jest od liczby cech 
tworzących obraz produktu oraz fazy kampanii, w jakiej jest emitowany komunikat.

Dla selekcji przekazu oraz jego wstępnej identyfikacji, a więc dla sytuacji, 
w których odbiorca skupia się na innych komunikatach lub nie jest wystarczająco 
skoncentrowany, istotne są:

– związki wielkości między danym komunikatem a sąsiednimi;
– sposób rozplanowania płaszczyzny, kadru;
– związki między głównymi elementami komunikatu;
– reguły zależności w układzie barw tworzących kolorystykę oraz gradacja 

stopnia jasności poszczególnych elementów wizualnej części komunikatu14.
Odpowiednie wykorzystanie tych elementów pozwala zawęzić pole uwagi odbior-

cy do emitowanego przekazu reklamowego, zmniejszając tym samym czytelność 
sąsiednich. Jeśli utrzymanie koncentracji przedłuży się i zaangażuje świadomość 
odbiorcy, nastąpi różnicowanie bardziej subtelnych elementów przekazu oraz 
stopniowa identyfikacja ich znaczeń. Dzięki zwiększaniu się koncentracji uwagi 
odbiór przekazu będzie się pogłębiał poprzez percepcję coraz większej liczby ele-
mentów oraz kontekstu prostych relacji między nimi. Bazowa struktura formalna 
wiadomości wykorzystuje automatyczne mechanizmy uwagi:

– reakcję na zmianę układu odbieranych informacji przez modyfikację elemen-
tarnych relacji między nimi (np. wprowadzenie tonacji kolorystycznej kontrastowej 
wobec tła lub zmiana formatu);

13 M.A. Kowalski: Reklama dźwignią fałszu? Warszawa, Inicjatywa Wydawnicza „Ad Astar”, 
2000, s. 18–21.

14 W. Budzyński: Reklama. Techniki skutecznej perswazji. Warszawa, Poltex, 1999, s. 34. 
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– reakcję na pojawienie się nowego elementu (np. multiplikacja tego samego 
billboardu na sąsiadujących z sobą tablicach);

– reakcję na powtarzalność obrazów w sytuacji zmiany innych części komunikatu 
(np. logo jako element stały).

Związki między głównymi elementami wiadomości wynikają także z wpływu 
postrzegania barw. Funkcja koloru na poziomie bazowej struktury formalnej prze-
kazu reklamowego nie wywołuje jeszcze interpretacji emocjonalnej ani też nie pełni 
funkcji znaku. Warunkuje natomiast rozpoznawalność cech charakterystycznych 
przekazu, wpływa na mechanizmy pamięciowe oraz ustala proste relacje między 
elementami komunikatu. Czasami bywa określana jako kolor graficzny. Ustalając 
relacje kolorystyczne i tonalne, należy brać pod uwagę rozwój logicznej argumentacji 
komunikatu. Trzeba pamiętać, że kolorom przypisuje się określone właściwości 

– wpływ na procesy zapamiętywania, emocje, a nawet decyzje. Bardzo często skutecz-
nie wykorzystuje się wpływ kontrastu (np. przeeksponowanie światła konturowego 
w filmach reklamowych) na precyzję, a także szybkość selekcji informacji i dłuższe 
utrzymanie skupienia na nich uwagi odbiorcy. Siłę efektu zmniejsza jednak to, że 
stał się on oczywistym standardem w reklamach pewnych typów produktów15.

Kompozycja na poziomie cech przestrzennych określa charakter relacji między 
elementami komunikatu reklamowego oraz przebieg interpretacji znaczeń. Deter-
minuje też etap odczytu poszczególnych części przekazu, pozwala na akcentowanie 
ich istotności. Na przykład znaczenie fragmentów tekstu jest określane nie tylko 
przez wagę samej informacji zawartej w tekście, ale także przez krój liter, ich 
wielkość, sposób łamania tekstu itd. Istotność poszczególnych elementów obrazu 
może być wzmacniana przez zbliżenie, zmianę wielkości kąta widzenia lub inne 
zabiegi formalne. Stosunki wielkości oraz proste relacje wynikające z wzajemne-
go położenia poszczególnych części komunikatu wpływają na interpretację jego 
znaczenia na poziomie konkretnym. Natomiast w powiązaniu z regułami formal-
nymi, określającymi stosunki jasności oraz konwencję kolorystyczną, powodują 
ukierunkowanie kolejności i dynamikę percepcji poszczególnych części przekazu, 
kodowanych wizualnie. Określają też zasadniczo pojemność informacyjną komu-
nikatu, od której zależy siła ekspresji przekazu oraz stopień jego sugestywności. 
Decydują o ładunku emocjonalnym zarówno całej wiadomości, jak i jej części. 
W konsekwencji akcentują istotne dla interpretacji znaczenia poszczególnych 
elementów. Wśród środków formalnych podstawowych dla konstrukcji wizualnej 
warstwy komunikatu wyróżnia się takie, jak:

– symetria,
– asymetria,
– równowaga,
– napięcie,

15 A. Grzegorczyk: Reklama…, s. 46.
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– analogia,
– kontrast,
– ciągłość,
– fragmentaryczność,
– wieloelementowość,
– detaliczność,
– hierarchiczność,
– związek między elementami tworzącymi znaczenie na poziomie konkretnym,
– związek między elementami oparty na wieloznaczności,
– związek między elementami oparty na skojarzeniach,
– związek między elementami oparty na podstawowych relacjach logicznych 

(wielkość, odpowiedniość, przyczynowość)16.
Stosunki wielkości i położenia w wizualnej warstwie przekazu są podstawo-

wymi narzędziami określania natężenia emocji kodowanych w komunikatach. 
Ustalają rytm, powtarzalność i tempo odczytu informacji. Decydują o kierunku 
percepcji poszczególnych elementów przekazu, na przykład od osi wiadomości do 
tła, od lewej do prawej, od detalu do grupy elementów wizualnych czy od grupy 
elementów do detalu. Wpływ zastosowanych proporcji w rozmiarach elementów 
wraz z ich wzajemnym położeniem na poziomie logicznego odbioru komunikatu 
ogranicza się do wywołania poczucia istnienia elementarnych relacji między 
nimi, nie określa jednak dokładnie ich charakteru. Aby doszło do identyfikacji 
znaczenia na poziomie konkretnym, jest konieczne osiągnięcie przez odbiorcę 
semantycznego poziomu percepcji. Dotyczy to znaczeń kodowanych w poszcze-
gólnych elementach oraz w ich wzajemnych związkach.

Konstrukcja formalna przekazu, warunkująca dynamikę percepcji wiadomości 
oraz jej elementów, opiera się na kombinacji kilku ze wspomnianych wymiarów. 
Jedne z nich osiągają natężenie dominujące, pozostałe stają się wobec nich pod-
rzędne. Biorąc pod uwagę jakość poszczególnych wymiarów, można wskazać 
częste współwystępowanie kilku wymiarów o zbliżonych funkcjach. Na przykład 
symetria w większości wypadków uzupełniana jest przez zestawienie o charakterze 
zrównoważonym i analogicznym. Asymetrię charakteryzuje występowanie napięcia 
wynikającego z kontrastu lub hierarchiczności. W rezultacie ta sama, uzasadnio-
na pozycjonowaniem produktu, treść komunikatu może być zapisana na wiele 
sposobów. Każdy z nich nadaje przekazowi inną strukturę i określa inny kierunek 
percepcji argumentacji, mimo że jej treść może być zbliżona. Wymiary te wchodzą 
w interakcję z innymi środkami formalnymi, między innymi z tzw. pracą światła.

Wykorzystywanie wybranych środków formalnych w specyficznym typie 
argumentacji, jaki jest zapisywany w komunikacie reklamowym, pozwala na 
większą indywidualizację przekazu oraz wzmacnia porządkujący efekt kompozycji. 

16 Ibidem.
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W konsekwencji tych zabiegów przekaz może zyskać na spójności, a także staje 
się bardziej odporny na wpływ komunikatów konkurencyjnych i zwiększa się 
prawdopodobieństwo jego efektywnego oddziaływania przy różnych stopniach 
koncentracji uwagi odbiorcy.

Rola warstwy dźwiękowej
Jednym z podstawowych elementów składających się na reklamę audiowizualną jest 
warstwa dźwiękowa. Podstawową jej funkcją jest uprzyjemnienie odbioru komunikatu 
reklamowego, co sprzyja pozytywnemu postrzeganiu go przez odbiorcę. Druga, równie 
istotna funkcja to nakłonienie odbiorców do określonego zachowania czy przyjęcia 
pewnej postawy. Warstwa dźwiękowa wywiera wpływ na odbiorców w dużej mierze 
poza ich świadomością, bowiem jej oddziaływanie dotyczy sfery emocjonalnej17.

Warstwa dźwiękowa w komunikatach reklamowych przybiera różną postać; 
mogą to być utwory muzyki klasycznej lub popularnej, nowe piosenki do znanych 
melodii, zupełnie nowe utwory czy też specjalne efekty dźwiękowe. Z muzyką 
zazwyczaj są zespalane teksty, bezpośrednio związane z treścią komunikatu 
reklamowego (slogan reklamowy)18. Muzyka wykorzystana w reklamach często 
tworzy specyficzny przekaz składający się z fraz muzycznych wpadających w ucho, 
na które nakładają się informacje reklamowe, co ma prowadzić do „zapisania się” 
komunikatu w pamięci odbiorcy. W przypadku reklam o treści społecznej rzadko 
wykorzystuje się oryginalne utwory muzyczne lub covery19.

Stosowanie podkładów muzycznych w reklamie ma wprowadzić odbiorcę 
w odpowiedni stan emocjonalny, który będzie sprzyjał zaaprobowaniu zachowania 
czy postawy wybranych przez nadawcę komunikatu. Muzyka komunikuje emo-
cje zacznie szybciej i wyraźniej niż słowa20. To, jakie emocje będą wywoływane 
przez reklamę, zależy od jej celu oraz specyfiki. Może być to na przykład radość, 
przyjemność, wesołość, miłość, zachwyt, a również smutek, żal czy nostalgia. Na 
podstawie możliwości i efektywności wywołania przez reklamę odpowiednich 
emocji ocenia się jej skuteczność.

We wnioskach z badań poświęconych roli muzyki w reklamie wskazuje się, że 
jeśli na przekaz reklamowy składa się lubiana przez odbiorcę muzyka, to sprzyja 
to pozytywnej ocenie zarówno samej reklamy, jak i prezentowanych w niej pro-
duktów21. Ponadto, w przypadku gdy odbiorca zna dany utwór, lepiej zapamiętuje 
detale dotyczące reklamowanego produktu czy usługi. Sprzyja temu także emi-

17 W. Budzyński: Reklama…, s. 133.
18 Ibidem.
19 Ibidem.
20 Ibidem.
21 A. Falkowski: Poznawcze i emocjonalne aspekty percepcji reklamy. W: Percepcja reklamy. 

Red. A. Strzełecki. Warszawa, Wydaw. Akademii Teologii Katolickiej, s. 64.
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towanie muzyki będącej tłem w średnim tempie, ani za wolnym, ani za szybkim. 
Najlepsze rezultaty przynosi więc wykorzystanie kompozycji czy piosenki, którą 
ludzie lubią, która jest im już znana i ma odpowiednie tempo.

Stosowanie muzyki w reklamach o treści społecznej również jest bardzo ważne, 
gdyż pozwala na nacechowanie emocjonalne reklam i jednocześnie budowanie 
i rozładowanie napięcia. Wykorzystanie muzyki w celu zidentyfikowania przez 
odbiorcę niepożądanej postawy, nieodpowiedniego działania z życia codziennego 
przekłada się na zwrócenie jego uwagi na daną kwestię. W reklamie społecznej 
często pojawiają się silne dźwięki i melodie nacechowane smutkiem, co odróżnia 
ją od reklamy komercyjnej.

Do zalety wykorzystania muzyki w reklamie należą:
– zwiększenie skuteczności perswazji,
– pobudzanie wyobraźni oraz wzmacnianie oddziaływania przekazu,
– przenoszenie pozytywnych emocji,
– sprzyjanie zapamiętywaniu przekazywanych informacji i sloganu reklamowego,
– możliwość odwołania się do pozytywnie kojarzonych „elementów” przeszłości 

i doświadczeń odbiorcy,
– poprzez wykorzystanie znanych motywów muzycznych – kierowanie przekazu 

do określonej grupy22.

Rola słowa
Warstwa leksykalna reklamy ma istotne znaczenie, gdyż warunkuje zrozumienie 
przekazu przez odbiorcę i uznanie go za prawdziwy. Słowa wykorzystane w prze-
kazie reklamowym powinny spełniać następujące kryteria:

– atrakcyjność – tekst powinien przyciągnąć uwagę i jednocześnie przekazać 
informacje;

– sugestywność – tekst powinien być przekonujący, co zależy od odpowiednie-
go doboru słów, na przykład sformułowań jednoznacznych lub wieloznacznych, 
racjonalnych lub emocjonalnych, opisowych lub obrazowych;

– zrozumiałość – tekst powinien umożliwiać odbiorcy przekazanie go własny-
mi słowami, co zapewniane jest przez prostotę wypowiedzi oraz odpowiednią 
argumentację;

– zwięzłość – tekst powinien być krótki i skoncentrowany na istocie;
– przyswajalność – słowa powinny być łatwe do zapamiętania;
– oryginalność – która zapewnia, że komunikat będzie się wyróżniał spośród 

pozostałych;
– aktualność – tekst powinien dotyczyć bieżących problemów, gdyż tylko wów-

czas może wpływać na zachowanie odbiorcy;

22 A. Murdoch: Kreatywność w reklamie. Warszawa, Wydaw. Naukowe PWN, 2003, s. 123.
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– dopasowanie charakteru wykorzystanego tekstu do specyfiki grupy odbiorców;
– zgodność z przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami – teksty nie mogą 

zawierać wulgaryzmów i naruszać norm etycznych23.
Biorąc pod uwagę zawartość tekstową, można wskazać cztery etapy tworzenia 

reklamy:
– dobranie tekstu reklamowego, w tym sloganów reklamowych;
– określenie struktury przekazu;
– stworzenie symboli oraz formy przekazu;
– wskazanie źródła przekazu24.
Stworzenie tekstu zasadza się na określeniu, co powinni usłyszeć odbiorcy, 

by reklama odniosła założony skutek. Przekaz należy dobrać do specyfiki grupy 
odbiorców, dlatego też należy ją określić na tym etapie. Treść komunikatu rekla-
mowego musi potwierdzać oczekiwania odbiorcy oraz uświadamiać korzyści 
wynikające z konkretnych zachowań. Podstawą działań jest tzw. unikatowość 
przekazu25. Zgodnie z tym założeniem, reklama powinna wskazywać precyzyjnie 
konkretne korzyści, przekazywać treść w określony i jasny sposób26.

Wybór słów wykorzystanych w przekazie reklamowym wiąże się także z do-
pasowaniem struktury przekazu do jego charakteru poprzez określenie sposobu 
argumentacji, wnioskowania oraz kolejności przekazywania argumentów. W treści 
przekazu reklamowego wykorzystuje się zróżnicowaną argumentację, która może 
być racjonalna, emocjonalna lub moralna. Pierwsza z nich polega na wykorzysta-
niu konkretnych argumentów, które mają przekonać odbiorcę do prezentowanej 
treści. Argumentacja emocjonalna odwołuje się do uczuć odbiorców oraz ma za 
zadanie wzbudzić w nich określone emocje, negatywne lub pozytywne. Natomiast 
argumentacja moralna jest budowana na podstawie kategorii dobra i zła i ma 
na celu wywołanie u odbiorcy poczucia moralnego obowiązku. Zastosowany 
sposób wnioskowania wskazuje, kto powinien przedstawione wnioski wziąć 
pod uwagę. Kolejność przekazywania argumentów ma wpływ na to, czy są one 
przekazywane z zaskoczenia, czy wywołują skalę napięcia, czy też zostaje użyty 
efekt ostatniego słowa.

Istotne znaczenie w formowaniu przekazu reklamowego ma atrakcyjność 
jego bezpośredniego źródła z punktu widzenia odbiorcy, czyli postaci występu-
jących w reklamie. Do udziału w reklamie społecznej zaprasza się ludzi znanych, 
powszechnie lubianych, gdyż ułatwia to przyciągnięcie uwagi odbiorców. Siła 
autorytetu sławnej postaci jest znacznie większa niż nieznanego aktora, jednak 
zależy od jej doświadczenia oraz zaufania i sympatii, którymi odbiorcy ją darzą.

23 R. Nowacki: Reklama. Podręcznik. Warszawa, Difin, 2005, s. 53. 
24 Ibidem, s. 54.
25 Ibidem.
26 J. Kall: Reklama. Warszawa, Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 1994, s. 76.
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Treść komunikatu reklamowego może zostać przekazana w różny sposób, jednak 
można wskazać stałe jego elementy:

– nagłówek,
– ilustracja,
– treść zasadnicza,
– slogan reklamowy,
– dźwięki i muzyka,
– prezentacja marki lub firmy27.
Wszystkie te elementy muszą składać się w spójną całość i być podporządko-

wane prezentacji istoty treści reklamowej (produktu, idei itd.). Nagłówek stanowi 
pierwszy element przekazu reklamowego i słowa w nim wykorzystane powinny 
zainteresować odbiorcę, przyciągnąć jego uwagę i nakłonić do zapoznania się 
z całym przekazem. Celem nagłówka jest dotarcie do świadomości odbiorcy, gdyż 
bardzo często odbiorcy zapoznają się jedynie właśnie z nagłówkami. W literaturze 
przedmiotu wyróżnia się wiele typów nagłówków; przedstawiono je w tabeli 4.1.

Tabela 4.1. Typy nagłówków komunikatu reklamowego

Typ nagłówka
Przykład

nagłówek marka produktu

Wskazujący na nowość Nowy Wellaton z Vit. C Wellaton

Emocjonalny Uwierz w szczęście Chanel

Wskazujący na korzyść Naturalny kolor Palette

Rozkazujący Poddaj się ofercie Volkswagen

Niekonwencjonalny Najcenniejsze jest to, co niewidzialne Raiffeisen Bank

Pobudzający ciekawość Czy masz czas na czytanie gazety? Peugeot

Przechwałka Nowa jakość światła Philips
Opracowanie własne na podstawie: R. Nowacki: Reklama…, s. 57.

Kolejnym elementem słownym jest treść zasadnicza przekazu reklamowego, 
stanowiąca rozwinięcie zapowiedzi zawartej w nagłówku. Powinna mieć formę 
krótkich, zwięzłych zdań. Tworząc treść zasadniczą, należy pamiętać, że odbiorcy 
zapamiętują jedynie końcową jej część. Treść zasadnicza ma zapewnić wywołanie 
zainteresowania, a następnie określonej reakcji. Zainteresowanie może zostać 
wzbudzone jednym ze sposobów, takich jak:

– bezpośrednie informowanie o produkcie, wymienianie jego zalet;
– opowiadanie – wymienianie zalet propagowanego postępowania;
– dialog lub monolog – w reklamach z udziałem znanych postaci, autorytetów.

27 R. Nowacki, Reklama…, s. 56–57. 
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Siłę wyrazu prezentowanej treści słownej zwiększa obraz, dlatego też jest ważne 
odpowiednie dopasowanie formy graficznej. Obraz musi być spójny z treścią i jed-
nocześnie zawierać elementy przyciągające uwagę. Najczęściej wykorzystywane 
motywy ilustracyjne to postacie ludzkie, realia życiowe, zwierzęta.

Istotne znaczenie ma slogan reklamowy, który jest elementem każdego przekazu 
reklamowego. Reklama bez sloganu właściwie nie istnieje. Wyraża on główną myśl 
przekazu za pomocą kilku słów, których dobór i brzmienie pozwalają na wywarcie 
wpływu na odbiorcę i które sprzyjają zapamiętaniu przez niego prezentowanej 
treści28. Odpowiedni slogan powinien być sugestywny i krótki, a jednocześnie 
stanowić podsumowanie całego przekazu. Badania marketingowe wskazują, że 
slogany składające się z mniej niż pięciu słów zapamiętywane są w całości, nato-
miast te składające się z sześciu do dziesięciu słów – tylko w części.

Można wyróżnić następujące typy sloganów:
– samodzielne,
– niesamodzielne,
– nagłówki,
– podsumowania,
– w formie równoważników zdań,
– w formie zdań złożonych,
– w formie zdań pojedynczych,
– stanowiące człony połączone29.

Tabela 4.2. Przykłady niektórych typów sloganów reklamowych

Typ sloganu Przykład 

Równoważnik 
zdania

Balsam dla twoich włosów
Niezawodna ochrona

Zdanie pojedyncze 
Rozpieszcza zmysły
Poczujemy różnicę
Odkryjmy lepszy świat

Zdanie złożone Czujesz, że żyjesz
Zmienia się świat, nie ty

Dwa równoważniki 
zdania lub zdania

Dzięki temu możesz płacić wygodnie. Zobacz, ile masz możliwości
Zdrowie to podstawa. Zacznij od skóry

Opracowanie własne na podstawie: R. Nowacki, Reklama…, s. 61.

Właściwie przygotowany slogan reklamowy:
– jest sugestywny i oddziałuje na wyobraźnię,
– jest łatwy do zapamiętania,

28 T. Sztucki: Encyklopedia marketingu. Warszawa, Placet, 1998, s. 288. 
29 R. Nowacki: Reklama…, s. 60– 61. 
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– jest atrakcyjny i porusza wyobraźnię,
– wywołuje emocje.
Do konstrukcji właściwego sloganu wykorzystuje się takie środki poetyckie, 

jak: metafora, porównanie (przez zestawienie cech i wskazanie różnic), epitety 
(nadawanie treści specyficznego znaczenia), a także aliteracje, rymy i powtórzenia.

Rola kolorystyki
W zakresie kolorystyki rozróżnia się barwy proste (powstałe w wyniku rozszcze-
pienia światła białego) i złożone (składające się z barw prostych w dowolnych 
proporcjach). To, jak barwy są postrzegane, jest uzależnione od światła i kontra-
stu. Widmo światła pozwala rozróżnić trzy podstawowe kolory: żółty, niebieski 
(ultramaryna) i czerwony (magenta), których nie udaje się uzyskać z kompozycji 
innych kolorów. Zmieszanie kolorów podstawowych z bielą i czernią pozwala 
uzyskać kolory pochodne. Kolory składają się na oddziaływanie obrazu pojedyn-
czo, a także we wzajemnej relacji. Wyróżnia się zestawienia kolorów kontrastowe 
(czerwony–zielony, żółty–fioletowy, niebieski–pomarańczowy) i uzupełniające 
(czerwony–żółty, niebieski–czerwony, żółty–niebieski). W doborze kolorów 
uzupełniających się i kontrastowych jest brany pod uwagę przede wszystkim ich 
podział na ciepłe (od zielonożółtego do czerwonofioletowego) i zimne (pozostałe). 
Jasność kolorów wpływa na ich harmonizację30.

Monotonia kolorów i brak kontrastów barwnych w kompozycji męczą wzrok, 
zmniejszają intensywność uwagi i zdolność rozróżniania obiektów. Nadmierna 
kontrastowość barw natomiast wywołuje u odbiorcy niechęć i zmniejsza stopień 
utrwalenia przekazu. W kompozycji kolorystycznej powinno się zatem uwzględ-
niać nie tylko dobór odpowiednich kolorów, lecz także ich wzajemny układ na 
płaszczyźnie. Kolory oddziałują na odbiorcę w postaci wywoływanych wrażeń 
związanych z percepcją. Mają one także walor symboliczny, nadany przez kulturę, 
w której wychował się odbiorca.

Kolory jasne ciepłe (różowy, żółty, pomarańczowy, czerwony) są energety-
zujące, aktywizujące, powiększają optycznie dany obiekt, a także silnie przy-
ciągają uwagę. Kolor różowy kojarzony jest z miłością, delikatnością, czułością, 
słodyczą oraz kobiecością i seksem. Żółty kojarzy się z  latem i aktywnością, 
a także zazdrością, zdradą, chorobą. Pomarańczowy oznacza energię, zabawę, 
witalność. Czerwony wywołuje skojarzenia z bezpieczeństwem, ale również 
dynamizmem, miłością, sukcesem. Kolory ciemne ciepłe (brązowy, złoty) 
przywodzą na myśl  luksus, dojrzałość, stabilność i niezawodność, bogactwo, 
przepych, powodzenie31.

30 A. Grzegorczyk: Reklama…, s. 56. 
31 Ibidem, s. 57.
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Kolory jasne zimne (błękitny, żółtozielony) kojarzą się z czystością i estetyką. 
Błękitny oznacza wyciszenie, miękkość, czystość, akceptację. Ewidentne jest 
skojarzenie tego koloru z wodą i spokojem. Kolory ciemne zimne (granatowy, 
niebieski, zielony) komunikują stabilizację, dojrzałość, wyciszenie. Granat jest 
kolorem mistycyzmu i medytacji, sprzyja twórczości i pracy. Optycznie zmniejsza 
wielkość lub objętość obiektu. Niebieski oddala, uspokaja i odpręża. Zieleń kojarzy 
się ze świeżością i uspokaja, symbolizuje nadzieję. W operowaniu kompozycją 
kolorystyczną przydatne są także: biel, czerń i szarości. Pozwalają na zmiękczanie 
kolorów lub kontrastów. Biały komunikuje niewinność, światło, dobro. Czarny 
oddaje smutek, żałobę, a także jest kolorem luksusu32.

W doborze kolorystyki kompozycji plastycznej powinno się uwzględnić charakter 
produktu i cel oddziaływania. Kolor jest różnie postrzegany w zależności od kontekstu 
i indywidualnych cech oraz doświadczeń odbiorcy. Konsumenci są przyzwyczajeni 
do praktyki nadawania konkretnych kolorów komunikatom związanym z określo-
nymi produktami. Kolory jasne ciepłe są wykorzystywane w promocji motoryzacji, 
odzieży, kosmetyków i żywności. Kolory ciemne ciepłe konwencjonalnie stosuje się 
w reklamie banków, firm ubezpieczeniowych i doradczych. Kolory jasne zimne są 
wykorzystywane w przekazach związanych ze zdrowiem, medycyną i sportem. Kolory 
ciemne zimne najczęściej pojawiają się w promocji komputerów i urządzeń elektro-
nicznych, a także w przekazach rządowych, oficjalnych. Tego rodzaju klasyfikacja 
ulega jednak zmianom ze względu na chęć odróżnienia się przez przedsiębiorstwa 
poszczególnych branż. Dlatego coraz częściej łamane są stereotypy kolorystyczne 
i firmy wykorzystują kolory nietypowe dla swoich sektorów.

Kolorystyka wykorzystywana w reklamach uzależniona jest od efektu, jaki chce 
osiągnąć nadawca. Inne kolory są używane w przypadku reklam społecznych do-
tyczących jazdy po pijanemu, a inne w przypadku tych poświęconych aktywizacji 
społecznej. Wykorzystanie kolorów i światła w reklamach pozwala na wywołanie 
określonych emocji i wpływa na odbiorcę, dlatego tak istotną kwestią jest ich 
prawidłowy dobór i zestawienie.

Emocje w przekazie reklamowym
W literaturze psychologicznej można odnaleźć wiele odniesień do dowodów em-
pirycznych jednoznacznie pokazujących, że nastrój, w jakim znajduje się odbiorca, 
i doświadczane w danej chwili emocje mają ogromny wpływ na to, w jaki sposób 
widzi on, wyobraża sobie i pamięta otaczający świat. Ponieważ elementem tego 
świata są także reklamy, warto się zastanowić, jak na ich odbiór, ocenę i zapamię-
tanie wpływa chwilowy nastrój. 

32 Ibidem, s. 57.



Perswazja w reklamie społecznej 71

W jednym z klasycznych już dziś badań dotyczących roli nastroju Alice Isen 
wprowadzała wybraną losowo grupę klientów supermarketu w dobry nastrój, 
nieoczekiwanie wręczając im drobny upominek33. Po pewnym czasie podchodził 
do nich ankieter (rzekomo zupełnie niezwiązany z osobą rozdającą prezenty) 
i zadawał kilka pytań, dotyczących między innymi ewentualnych kłopotów z po-
siadanymi przez nich samochodami i telewizorami. Identyczne pytania zadawano 
także drugiej grupie osób, którym nie wręczano uprzednio żadnych upominków. 
Okazało się, że pierwsza grupa lepiej oceniała niezawodność swoich samocho-
dów i telewizorów niż druga, a nawet podawała mniejszą liczbę napraw, jakich 
te dotychczas wymagały. W innym badaniu australijscy psychologowie Joseph P. 
Forgas i Stephanie Moylan ankietowali blisko tysiąc osób wychodzących z kina 
po obejrzeniu filmu smutnego, wesołego albo obfitującego w agresywne sceny34. 
Badanym zadawano liczne pytania dotyczące polityków, przyszłości, przestępstw 
kryminalnych oraz ich poczucia satysfakcji życiowej. Okazało się między innymi, 
że obejrzenie wesołego filmu powoduje, iż ludzie przychylniej oceniają polityków, 
w jaśniejszych barwach widzą przyszłość świata, dostrzegają relatywnie niskie 
zagrożenie przestępczością i są bardziej zadowoleni z życia. Można by wprawdzie 
próbować wyjaśnić to tym, że na filmy komediowe chodzą ludzie nastawieni 
pozytywnie, natomiast w przypadku smutnych melodramatów czy filmów typu 

„Rambo XXVII” jest odwrotnie, autorzy badania wykluczyli jednak, że zanotowane 
przez nich wyniki były tym podyktowane.

W nowszym badaniu poświęconym podobnym kwestiom Jean-Charles Chebat 
z grupą swoich współpracowników wprowadzał część badanych w pozytywny 
nastrój, pokazując im zabawny film wideo, a innych w nastrój smutny, przedsta-
wiając im film obrazujący los chorych dzieci w jednym ze szpitali Trzeciego Świata. 
Następnie wszyscy badani oglądali scenę obsługi klienta w banku, w trakcie której 
urzędnik opuszczał na minutę okienko przywołany przez innego pracownika do 
telefonu. Okazało się, że ludzie wprowadzeni w pozytywny nastrój wyraźnie lepiej 
ocenili sprawność obsługi bankowej niż ludzie wprowadzeni w nastrój negatywny35.

Marvin E. Goldberg i Gerald J. Gorn wykazali, że zarówno pozytywny, jak 
i negatywny nastrój wzbudzany przez program telewizyjny ma ogromny wpływ 
na ocenę efektywności reklam36. Badani oceniali je jako bardziej zachęcające do 
kupna prezentowanych w nich artykułów, gdy były one wplecione w program 
wywołujący pogodny nastrój, niż wtedy, gdy powodował on smutek. W innych 
badaniach zanotowano też zależność odwrotną: akceptowane, nasycone humorem 

33 A. Falkowski, T. Tyszka: Psychologia zachowań konsumenckich. Gdańsk, Gdańskie 
Wydaw. Psychologiczne, 2001, s. 134.

34 Ibidem. 
35 A. Falkowski: Poznawcze i emocjonalne aspekty percepcji reklamy. W: Percepcja rekla-

my…, s. 64. 
36 A. Falkowski, T. Tyszka: Psychologia zachowań konsumenckich…, s. 141.
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reklamy, które przerywały program, podwyższały ocenę tego programu37. Wpływ 
nastroju odbiorcy na ocenę reklam i przedstawianych w nich produktów może mieć 
charakter bezpośredni, kiedy to ludzie traktują przeżywane przez siebie emocje jako 
informacje o tym, że coś jest złe lub dobre, bądź też charakter pośredni38. W tym 
drugim wypadku następuje aktywowanie w obrębie procesów poznawczych pozy-
tywnych lub negatywnych informacji, które asocjacyjnie łączą się z treścią reklam.

Zarówno przedstawione tu badania, jak i wiele innych jednoznacznie pokazują, 
że pozytywny nastrój powoduje przychylną ocenę różnych elementów otaczają-
cego świata, mimo że nie mają one żadnego związku ze źródłami owego nastroju.

Z badań wiadomo także, że nastrój towarzyszący odbiorcy w trakcie oglądania 
czy słuchania reklam wpływa na przetwarzanie i pamiętanie informacji w nich 
zawartych. Tak zwana reguła skuteczności przetwarzania informacji zakłada, że 
pozytywny nastrój umożliwia bardziej aktywne integrowanie napływających 
danych z dużą liczbą informacji, wielu kategorii, już istniejących w systemie 
poznawczym odbiorcy39. Dzięki temu informacje te nie tylko zostają włączone 
do różnych struktur wiedzy, ale też łatwiej są przypominane i rozpoznawane 
w najróżniejszych sytuacjach. Negatywny nastrój działa natomiast przeciwnie. 
Spada wówczas motywacja do odbierania i przetwarzania nowych, napływających 
informacji, a koncentracja na potencjalnych bądź rzeczywistych przyczynach 
złego nastroju stanowi dodatkowe utrudnienie w ich recepcji40.

W świetle tych ustaleń psychologii poznawczej nie mogą dziwić wyniki badań 
nad zależnością między nastrojem a pamiętaniem reklam i prezentowanych w nich 
treści, na przykład marek. Wykazywano w nich na ogół, że zapamiętywanie treści 
reklam oraz marek i nazw reklamowanych produktów jest ułatwione przy nastroju 
pozytywnym, a utrudnione przy nastroju negatywnym41. W badaniach wykazano 
także, że w warunkach, w których reklamy przerywają oglądanie jakiegoś progra-
mu (na przykład filmu czy meczu), negatywny nastrój sprawia, że zasoby uwagi 
stają się ograniczone i zostają ukierunkowane głównie na bodźce istotne (tj. sam 
wspomniany program), a bodźce peryferyjne (tj. reklamy) są wtedy w znacznym 
stopniu ignorowane42.

Zarówno pozytywny, jak i negatywny nastrój bywa dla człowieka zwykle sy-
gnałem tego, jak wygląda jego sytuacja. Jeśli przeżywany jest pozytywny nastrój, 
najczęściej znaczy to, że odbiorca nie musi niczego zmieniać. Inaczej jest w wy-
padku nastroju negatywnego. To zazwyczaj sygnał, że coś jest nie w porządku, coś 

37 Ibidem.
38 B. Kwarciak: Co trzeba wiedzieć o reklamie. Kraków, Wydaw. Profesjonalnej Szkoły 

Biznesu, 1997. 
39 A. Falkowski: Poznawcze i emocjonalne…, s. 65.
40 Ibidem, s. 65–66.
41 A. Falkowski, T. Tyszka: Psychologia zachowań konsumenckich…, s. 149.
42 Ibidem, s. 154.



Perswazja w reklamie społecznej 73

wymaga zmiany, najczęściej to, co jest przyczyną owego złego nastroju. Ludzie 
koncentrują się zatem zwykle na powodach własnego dyskomfortu, aby znaleźć 
drogę do usunięcia tego, co przeszkadza im w osiąganiu jakiegoś celu. Jeżeli źró-
dłem negatywnego nastroju będzie oglądany program telewizyjny (na przykład 
smutny film czy też mecz, w którym prowadzi drużyna „przeciwników”), widz 
silnie skoncentruje się właśnie na nim, mimo że w tym szczególnym wypadku 
koncentracja nie pomoże mu w usunięciu źródła dyskomfortu; nie ma przecież 
wpływu na rozwój akcji w filmie ani na przebieg meczu. Reakcja skoncentrowania 
uwagi na źródłach negatywnego nastroju dokonuje się mimowolnie, bez względu 
na jej przystosowawczość (w odległej, ewolucyjnej przeszłości człowieka niemal 
zawsze miała ona sens – nie było wtedy ani filmów, ani rozgrywek koszykówki, 
a negatywne emocje sygnalizowały stany, którym można i trzeba było przeciw-
działać). Źródło negatywnego nastroju jest więc tym, co przyciąga, ukierunkowuje 
i wyczerpuje zasoby. Jeśli źródłem owego złego nastroju jest oglądany właśnie 
program telewizyjny, to będzie on śledzony i zapamiętany, ale recepcja składają-
cych się na przekaz reklamowy bodźców peryferyjnych (to jest tych, które nie są 
źródłem negatywnego nastroju) stanie się wyraźnie upośledzona.

Zupełnie inaczej jest z nastrojem pozytywnym, który nie wymaga od organizmu 
dociekania, co go spowodowało. Przeżywanie pozytywnych emocji jest wszak 
wskazówką, że wszystko przebiega prawidłowo i niczego nie trzeba zmieniać. 
Osoby będące w pozytywnym nastroju mają zatem tendencję do ukierunkowywa-
nia zasobów uwagi na więcej kategorii bodźców. Bez względu na to, czy źródłem 
pozytywnych stanów emocjonalnych jest sam program telewizyjny czy też coś 
zupełnie innego, ludzie dokonują recepcji zarówno bodźców istotnych (oglądanego 
programu), jak i mniej istotnych (przerywających go reklam)43.

Z perspektywy efektywności przekazu reklamowego wprowadzenie odbiorcy 
w pozytywny nastrój ma również inny, bardzo istotny walor. Reklamy posługują 
się na ogół argumentami werbalnymi, a te bywają poważne i głęboko racjonalne 
(jak informacja, że samochód ma system ABS, zwiększający bezpieczeństwo 
jazdy); bywają też argumenty zdecydowanie mniej poważne i mniej racjonalne (jak 
informacja, że użycie określonej wody po goleniu wprowadzi odbiorcę w wielki 
świat). Nasuwa się w związku z tym pytanie: jaka jest rola nastroju w odbiorze 
komunikatów perswazyjnych?

W psychologii przyjmuje się na ogół, o czym już wspomniano w rozdziale 
trzecim, że ludzie posługują się dwoma trybami odbioru i przetwarzania docie-
rających do nich argumentów. Jeden z nich wiąże się z używaniem przez odbiorcę 
tzw. toru centralnego, drugi – toru peryferyjnego. W pierwszym wypadku ludzie 
argumenty analizują i konfrontują z posiadaną już wiedzą. Drugi tryb wiąże się ze 
zdecydowanie mniejszą uważnością podczas słuchania czy też czytania informacji, 

43 Ibidem.
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ale za to ważne mogą się stawać inne, z czysto racjonalnej perspektywy drugo-
rzędne kwestie: na przykład kto i w jaki sposób prezentuje argumenty.

W jednym z badań Diane M. Worth i Leila T. Mackie sprawdzały, czy nastrój, 
w jakim znajdują się ludzie, może wpływać na tryb, w jakim będą oni przetwarzali 
komunikaty perswazyjne, a w konsekwencji – także na zmiany postaw i przeko-
nań, dokonujące się pod wpływem tych właśnie komunikatów44. Oczekiwały, że 
nastrój neutralny będzie się wiązał z systematyczną „obróbką” napływających 
danych, a nastrój pozytywny może skłaniać ludzi do posługiwania się skróconym 
trybem analizy docierających do nich informacji. Pozytywne emocje są bowiem 
najczęściej wskazówką, że sytuacja jest bezpieczna, co z kolei obniża czujność od-
biorcy i pozwala mu „odpocząć” od precyzyjnego myślenia. Za pomocą dowcipu, 
oryginalnego obrazu, miłej dla ucha muzyki czy sympatycznej, uśmiechniętej 
twarzy znanego i lubianego aktora wprowadza się odbiorcę w pozytywny nastrój, 
a następnie daje mu się niewiele czasu na zastanawianie się nad racjonalnością 
i prawdziwością docierających do niego informacji, bombardując go w krótkim 
czasie ogromną liczbą słów. Wyraźnie rosną wtedy szanse, że odbiorca uwierzy 
w tak przekazane informacje i w konsekwencji sięgnie po reklamowany produkt.

W tym kontekście warto się również zastanowić nad najbardziej dogodnym 
czasem emisji reklam w telewizji. Wśród ludzi profesjonalnie związanych z rekla-
mą powszechne jest przekonanie, że najlepszym czasem antenowym jest moment 
bezpośrednio poprzedzający dobry film, mecz piłkarski czy niecodzienny koncert 
rockowy. Okazuje się jednak, że większe korzyści przyniesie emisja reklamy bez-
pośrednio po zakończeniu bardzo atrakcyjnego programu, ponieważ widz właśnie 
wtedy powinien być szczególnie podatny na docierające do niego komunikaty 
perswazyjne. Natomiast pokazywanie reklam bezpośrednio przed programem, 
na który czeka, może go jedynie rozdrażnić45.

Nastrój to stan afektywny o niezbyt dużej intensywności, trwający raczej długo 
niż krótko (czyli raczej kilka dni, tygodni, a nawet miesięcy niż kilka sekund czy 
minut). Przeżywanie nastroju nie wiąże się z doświadczaniem silnego pobudzenia 
fizjologicznego. Dla bardziej krótkotrwałych stanów związanych z takimi właśnie 
doświadczeniami zarezerwowany jest termin „emocje”. Odbiorca reklam przeży-
wa nie tylko nastroje, zdarza mu się też doświadczać wyraźnych, silnych stanów 
emocjonalnych. Mogą one wynikać zarówno z oglądania programów, które towa-
rzyszą reklamom, z przeżywania zdarzeń zupełnie niezwiązanych z pojawianiem 
się reklam, a wyprzedzających je w czasie, jak również z oglądania samych reklam. 
W literaturze można odnaleźć liczne informacje na temat związku intensywności 
przeżywanych przez człowieka stanów emocjonalnych z wpływem, jaki w takich 
warunkach mogą wywierać na niego reklamy.

44 A. Falkowski: Poznawcze i emocjonalne…, s. 67.
45 Ibidem, s. 21–68.
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W wielu badaniach wykazywano, że wysoki poziom pobudzenia emocjonalnego 
powoduje zaburzenia w przetwarzaniu informacji. W jednym z eksperymentów 
badanym pokazywano wiadomości telewizyjne. Chwilę wcześniej części z nich 
prezentowano ekscytujący, a części mało ekscytujący materiał. Okazało się, że ci 
pierwsi zapamiętali mniej informacji pokazanych w wiadomościach. Wysokie po-
budzenie emocjonalne powoduje zawężenie uwagi i skupienie jej na tych bodźcach, 
które owo pobudzenie indukują. Tym samym w takich warunkach przetwarzanie 
innych bodźców, mających charakter peryferyjny, staje się zaburzone.

Kolejną kwestią jest emisja reklam w trakcie programów będących źródłem przeży-
wanych przez widzów emocji. Stephen Newell i Kenneth Henderson przeprowadzili 
badania dotyczące zależności między intensywnością tych stanów a zapamiętywaniem 
reklam przez odbiorców. Pokazali swoim badanym fragment Super Bowl – rozgry-
wek futbolu amerykańskiego, cieszących się w Stanach Zjednoczonych ogromnym 
zainteresowaniem46. Poszczególne fazy meczu, rozegranego w styczniu 2000 roku 
między drużynami St. Louis Raims i Tennessee Titans, różniły się dramatyzmem, 
a tym samym poziomem, na jakim indukowały u kibiców pobudzenie emocjonalne. 
Pobudzenie to osiągnęło swoje apogeum w końcówce meczu, gdyż rezultat pozostał 
nierozstrzygnięty aż do ostatniego gwizdka. Sama transmisja zaś była wielokrotnie 
przerywana reklamami, które dla badanych stanowiły całkowitą nowość. Nazajutrz 
badani zostali poddani różnym testom sprawdzającym stopień zapamiętania po-
szczególnych reklam. Okazało się, że uczestnicy eksperymentu najgorzej pamiętali 
reklamy, które pojawiały się wówczas, gdy przeżywali szczególnie silne pobudzenie 
emocjonalne. Co ciekawe, stopień pamiętania reklam nie był uzależniony od tego, 
czy osoby badane kibicowały drużynie Raims, która po raz pierwszy w swej historii 
wygrała Super Bowl, czy też pokonanemu zespołowi Tennessee Titans. Badacze 
sugerowali w związku z tym, że ponieważ stopień pobudzenia emocjonalnego tak 
wyraźnie wpływa na zapamiętywanie treści reklamowych, najkorzystniej jest umiesz-
czać bloki reklam na początku transmisji imprezy sportowej. Potem pobudzenie 
emocjonalne widzów zazwyczaj gwałtownie rośnie, co utrudnia zapamiętywanie 
prezentowanych informacji.

Pamiętaniu marek artykułów promowanych w reklamach nie sprzyja stan huśtaw-
ki emocjonalnej. Terminem tym określa się stan jednostki wynikający z przeżycia 
jakiejś emocji, której źródło zostaje nieoczekiwanie usunięte. Specyficznym źródłem 
pobudzenia może też być oglądanie na ekranie filmowym czy telewizyjnym scen 
przemocy. W jednym z badań kwestionariuszowych amerykańscy respondenci 
pytani byli o to, co ich najbardziej złości w programach telewizyjnych; zdecydo-
wanie najczęstszą odpowiedzią było: „zbyt wiele przemocy”47.

46 Z Jerzym Bralczykiem rozmawia A. Stafiej-Bartosik – Reklama „na stronie”. W: Propa-
ganda dobrych serc…, s. 44–47.

47 S. Lance, J. Woll: Mała Niebieska Księga Reklamy. 52 pozornie niepozorne pomysły 
mogące spowodować wielką odmianę. Przeł. Z. Kościuk. Warszawa, Studio Emka, 2008, s. 54.
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Silne pobudzenie emocjonalne, wynikające z oglądania określonych programów, 
samo w sobie może powodować deficyty poznawcze, a co za tym idzie, negatywnie 
wpływać na zapamiętywanie emitowanych w trakcie tych programów reklam. 
Dlaczego jednak szczególnie groźne dla reklamodawców jest doświadczanie 
przez widzów negatywnego pobudzenia emocjonalnego? Bushman zakłada za 
Isen, że ludzie motywowani są do podtrzymywania pozytywnego nastroju i do 
poprawiania swego złego nastroju. To drugie wymaga jednak znacznie większego 
wysiłku i wiąże się z ukierunkowaniem zasobów uwagi na czynniki wzbudzające 
zły nastrój i na samego siebie.

Gerald Gorn, Michel Tuan Pham i Led Yatming Sin zajęli się z kolei łącznym 
oddziaływaniem czynników afektywnych przeżywanych przez człowieka przystę-
pującego do śledzenia reklamy oraz emocji wywoływanych przez same reklamy48. 
Założyli przy tym, że istotna dla oceny i pamiętania reklam może być zarówno 
tzw. siła przeżywanych przez odbiorcę emocji (czyli to, czy są one pozytywne czy 
negatywne), jak i siła pobudzenia emocjonalnego. Wiele wcześniejszych badań 
psychologicznych wykazywało, że siła emocji sprzyja pojawianiu się sądów i opinii 
z nią zgodnych. Ze wspomnianych badań wynika jednak, że efekt ten pojawia 
się głównie w wypadku przekazów reklamowych, których ton afektywny nie jest 
jednoznaczny49. Jeżeli zaś reklama ma jednoznacznie pozytywną lub negatyw-
ną wymowę, taki efekt powinien albo zupełnie zanikać, albo też być wyraźnie 
słabszy. W takiej sytuacji na ocenę reklam wpływa raczej poziom pobudzenia 
emocjonalnego.

Rola emocji pozytywnych wywoływanych przez treści docierające do odbiorcy 
reklam jest dobrze poznana i raczej jednoznaczna. Pomagają one zapamiętać 
reklamę, natomiast nie zawsze ułatwiają zapamiętanie promowanej marki. Bar-
dziej złożone wydają się kwestie dotyczące sytuacji, w której emocją wywoływaną 
przez przekaz reklamowy jest lęk. W tworzeniu takich reklam specjalizują się na 
przykład towarzystwa ubezpieczeniowe, które przekonują, że nasz dom może się 
spalić, nasz samochód może zostać okradziony albo doszczętnie rozbity, a nasze 
życie może się nieoczekiwanie skończyć. Jean-Charles Chebat wraz ze swymi 
współpracownikami postanowił sprawdzić, jak lęk indukowany przez treść reklamy 
wpływa na jej zapamiętanie50. 

Niejako przy okazji sprawdzano też rolę dwóch innych czynników związanych 
z emocjami, które mogą się pojawiać i wpływać na odbiorcę reklam. Pierwszy z nich 
to fizyczna atrakcyjność osoby występującej w reklamie, drugi – stopień, w jakim 
widz może się identyfikować z bohaterem reklamy. Badanym pokazywano film, 

48 L.H. Gordon, N. Carol: Podręcznik reklamy. Przeł. T. Gruszkowski. Warszawa, WIG 
Press, 2000, s. 111.

49 Ibidem, s. 111.
50 D. Doliński: Psychologiczne mechanizmy reklamy. Gdańsk, Gdańskie Wydaw. Psy-

chologiczne, 2003, s. 125–126.
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w którym pracownik banku zachęcał do używania kart kredytowych. W zależno-
ści od scenariusza eksperymentu mężczyzna ten miał bardzo ciepły, przyjemny 
głos i zwracał się bezpośrednio do słuchaczy lub też mówił w sposób całkowicie 
neutralny. Ponadto część badanych dowiadywała się, że pracownik ten jest obco-
krajowcem, ostatnio przybyłym z Francji, a część, że jest to rdzenny mieszkaniec 
kanadyjskiego Quebecu – regionu, z którego pochodzili uczestnicy eksperymentu. 
Zakładano, że w tym drugim wypadku silniejsza będzie identyfikacja widzów 
z bohaterem reklamy. W badaniu testowano trzy filmy. W pierwszym pracownik 
banku zachęcał do korzystania z kart kredytowych, koncentrując się na tym, że 
w ten sposób łatwiej regulować wszelkie rachunki (nie trzeba czekać na wydanie 
reszty, nosić wypchanego portfela itp.)51. Drugi film zawierał elementy wywołu-
jące u odbiorcy lęk: pracownik banku zwracał uwagę, że mnożą się kradzieże i że 
nosząc przy sobie pieniądze, można je stracić – karta kredytowa pozwala uniknąć 
takiego ryzyka. W trzecim z filmów wskazano zdecydowanie większe zagrożenie: 
widzowie dowiadywali się, że noszenie przy sobie pieniędzy to narażanie się na 
mord, bo motyw finansowego zysku jest najczęstszą przyczyną zabójstw w wielu 
miastach Ameryki Północnej. Następnie sprawdzano, w jakich warunkach ludzie 
zapamiętują najwięcej przekazywanych w reklamie informacji. Okazało się, że 
zapamiętywaniu najlepiej służy średni poziom lęku. Jeśli bowiem lęk nie jest 
bardzo nasilony, to pobudza on uwagę i ułatwia aktywny odbiór informacji. Jeżeli 
jednak przekracza ten optymalny poziom, nabiera charakteru popędowego, co 
prowadzi do usuwania z pamięci kojarzonych z nim nieprzyjemnych informacji. 
Interesujące, że negatywne efekty związane z wysłuchiwaniem przez badanych 
informacji o morderstwach były wyraźnie słabsze wtedy, gdy bohater reklamy 
mówił ciepłym, miłym głosem. Prawdopodobnie taki mówca przyciągał uwagę 
odbiorców i wówczas nie przejmowali się oni tak bardzo samym zagrożeniem52.

John F. Tanner, James B. Hunt i David R. Eppright dowodzili z kolei, że jeśli 
reklama ma wzbudzać lęk dla zwiększenia jej efektywności, to oprócz zagrożenia 
należy w niej przedstawić jego przyczynę oraz pokazać, jak w łatwy sposób go unik-
nąć53. Co istotne, elementy te powinny być pokazane w takiej właśnie kolejności, 
na przykład zagrożenie – wypadek samochodowy, przyczyna – zużyte amortyza-
tory, sposób na uniknięcie zagrożenia – nowy amortyzator. Jeśli któregokolwiek 
z tych elementów brakuje w przekazie reklamowym albo też nie jest zachowana 
ich właściwa kolejność, to reklama oparta na lęku jest mniej skuteczna lub nie jest 
skuteczna w ogóle. Wzbudzanie lęku stanowi jeden z częstszych motywów reklam 
produktów z branży medycznej, kosmetycznej, ubezpieczeniowej i motoryzacyjnej. 
Lęk jest też bardzo częstym motywem reklam społecznych.

51 Ibidem, s. 126. 
52 D. Doliński: Psychologiczne mechanizmy…, s. 128. 
53 A. Falkowski, T. Tyszka: Psychologia zachowań konsumenckich…, s. 71–72.
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Inne emocje często wywoływane przez reklamy to poczucie winy i wstydu. Są 
one bowiem emocjami szczególnie dotkliwymi dla człowieka. Jeżeli się pojawiają, 
odbiorca chce jak najszybciej podjąć działania zmierzające do ich usunięcia. Po-
czuciem winy i wstydu operują często producenci żywności dla małych dzieci54. 
Matki pracujące zawodowo mają zwykle wrażenie, że nie zapewniają swoim 
dzieciom najbardziej wartościowego pożywienia, nie wystarcza im bowiem czasu, 
by zawsze przygotowywać świeże posiłki. W reklamach produktów tej branży 
wskazuje się takie postępowanie, co wywołuje u odbiorców poczucie winy i wsty-
du, a w konsekwencji motywuje do nabywania pokarmów reklamowanych jako 
zdrowe i pełnowartościowe.

Rola negatywnych emocji w oddziaływaniu reklam jest bardzo złożona i często 
trudna do przewidzenia. Mary B. Pinto i Susan Priest, badając wpływ reklamy, 
która w założeniu miała wywoływać u odbiorców poczucie winy, zaobserwowały, 
że nieoczekiwanie reagują oni także złością55. Inne badanie pokazało, że reklama, 
która wzbudzała u odbiorców założone wcześniej uczucie smutku, wywoływała też 
reakcje lękowe56. Ponieważ więc poszczególne emocje negatywne mogą zmniejszać 
lub zwiększać moc perswazyjną prezentowanych w reklamach treści, a niektóre 
ze stanów emocjonalnych pojawiają się u odbiorcy zupełnie nieoczekiwanie, 
zazwyczaj się sugeruje, aby oddziaływanie takich reklam było zawsze starannie 
przebadane przed decyzją o emisji.

W literaturze przedmiotu wskazuje się, że reklamy są dla odbiorcy interesujące, 
jeżeli oddziałują na niego dynamiką przekazu emocjonalnego oraz emocjonalną 
spójnością reklamy i przedstawianego w niej produktu. Dwa podstawowe parametry 
uwzględniane przy określaniu stopnia dynamiki przekazu to znak (pozytywne 
lub negatywne) i intensywność emocji. Reklamy audiowizualne, w których akcja 
rozgrywa się w taki sposób, że dochodzi do zmiany jednego lub drugiego para-
metru, można określić mianem dynamicznych, natomiast reklamy pozbawione 
takiej zmiany można nazwać statycznymi.

W jednym z badań Esther Thorson i Marian Friestad sprawdzali, jakie reklamy 
są przez ludzi najlepiej pamiętane57. Testowaniu poddano przekazy emocjonalnie 
neutralne, oparte wyłącznie na emocjach pozytywnych albo negatywnych, a także 
dynamiczne, to jest wykorzystujące zarówno pozytywne, jak i negatywne emocje 
o różnej intensywności. Okazało się, że najlepiej pamiętane są przez ludzi te ostatnie. 
W innym badaniu Thorson stwierdziła, że reklamy dynamiczne w największym 
stopniu angażują uwagę widzów i sprzyjają pozytywnej ocenie samego produktu58.

54 M. Laszczak: Psychologia przekazu reklamowego. Dla twórców i odbiorców komunikatów 
reklamowych. Kraków, Wydaw. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 1998, s. 152.

55 Ibidem. 
56 Ibidem. 
57 D. Doliński: Psychologiczne mechanizmy…, s. 127.
58 Ibidem.
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Emocje malujące się na twarzach aktorów i obecne w sposobie, w jaki mówią 
i gestykulują, mają przekonywać widza o zaletach prezentowanych towarów 
i usług, a także angażować jego uwagę i zmuszać do patrzenia na ekran. Mają 
spowodować, że reklama i przedstawiane w niej nazwy produktów zostaną 
przez niego zapamiętane. Mają wreszcie sprawić, że sięgnie on do swojego 
portfela, aby kupić określony rodzaj margaryny, wody po goleniu, depilatora czy 
odkurzacza. Emocjonalna spójność reklamy wynika między innymi ze stopnia, 
w jakim emocje ujawniane przez bohatera (lub bohaterów) filmu reklamowego 
związane są z samym produktem. Wzrostowi siły tego skojarzenia sprzyjać bę-
dzie też emocjonalna dynamiczność reklamy. Reklama dynamiczna spowoduje, 
że związek: produkt–aktor będzie dużo łatwiej zauważany i  lepiej pamiętany. 
W przypadku spotów, w których oglądana przez telewidzów ekspresja emocji 
nie ma przyczynowego związku z reklamą, mówi się o niskiej spójności. Zwykle 
zakłada się, że wysoki stopień emocjonalnej spójności jest podstawą wytworze-
nia się w świadomości widza związku między posiadaniem danego produktu 
a płynącymi z tego faktu korzyściami.

Skuteczna reklama emocjonalna to zatem przekaz dynamiczny i zarazem spójny. 
Spełnienie tego warunku to jednak nie wszystko. W latach sześćdziesiątych XX 
wieku Herbert Krugman opracował model skutecznego przekazu reklamowego59. 
Zaproponowany przez niego trójczłonowy model efektywnej reklamy zakłada, że 
reklama skuteczna to taki przekaz, który buduje silne związki w trójkącie mię-
dzy reklamowanym produktem, postaciami występującymi w spocie i odbiorcą 
przekazu. Celem ostatecznym jest oczywiście powstanie silnego związku między 
samym produktem a widzem, do którego reklama jest kierowana. Widz ma uznać, 
że produkt w jakiś sposób do niego pasuje, że jest zgodny z jego preferencjami 
i potrzebami, oraz poczuć, że „dobrze byłoby coś takiego mieć”.

Znani i lubiani w reklamach społecznych
Angażowanie do reklam społecznych postaci sławnych i darzonych sympatią 
staje się coraz powszechniejszą praktyką, można nawet mówić w tym przypadku 
o swego rodzaju modzie. Udział znanego i lubianego aktora, muzyka, piosenkarza 
czy sportowca przyciąga uwagę odbiorcy do problematyki społecznej poruszonej 
w danym komunikacie. Ludzie ci cieszą się szacunkiem i wywierają znacznie większy 
wpływ na społeczeństwo niż osoby nieznane. Zdarza się jednak, że tzw. celebryci, 
występując w reklamach społecznych, promują własną osobę. Temu procederowi 
należy z pewnością przeciwdziałać, gdyż może poprowadzić reklamę społeczną 
w niewłaściwym, zgubnym kierunku.

59 M. Laszczak: Psychologia przekazu…, s. 152–154.
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Do udziału w reklamach społecznych zaprasza się również autorytety w danej 
dziedzinie, często znanych i cenionych specjalistów. Nawołują oni do określonych 
postaw i zachowań lub też przedstawiają wybraną problematykę. Najistotniejsze 
znaczenie ma tutaj kwestia wiarygodności – zdecydowanie łatwiej uwierzyć po-
wszechnie cenionemu ekspertowi niż komuś zupełnie nieznanemu.

Konstruowanie przekazu reklamowego z udziałem ludzi powszechnie znanych 
i cenionych wymaga starań i czasem większego budżetu, jednak efektywność takich 
reklam jest zdecydowanie większa. Znaczenie ma również to, że działania takich 
postaci są nagłaśniane w mediach, przez co całe kampanie stają się popularniejsze 
bez konieczności inwestowania dodatkowych środków finansowych.

W Internecie można odnaleźć wiele reklam społecznych amerykańskich, brytyj-
skich czy francuskich, których treści są zupełnie inne niż przedstawiane w polskich 
reklamach społecznych, co wiąże się z obowiązującym odmiennym podejściem 
do zagadnienia. Reklamy antynikotynowe w Polsce nie są tak drastyczne, jak na 
przykład we Francji, gdzie w reklamie pokazywano płuca osoby palącej papiero-
sy przez 20 lat; podobnie w Wielkiej Brytanii ukazano wprost, jakie szkody dla 
organizmu przynosi długotrwałe palenie tytoniu. W takich reklamach udział 
autorytetów czy osób znanych ma małe znaczenie, gdyż sugestywność i skutecz-
ność oddziaływania reklamy wynika bezpośrednio z treści przekazu, a nie formy 
czy kontekstu jej komunikowania. Trzeba więc mieć na uwadze, że wprawdzie 
angażowanie sławnych postaci zwiększa efektywność reklamy społecznej, ale nie 
zawsze jest konieczne, aby tę efektywność zapewnić.
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Założenia metodologiczne  
badań

Przedmiot i cele badań
Przedmiotem prezentowanych w książce badań są telewizyjne reklamy społeczne 
emitowane w Polsce w latach 2005–2010. Postawiony problem badawczy to rola 
reklamy społecznej w procesie kształtowania świadomości społecznej oraz zacho-
wań i postaw społecznych. Celem badań była analiza treści poszczególnych reklam 
społecznych i ich charakterystyka porównawcza. Wszelkiego rodzaju problematyka 
badań naukowych stanowi określony zbiór pytań, dotyczących pewnych przed-
miotów i zdarzeń czy procesów, które określają przedmiot zainteresowania, czyli 
określoną dziedzinę zjawisk społecznych. Zgodnie ze zdefiniowanym problemem 
badawczym zostały sformułowane następujące pytania badawcze: 

1. Czy w reklamach społecznych są wykorzystywane środki perswazyjne?
2. Jakie środki wyrazu wykorzystuje się w reklamach społecznych w celu wy-

wierania wpływu na odbiorców?
3. Jakie elementy reklam społecznych mają największy wpływ na ich wyraz?
4. Czy reklamy społeczne są nacechowane emocjonalnie?
5. Jakie tematy porusza się w reklamach społecznych?
6. Jakie tematy porusza się w reklamach społecznych najczęściej?
7. Czy przemoc w rodzinie jest głównym tematem reklam społecznych?
Analiza zebranego podczas badań materiału powinna być ukierunkowana na 

zweryfikowanie przyjętych hipotez oraz realizację celów badawczych. Badania 
przeprowadzono więc pod kątem zawartości tematyki dotyczącej nacechowania 
emocjonalnego, wykorzystanej argumentacji i stosowania środków perswazji 
w reklamach społecznych. Jednostką analizy przyjętą w ramach badania są reklamy 
społeczne opublikowane od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2010 roku. 

Sformułowano hipotezę główną: Środki perswazji były stosowane w telewi-
zyjnej reklamie społecznej w Polsce w latach 2005–2010. 
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Zgodnie ze zdefiniowanym problemem badawczym hipoteza główna zo-
stała rozpisana na następujące hipotezy szczegółowe: 1. W telewizyjnych 
reklamach społecznych w Polsce w latach 2005–2010 częściej poruszano temat 
przemocy domowej niż pozostałych problemów społecznych. 2. W reklamach 
tych najczęściej występował zwyczajny bohater, przedstawiający rzeczywistą 
lub wykreowaną historię. 3. Środkami perswazji wykorzystywanymi w tych re-
klamach były prócz środków językowych również: emocje, kolorystyka, dźwięk 
i obraz. 4. Postacie celebrytów, autorytetów i ludzi powszechnie lubianych były 
często wykorzystywane w tych reklamach, w celu zwrócenia uwagi odbiorców 
na poruszany problem.

Na podstawie określonego przedmiotu, celów i hipotez badawczych oraz przygo-
towanego klucza kategoryzacyjnego sprawdzono użyteczność i wartość tego klucza 
w odniesieniu do niewielkiej, ale jak najbardziej zróżnicowanej części materiału 
badawczego. Miało to umożliwić sprawdzenie funkcjonalności narzędzi badaw-
czych. Kolejnym etapem było przeprowadzenie badania właściwego. Dokonano 
analizy zebranego materiału, z wykorzystaniem dobranych jednostek pomiaru 
i obliczeń, oraz weryfikacji hipotezy głównej i hipotez składowych, w odniesieniu 
do problemu badawczego.

Metody i techniki badań
Biorąc pod uwagę specyfikę zjawiska będącego przedmiotem badań oraz sformu-
łowane hipotezy i pytania badawcze, za metodę badawczą przyjęto analizę treści. 
Wybór tej właśnie metody był podyktowany jej szczególnym dostosowaniem do 
badania ludzkich przekazów, rejestrowanych w różnych formach. Może więc 
dotyczyć materiałów drukowanych lub niedrukowanych, takich jak: książki, 
czasopisma, gazety, strony WWW, korespondencja, dokumenty rządowe, a także 
przekazy radiowe i telewizyjne, w tym reklamy. Należy dodać, że analizę treści 
w szerszym znaczeniu można stosować w przypadku przekazów niewyłącznie 
słownych, na przykład komiksów, karykatur, fotografii, filmów czy plakatów1. 
W analizie treści zazwyczaj nawiązuje się do potocznego bądź intuicyjnego ro-
zumienia języka, co pozwala nie tylko na wskazanie znaczeń komunikowanych 
intencjonalnie, ale także na wyciągnięcie wniosków dotyczących rzeczywistości 
pozajęzykowej, udzielenia odpowiedzi na pytania: kto mówi? do kogo mówi? 
dlaczego mówi? jak mówi? z jakim skutkiem?2. 

1 W. Pisarek: Analiza zawartości prasy. Kraków, Ośrodek Badań Prasoznawczych, 1983, s. 31.
2 J. Fiske: Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem. [Przeł. A. Gierczak]. Wrocław, 

Astrum, 2008, s. 172; E. Babbie: Badania społeczne w praktyce. Przeł. W. Betkiewicz. Warszawa, 
Wydaw. Naukowe PWN, 2002, s. 91–93.
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Wyróżnia się trzy grupy informacji uzyskanych dzięki omawianej metodzie: 
informacje na temat samej treści (opis cech przekazu), informacje na temat au-
tora przekazu (wyprowadzenie wniosków o nadawcy przekazu lub przyczynach 
sformułowania przekazu) i zakładanych przez niego cechach odbiorców (wypro-
wadzenie wniosków o skutkach, jakie dany przekaz wywiera na odbiorców). 
W zakresie informacji na temat samej treści można doszukać się tak istotnych 
elementów, jak badanie nad rozwojem nauki, a także badanie sposobów konstru-
owania i stosowania wzorców właściwej informacji oraz różnic w treści przekazów 
informacyjnych różnych narodów. Należy także wspomnieć o porównywaniu 
różnych środków masowego przekazu oraz technicznej pomocy przy przepro-
wadzaniu badań3. Wśród informacji uzyskanych o nadawcy można wskazać 
diagnozę cech psychicznych jednostek i grup, wykrywanie akcji (bądź treści) 
o charakterze propagandowym, a przede wszystkim możliwe jest stwierdzenie 
intencji i innych cech wypowiadającej się osoby. Do ostatniej grupy, odnoszącej 
się do informacji na temat cech odbiorców, a także wpływu wywieranego na nich 
przez dany przekaz, uzyskanej dzięki analizie treści, należy odzwierciedlenie 
i ukazanie postaw, dążeń i wartości grup ludności oraz ujawnienie ośrodków 
zainteresowań ogólnej populacji z podziałem na wiele grup (ze względu na 
wiek, płeć, miejsce zamieszkania, wykształcenie itp.)4. Ponadto do informacji 
na temat cech odbiorców należy analiza postaw i zachowań wywołanych przez 
środki masowej informacji. 

Przy okazji omawiania istoty analizy treści należy wspomnieć o jej jednostkach. 
Jest to najmniejszy element treści, który występuje w przekazie. Jednostkami 
analizy mogą być pojedyncze terminy, jednak badacz musi znać kontekst ich 
funkcjonowania. Istnieje pięć podstawowych jednostek. Są nimi: słowo, czyli naj-
mniejsza jednostka, najczęściej wykorzystywana we wszelkiego rodzaju badaniach, 
temat – zwłaszcza w badaniach nad propagandą, badaniu postaw, wyobrażeń czy 
wartości. Następnie należy wymienić postacie, czyli liczbę bohaterów pojawia-
jących się w tekście, oraz akapity i pozycje, czyli na przykład: książka, artykuł, 
przemówienie itp.5. 

Ze względu na różne czynniki regulujące zakres analizy treści można podzielić 
ją na analizę treści ilościową oraz jakościową. Pierwsza przeprowadzana jest na 
dużych próbach wybieranych losowo. W tym przypadku badacz interesuje się 
treścią oraz budową przekazu, natomiast już nie jej przesłaniem. Każdej analizie 
tego rodzaju towarzyszą metody statystyczne. Ogromny nacisk kładzie się na 
częstotliwość, z jaką symbole zawarte w badanym tekście występują, a potem 
są powtarzane. Ważny jest także sposób ich przedstawienia – czy są ukazywane 

3 W. Pisarek: Analiza zawartości prasy…, s. 45.
4 R. Wimmer, J. Dominick: Mass media. Metody badań. Kraków, Wydaw. Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, 2008, s. 211.
5 W. Pisarek: Analiza zawartości prasy…, s. 103.
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negatywnie, pozytywnie czy może neutralnie. Innymi własnościami charaktery-
zuje się analiza jakościowa. Podstawową różnicą jest to, że przeprowadza się ją 
na małych, nie całkiem kompletnych próbach. Służy przede wszystkim badaniu 
intencji nadawcy danej treści. Rzadko stosowne są metody statystyczne. Dotyczy 
to w największej mierze kategorii występujących często, choć zdarza się, że obej-
muje się nią treści pomijane6. 

Analiza treści jest prowadzona etapami. Na początku mamy do czynienia z ana-
lizą wstępną, czyli tzw. fazą planowania, polegającą na określeniu wyjściowych 
pomysłów, dokładnym dopracowaniu wykazu informacji oraz skonstruowaniu 
narzędzi przydatnych do dalszych działań. Ponadto jej celem są: sformułowanie 
celów i hipotez badawczych, wybór przekazów, które mają zostać poddane badaniu, 
oraz wybór jednostek analizy, a także opracowanie klucza, na którym będzie się 
opierała dalsza analiza i interpretacja wniosków. Następnymi etapami analizy są 
kolejno: wykorzystanie materiału poddawanego badaniu i opracowanie wyników 
zawierających interpretację i wnioskowanie. 

Dokonując wyboru przekazów do analizy, należy kierować się czterema pod-
stawowymi zasadami: 1) wyczerpania – należy dotrzeć do wszystkich ustalonych 
elementów, nawet jeśli są one nieadekwatne czy trudno dostępne; 2) reprezenta-
tywności – należy wybrać próbę losowo; warunek ten jednak nie zawsze musi być 
spełniony; 3) homogeniczności – materiał musi być jednorodny (tylko materiał 
prasowy, tylko pochodzący z reklam telewizyjnych itp.); 4) trafności – materiał 
musi zostać dobrany tak, aby mógł być adekwatnym i wiarygodnym źródłem 
informacji z punktu widzenia przyjętych celów badawczych. 

Istotnym elementem analizy treści jest dobranie odpowiedniej próby i okre-
ślenie właściwych jednostek analizy. W badaniach przedstawionych w książce 
został zastosowany grupowy dobór próby, który obejmował ustalony okres; jak 
wspomniano, jednostką analizy przyjętą w ramach badania są telewizyjne reklamy 
społeczne wyemitowane w latach 2005–2010. Kolejnym etapem jest kodowanie, 
które polega na przekształceniu surowych danych w dane o charakterze standa-
ryzowanym. Kodowanie w analizie treści wiąże się z podejmowaniem działań 
zgodnych z logiką konceptualizacji oraz operacjonalizacji7. Na podstawie kon-
ceptualizacji powstają pewne kategorie kodowe służące na dalszym etapie analizie 
danych ilościowych oraz jakościowych. 

Wykorzystaną w omawianych tu badaniach techniką był klucz kategoryzacyjny. 
Technika ta polega na stworzeniu systemu kategorii niezbędnych do dokonania 
analizy zawartości, tj. kwestionariusza, który zawiera zestaw pytań ważnych dla 
osiągnięcia celu badawczego, prowadzących do potwierdzenia lub obalenia zało-
żeń badawczych i jednocześnie odnoszących się do każdej z badanych jednostek. 

6 Ibidem.
7 Ibidem, s. 101–102.
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Kategoryzacja, ogólnie rzecz biorąc, to działanie, które polega na łączeniu w grupy 
obiektów, które posiadają wspólne cechy i podlegają wspólnym kryteriom. Klucz 
kategoryzacyjny stanowi system kategorii, które są niezbędne do dokonania 
analizy zawartości treści. 

Zwykle wskazuje się dwa sposoby ustalania kategorii treści: 1) a posteriori – ko-
dowanie emergentne, które stanowi klucz kategoryzacyjny; tworzony jest on już 
po zbadaniu danych, na podstawie wspólnych czynników bądź też tematów, wy-
wnioskowanych z danych; 2) a priori – kodowanie, w którym najpierw są ustalane 
kategorie, a następnie na podstawie uzasadnień teoretycznych bądź pojęciowych 
jest analizowany materiał empiryczny8. Dla przedstawionych tutaj badań klucz 
kategoryzacyjny został przygotowany a priori.

Podstawą każdego klucza kategoryzacyjnego są sprecyzowane zasady stosowania 
oraz przedstawienie definicyjne i operacyjne wszystkich pojęć. Następnie opra-
cowuje się ich wskaźniki, które będą świadczyły o zaliczeniu badanego materiału 
do danej kategorii9. Ma to istotne znaczenie dla rozumienia procesu badawczego, 
możliwości jego powtórzenia i zrozumienia klucza kategoryzacyjnego. Kategorie 
klucza w analizie zawartości powinny zawsze i bezwzględnie odpowiadać celowi 
i problematyce badań, wyczerpywać problem i materiał badawczy oraz być mak-
symalnie jednoznaczne. Jest też rzeczą pożądaną, aby ponadto były one oszczędne, 
oparte na podziale logicznym i rozłączne10. Klucz kategoryzacyjny musi być wia-
rygodny i powinien obejmować ustalenie systemu kwantyfikacji, przeprowadzenie 
badania, analizy zebranych danych oraz wyciąg nięcie wniosków11. 

Na podstawie przedstawionych reguł zostało opracowanych 12 kluczy katego-
ryzacyjnych:

1. Klucz kategoryzacyjny do badania tematyki: 
 a) aktywizacja i społeczeństwo obywatelskie,
 b) bezpieczeństwo ruchu drogowego,
 c) edukacja,
 d) ekologia i środowisko,
 e) gospodarka,
 f) organizacje i instytucje pozarządowe (wsparcie działalności, w tym „1%  

    podatku).
 g) komunikacja w rodzinie,
 h) konsumpcjonizm i konsumenci,
 i) kultura,
 j) marketing regionalny,

8 M. Lisowska-Magdziarz: Analiza zawartości mediów. Przewodnik dla studentów. 
Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004, s. 124.

9 Ibidem, s. 57–59.
10 Ibidem, s. 55; W. Pisarek: Analiza zawartości prasy…, s. 103.
11 R. Wimmer, J. Dominick: Mass media…, s. 216–225.
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 k) zrównoważony rozwój,
 l) obronność i bezpieczeństwo,
 ł) pomoc społeczna,
 m) praca i polityka zatrudnienia,
 n) prawa człowieka,
 o) profilaktyka – zdrowie i uzależnienia,
 p) promocja zdrowia,
 r) przejrzystość instytucji, korupcja,
 s) przemoc,
 t) społeczna odpowiedzialność biznesu,
 u) wykluczenie społeczne,
 w) równouprawnienie i tolerancja,
 y) wolontariat.
2. Klucz kategoryzacyjny do badania zasięgu terytorialnego:
 a) lokalny,
 b) regionalny,
 c) ogólnopolski.
3. Klucz kategoryzacyjny do badania tematyki ze względu na okres emisji i czas  

 trwania spotu:
 a) okres reklamowy,
 b) czas trwania,
 c) kategoria tematyczna.
4. Klucz kategoryzacyjny do badania adresata reklamy społecznej:
 a) dzieci,
 b) kobiety,
 c) mężczyźni,
 d) dorośli.
5. Klucz kategoryzacyjny do badania środków wyrazu: 
 a) wypowiedź słowna, 
 b) wypowiedź obrazowa,
 c) wypowiedź słowno-obrazowa.
6. Klucz kategoryzacyjny do badania typu bohatera:
 a) zwykły człowiek,
 b) autorytet,
 c) gwiazda, celebryta,
 d) polityk,
 e) członek organizacji społecznej,
 f) bohater rzeczywisty,
 g) bohater wykreowany.
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7. Klucz kategoryzacyjny do badania czasu występowania bohaterów poszcze- 
 gólnych typów:

 a) całkowity czas w minutach, 
 b) udział procentowy w czasie całkowitym.
8. Klucz kategoryzacyjny do badania zawartości typu bohatera: 
 a) bohater zbiorowy,
 b) bohater indywidualny.
9. Klucz kategoryzacyjny do badania podmiotu realizującego reklamę:
 a) reklama rządowa,
 b) pozostałe.
10. Klucz kategoryzacyjny do badania argumentacji:
 a) racjonalna,
 b) emocjonalna.
11. Klucz kategoryzacyjny do badania nacechowania emocjonalnego:
 a) pozytywne,
 b) negatywne,
 c) neutralne,
 d) współczucie.
12. Klucz kategoryzacyjny do badania zastosowanych środków perswazji:
 a) reguły wywierania wpływu,
 b) implikacja,
 c) presupozycja,
 d) negacja,
 e) reguła społecznego dowodu słuszności,
 f) reguła lubienia i autorytetów,
 g) reguła niedostępności.
Do opisu kluczy kategoryzacyjnych zostały dołączone tabele, według których 

prowadzono badania.
Pierwszy klucz, do badania tematyki reklam, pierwotnie składał się z sześciu 

kategorii. Pierwsza to reklamy ukazujące problemy zdrowotne lub konsekwencje 
zdrowotne wynikające z niezdrowego trybu życia czy też innych czynników. Druga 
kategoria obejmowała reklamy społeczne ukazujące problemy wykluczenia spo-
łecznego, dotyczące różnych grup wiekowych i społecznych. Kategoria przemocy 
w rodzinie miała skupić wszystkie tematy związane z przemocą fizyczną oraz 
psychiczną i emocjonalną w stosunku do dzieci lub współmałżonków. Kolejna 
kategoria tematyczna dotyczyła reklam związanych z nałogami. Ostatnia, otwarta 
kategoria („inne”) miała służyć zgrupowaniu reklam niemożliwych do przypo-
rządkowania do pięciu wyróżnionych kategorii. Na etapie weryfikacji klucza 
zostały przeformułowane istniejące już kategorie i utworzone nowe. W rezultacie 
na klucz zastosowany w badaniach złożyły się 23 kategorie, wskazujące na zakres 
problematyki poruszanej w analizowanych reklamach społecznych.
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Tabela 5.1. Klucz kategoryzacyjny do badania tematyki

Problematyka Kampania

lp. zakres lp. tytuł 

1 Aktywizacja i społeczeństwo obywatelskie

2 Bezpieczeństwo ruchu drogowego

3 Edukacja

4 Ekologia i środowisko

5 Gospodarka

6 Organizacje i instytucje pozarządowe 
(wsparcie działalności, w tym „1% podatku”)

7 Komunikacja w rodzinie

8 Konsumpcjonizm i konsumenci

9 Kultura

10 Marketing regionalny

11 Zrównoważony rozwój

12 Obronność i bezpieczeństwo

13 Pomoc społeczna

14 Praca i polityka zatrudnienia

15 Prawa człowieka

16 Profilaktyka – zdrowie i uzależnienia

17 Promocja zdrowia

18 Przejrzystość instytucji, korupcja

19 Przemoc

20 Społeczna odpowiedzialność biznesu

21 Wykluczenie społeczne

22 Równouprawnienie i tolerancja

23 Wolontariat

Kolejny klucz, do badania zasięgu terytorialnego reklamy społecznej, zawiera 
trzy kategorie: lokalny, regionalny, ogólnopolski. Reklamy społeczne o zasięgu 
lokalnym to wszystkie te, które emitowano w danej miejscowości lub na obsza-
rach do niej przynależnych. Reklamy o zasięgu regionalnym były emitowane 
w danym regionie (np. Śląsk, Zagłębie Dąbrowskie) lub województwie. Reklamy 
ogólnopolskie objęły swym zasięgiem cały kraj.
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Tabela 5.2. Klucz do badania zasięgu terytorialnego

Kampania Zasięg

lp. tytuł lokalny regionalny ogólnopolski

Trzeci klucz kategoryzacyjny został stworzony w celu określenia zależności mię-
dzy tematyką reklamy społecznej a okresem jej emisji i czasem trwania. Kategoria 
tematyczna wskazuje zakres tematyczny poszczególnych reklam, a zatem – jakie 
problemy społeczne zostały w nich poruszone. Okres emisji to czas, w jakim dana 
reklama była emitowana, natomiast czas trwania to liczba sekund trwania reklamy. 

Tabela 5.3. Klucz kategoryzacyjny do badania tematyki ze względu na okres emisji  
i czas trwania spotu

Kampania Kategoria 
tematyczna  Okres emisji Czas trwania

lp. tytuł

Czwarty klucz kategoryzacyjny, do badania adresata reklamy społecznej, obej-
muje cztery kategorie. Pierwszą kategorią są dzieci, gdyż bardzo często to one stają 
się podmiotem reklam społecznych, jako najbardziej narażone na bezpośrednie 
konsekwencje patologii w rodzinie. „Kobiety” to wszystkie osoby płci żeńskiej, 
natomiast „mężczyźni” to wszystkie osoby płci męskiej, do których były kiero-
wane przekazy reklamowe. Wyróżniona została również kategoria „dorośli”, gdyż 
niektóre reklamy były skierowane do przedstawicieli obu płci.

Tabela 5.4. Klucz kategoryzacyjny do badania adresata

Kampania Adresaci

lp. tytuł dzieci kobiety mężczyźni dorośli

Kolejny, piąty klucz kategoryzacyjny, do badania środków wyrazu zastosowa-
nych w reklamie społecznej, składa się z trzech kategorii wypowiedzi: słownej, 
obrazowej i słowno-obrazowej. Pierwsza odnosi się do przekazów o treści języ-
kowej, druga – do przekazów o treści obrazowej, a trzecia – do przekazów o treści 
zarówno językowej, jak i obrazowej. 



90 Założenia metodologiczne badań

Tabela 5.5. Klucz kategoryzacyjny do badania środków wyrazu

Kampania Wypowiedź

lp. tytuł słowna obrazowa słowno-obrazowa

Na szósty klucz kategoryzacyjny, do badania typu bohatera reklamy społecznej, 
składa się siedem kategorii: 1) zwykły człowiek, czyli przysłowiowy Pan Kowalski; 
2) autorytet, czyli osoba poważana przez społeczeństwo i identyfikowana zazwyczaj 
pozytywnie; 3) gwiazda, celebryta, czyli postać znana z telewizji, kina i „prasy ko-
lorowej”; 4) polityk, czyli osoba działająca aktywnie na polskiej scenie politycznej; 
5) członek organizacji społecznej, czyli osoba, której działalność związana jest ściśle 
z działaniami charytatywnymi, wolontariatem lub innymi, mającymi pozytywne 
skutki dla społeczeństwa; 6) bohater rzeczywisty – kategoria ta wskazuje, że postać 
z reklamy przedstawia realną historię z własnego życia; 7) bohater wykreowany 

– kategoria ta wskazuje, że bohater reklamy to aktor odgrywający określoną rolę.

Tabela 5.6. Klucz kategoryzacyjny do badania typu bohatera

Kampania Zwykły 
człowiek Autorytet Celebryta, 

gwiazda Polityk
Członek 

organizacji 
społecznej 

Bohater 
rzeczy-
wisty

Bohater 
wykre-
owanylp. tytuł

Siódmy klucz, do badania czasu występowania poszczególnych typów bohatera, 
zawiera dwie kategorie, „czas całkowity” – ukazującą, ile minut (łącznie) w reklamie 
społecznej występował dany bohater, oraz „udział w czasie całkowitym” – ukazu-
jącą tę samą zmienną jako stosunek procentowy zawartości w całkowitym czasie 
reklam społecznych. W kluczu tym zostały uwzględnione wszystkie określone 
wcześniej kategorie dotyczące typu bohatera.

Tabela 5.7. Klucz kategoryzacyjny do badania czasu występowania poszczególnych  
typów bohatera

Typ bohatera Czas całkowity [min] Udział w czasie 
całkowitym [%]

Zwykły człowiek

Autorytet
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Tabela 5.7. (cd.)

Celebryta, gwiazda

Polityk

Członek organizacji społecznej

Bohater rzeczywisty

Bohater wykreowany

W ósmym kluczu kategoryzacyjnym, do badania zawartości typu bohatera, 
„bohater zbiorowy” to kategoria obejmująca reklamy społeczne, w których pojawia 
się co najmniej dwóch bohaterów. Natomiast kategoria „bohater indywidualny” 
dotyczy reklam, w których bohater jest jeden.

Tabela 5.8. Klucz kategoryzacyjny do badania zawartości typu bohatera

Kampania Bohater

lp. tytuł zbiorowy indywidualny

Na dziewiąty klucz kategoryzacyjny, do badania podmiotu realizującego re-
klamę, składają się dwie kategorie. Pierwsza obejmuje wszystkie reklamy, które 
powstały dzięki środkom z budżetu państwa. Natomiast druga dotyczy reklam, 
które zostały zrealizowane przez: organizacje pozarządowe, organizacje społeczne, 
przedsiębiorstwa prywatne, grupy obywatelskie i wszystkie pozostałe podmioty 
niebędące organami rządowymi. 

Tabela 5.9. Klucz kategoryzacyjny do badania podmiotu realizującego reklamę

Kampania
Reklama rządowa Pozostałe

lp. tytuł

W dziesiątym kluczu kategoryzacyjnym, do badania zastosowanej argumentacji, 
wskazano dwie kategorie – argumentacji racjonalnej, obejmującej treść, która 
w sposób logiczny, przemyślany i racjonalny ukazuje problem, oraz argumentacji 
emocjonalnej, odnoszącej się do reklam, które mają na celu wywołanie emocji 
u odbiorcy. 
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Tabela 5.10. Klucz kategoryzacyjny do badania zastosowanej argumentacji

Kampania Argumentacja

lp. tytuł racjonalna emocjonalna

Jedenasty klucz kategoryzacyjny, do badania nacechowania emocjonalnego, 
obejmuje kategorie: „pozytywne” – reklama ukazuje pozytywne wartości i treści, 
które wzbudzają pozytywne emocje; „negatywne” – reklama wzbudza negatywne 
emocje; „neutralne” – reklama nie wzbudza żadnych emocji lub wzbudza emocje 
neutralne; „współczucie” – zostało wskazane jako osobna kategoria, ponieważ jest 
środkiem często wykorzystywanym w reklamach społecznych.

Tabela 5.11. Klucz kategoryzacyjny do badania nacechowania emocjonalnego

Kampania Nacechowanie emocjonalne

lp. tytuł pozytywne negatywne neutralne współczucie

Dwunasty klucz kategoryzacyjny, do badania zastosowanych środków per-
swazji, obejmuje siedem kategorii. Środki te zostały omówione w poprzednich 
rozdziałach książki. 

Tabela 5.12. Klucz kategoryzacyjny do badania zastosowanych środków perswazji

Kampania

Implikacja
Reguły 

wywierania 
wpływu

Presupo-
zycja Negacja

Reguła 
społecznego 

dowodu 
słuszności

Reguła 
niedostęp-

ności

Reguła 
lubienia 

i autoryte-
tów

lp. tytuł

Badaniami objęto reklamy społeczne, które powstały i zostały wyemitowane 
w telewizji w ciągu pięciu lat, od 2005 do 2010 roku. Dobranie takiego okresu 
badawczego pozwoliło na pozyskanie właściwego materiału i jednocześnie umoż-
liwiło ukazanie zmian, jakie się dokonały w zakresie reklamy społecznej, a także 
wnioskowanie o występujących tendencjach.

Próba do badania została dobrana losowo. Pierwszym etapem było oszacowanie 
liczby wszystkich telewizyjnych reklam społecznych w badanym okresie (292), 
z czego wybrano 99 reklam jako reprezentatywną próbę. Właściwą próbę (n = 99) 
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uzyskano na podstawie metody probabilistycznej doboru losowego (tzw. metoda 
prosta). Wśród technik doboru losowego prostego stosuje się wiele sposobów 
bezpośredniego i nieograniczonego doboru. W badaniu wykorzystano losowanie 
za pomocą urny. Polegało ono na zastąpieniu poszczególnych jednostek losami 
(numerami), które umieszczono w urnie, wymieszano i wylosowano odpowied-
nią ich liczbę, niezbędną do badań. Próba tak dobrana ma wszelkie cechy próby 
reprezentatywnej. Szczegółową charakterystykę wybranych reklam społecznych 
przedstawiono w rozdziale szóstym.

Badania pilotażowe, wykonywane przed przystąpieniem do właściwego pro-
cesu badawczego, zostały przeprowadzone na 10 wybranych losowo reklamach 
społecznych, za pomocą przygotowanego klucza kategoryzacyjnego. Umożliwiło 
to dopracowanie tego klucza oraz zidentyfikowanie niepotrzebnych kategorii. 
Badania pilotażowe przeprowadzono w grudniu 2012 roku. 

Właściwe badania trwały od stycznia 2013 do listopada 2014 roku. Wyniki z do-
konanych pomiarów zostały przedstawione za pomocą arkuszy kalkulacyjnych 
MS Excel i również w tym programie wykonano niezbędne obliczenia i analizy 
statystyczne. Niektóre prezentowane wyniki badań przedstawiono w formie gra-
ficznej, pozwalającej uwidocznić skalę poszczególnych zjawisk. 



R o z d z i a ł  6

Analiza modelowa  
reklam telewizyjnych  
w ramach wybranych  
kampanii społecznych*12

1. Mój pierwszy raz, 21 listopada

Hasła: Idź na wybory. To jest po prostu bardzo ważne
Czas: 9.11.2010–21.11.2010
Zasięg: Ogólnopolski
Nadawca: Instytut Spraw Publicznych
Cel:  Zachęcenie do pójścia na wybory

Kampania miała na celu zachęcenie młodych ludzi do skorzystania z czynnego 
prawa wyborczego, które im przysługuje. Spot został tak wyreżyserowany, by od-
biorca początkowo nie wiedział, o jaki „pierwszy raz” bohaterów chodzi. Agencja 
Young&Rubic starała się stworzyć obraz, który rzeczywiście zainteresuje młodego 
człowieka i zachęci go do pójścia na wybory po raz pierwszy w życiu. 

2. Jak działają Fundusze Europejskie

Hasła: Fundusze Europejskie zmieniają Polskę. Dla nas wszystkich.  
I tak to właśnie działa!

Czas: 3.09.2010–28.02.2011
Zasięg: Ogólnopolski
Nadawca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Cel:  Przybliżenie informacji na temat Funduszy Europejskich

*12Rozdział został przygotowany na podstawie analizy treści wybranych telewizyjnych spotów 
reklamowych (kopie wszystkich filmów znajdują się w moim archiwum). W trakcie prowadzenia 
badań spoty te były dostępne w telewizji lub poprzez strony internetowe, najczęściej poświęco-
ne poszczególnym kampaniom, w ramach których powstały (wykaz stron – zob. Bibliografia). 
Cenną bazą materiałową była także strona www.kampaniespoleczne.pl. 
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Reklama była częścią kampanii podjętej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 
Ambasadorami przedsięwzięcia zostali Marcin Prokop i Dorota Wellman. Obrazy 
przedstawione w spocie ukazywały zmiany i rozwój, który udało się wprowadzić 
dzięki środkom unijnym. Bohaterowie przedstawiali najlepsze przykłady wykorzy-
stania środków europejskich w Polsce. Kampania została zrealizowana z rozmachem 
i poprzez różne media. Zaplanowany budżet promocji Funduszy Europejskich wy-
nosił 16 milionów złotych i starano się rozdysponować go w całości. Wykorzystanie 
tak ogromnych środków zaowocowało silnym i spójnym przekazem skierowanym 
do różnych grup odbiorców, emitowanym przez nowoczesne media. Same spoty 
reklamowe były dynamiczne i ciekawe, budziły zainteresowanie, a dodatkowo kre-
owały obraz Funduszy Europejskich jako mechanizmu powiązanych z sobą narzędzi. 
Stworzenie Galerii Projektów w ramach kampanii umożliwiło zainteresowanym 
zapoznanie się z efektami ponad 200 zrealizowanych projektów. 

3. Powrót do Ojczyzny

Hasła: Powroty są najpiękniejsze
Czas: 15.08.2010–14.09.2010
Zasięg: Ogólnopolski
Nadawca: Obywatelski Komitet Inicjatywy
Cel:  Zbiórka podpisów pod petycją w sprawie zmiany ustawy 

o repatriacji

Kampania miała zwrócić uwagę na to, że w dalszym ciągu trwa proces deporto-
wania Polaków z ZSRR, w ramach czystek etnicznych. Wskazano, że w samym 
Kazachstanie żyje około 50 tysięcy Polaków, a w ostatnich 17 latach do Polski 
wróciło ponad 6 tysięcy osób. Ambasadorem prowadzonej kampanii został Paweł 
Królikowski. W spocie można było dostrzec subtelne połączenie teraźniejszości 
z przeszłością. Ukazywał on Kresowiaków podróżujących w drewnianym wagonie 
towarowym i ludzi podróżujących we współczesnym wagonie pociągu osobowego. 
Celem reklamy było zainteresowanie polskich obywateli projektem i zachęcenie 
ich do podpisania się pod propozycją zmian w ustawie, która obejmowała powie-
rzenie administracji rządowej obowiązku znalezienia lokalu dla repatrianta i jego 
rodziny oraz przydzielanie repatriantom świadczenia socjalnego na podstawie 
ustawy o pomocy społecznej. 

4. Brodaczom podobno nie dają

Hasła: Wysocy nie mają szans; Słyszałem, że trzeba być żonatym;  
Mówią, że pianiści to dostają od razu

Czas: 17.11.2008–15.12.2008
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Zasięg: Ogólnopolski
Nadawca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Cel:  Uświadomienie, że Fundusze Europejskie stanowią ważne źródło 

kapitału, które służy rozwojowi, i są dostępne dla każdego

W tej kampanii społecznej humorystycznie ukazano, że powszechne opinie na temat 
Funduszy Europejskich są odległe od prawdy i że brak wiedzy Polaków na temat 
możliwości, jakie niosą z sobą Fundusze Europejskie, ogranicza ich wykorzystanie 
i rozwój. W reklamach kampanii wskazywano źródła informacji na temat Funduszy. 

5. Twój głos ma sens

Hasła: Twój głos ma sens
Czas: 17.06.2010–3.07.2010
Zasięg: Ogólnopolski
Nadawca: Fundacja „Świat Ma Sens”
Cel:  Zaktywizowanie Polaków, którzy pomimo przysługującego 

im prawa do głosowania nie biorą udziału w wyborach

„Twój głos ma sens” to kolejna kampania, której celem było zachęcenie społeczeń-
stwa do głosowania. „Trzeba pójść do lokalu wyborczego, wziąć taką karteczkę, 
narysować jeden krzyżyk i wrzucić do szczeliny. Proste? Czy to was przerasta?” 

– py tał w spocie aktor Arkadiusz Jakubik. Celem kampanii była mobilizacja 
głównie młodych ludzi, którzy nie widzieli sensu w głosowaniu. W akcji wzięło 
udział wiele popularnych postaci polskiego show biznesu: Borys Szyc, Magdale-
na Boczarska, Tomasz Karolak i Jakub Wesołowski przekonywali, że rezygnacja 
z pójścia do urn to tchórzostwo.  

6. Gdziekolwiek będziesz, zagłosuj

Hasła: Gdziekolwiek będziesz, zagłosuj
Czas: 31.05.2010–20.06.2010
Zasięg: Ogólnopolski
Nadawca: Koalicja „Masz głos, masz wybór”
Cel:  Przekonanie wyborców, że udział w głosowaniu nie jest 

skomplikowany i czasochłonny

Frekwencja wyborcza w Polsce jest stosunkowo niska, jeżeli porówna się ją z kra-
jami europejskimi, dlatego też podstawowym celem kampanii było zachęcenie do 
udziału w wyborach, przez wskazanie, że jest to proste, łatwe i szybkie. 
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7. Spotkajmy się w bibliotece

Hasła: Spotkajmy się w bibliotece
Czas: 18.01.2010–28.02.2010
Zasięg: Ogólnopolski
Nadawca: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa
Cel:  Zwrócenie uwagi na biblioteki w małych miejscowościach 

oraz obywatelska aktywizacja lokalnej społeczności

Kampania miała wskazać, że biblioteki XXI wieku, również w małych miastach 
i na wsiach, nie są nudnymi, sztampowymi instytucjami, ale miejscem ciekawych 
spotkań, rozwoju zainteresowań i życia kulturalnego, dostępu do informacji, 
oraz nakłonić mieszkańców do współtworzenia bibliotek zgodnie z lokalnymi 
potrzebami. Spot był próbą ukierunkowania rozwoju bibliotek w Polsce po-
przez uwzględnienie potrzeb ich użytkowników. Reklamy stworzone w ramach 
kampanii emitowano w różnych mediach, dlatego też miała ona ogólnopolski 
wymiar, a ciekawe wydarzenia i konkursy z nią związane przyciągały szerokie 
grono odbiorców. 

8. Kocham. Reaguję

Hasła: Nie bądź obojętny wobec przemocy; Dobro dziecka zależy  
także od Ciebie

Czas: 17.12.2008–28.02.2009
Zasięg: Ogólnopolski
Nadawca: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Policja, Krajowe 

Centrum Kompetencji, Fundacja „Dzieci Niczyje”
Cel:  Zwiększenie społecznego zaangażowania w sprawy  

związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,  
zwłaszcza wobec dzieci

„Kocham. Reaguję” to kampania cykliczna, prowadzona w województwie mazo-
wieckim, której celem było zainteresowanie społeczeństwa stosunkiem dorosłych 
do dzieci. Miała nakłonić do braku przyzwolenia na stosowanie kar fizycznych 
i natychmiastowego reagowania na przemoc wobec dzieci. Główne hasło: „Nie 
bądź obojętny wobec przemocy” ukazywało przesłanie całej kampanii. W przed-
sięwzięcie było zaangażowanych wiele pozytywnie kojarzonych osób, jak Rafał 
Królikowski, Tomasz Karolak i Magdalena Różczka. Warto zauważyć, że dobrze 
pomyślanym rozwiązaniem, które zostało wprowadzone w ramach kampanii, był 
telefon zaufania dla ofiar przemocy.
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9. Dotacje na innowacje

Hasła: Dotacje na innowacje. Myślenie się opłaca
Czas: 2.11.2009–31.12.2009
Zasięg: Ogólnopolski
Nadawca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Cel:  Zwiększenie zainteresowania możliwością uzyskania środków 

w ramach programu „Innowacyjna gospodarka”

Kampania ukazywała, jak duży udział mają Polacy w osiągnięciach dzisiejszego świata, 
a także, że „myślenie się opłaca”. Celem było zwiększenie zainteresowania poten-
cjalnych beneficjentów wsparciem finansowym ze strony programu „Innowacyjna 
gospodarka”, skierowanego do wynalazców i nowatorów. W kampanii wykorzystano 
różne środki przekazu: telewizję, radio, prasę, Internet oraz reklamę outdoorową. 

10. Pępek Europy

Hasła: Pokażmy Europie, że mamy swój pępek
Czas: 16.04.2009–7.06.2009
Zasięg: Ogólnopolski
Nadawca: Koalicja 7 Czerwca
Cel:  Zachęcenie do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Kampania była innowatorskim pomysłem zachęcenia Polaków do udziału w wy-
borach do europarlamentu (odbyły się 7 czerwca 2009 roku). Gmina z największą 
frekwencją wyborczą miała otrzymać tytuł Pępka Europy, dyplom oraz tablicę pa-
miątkową. Drugim celem kampanii było zachęcenie młodzieży do pomocy osobom 
niepełnosprawnym, tak by mogły uczestniczyć w wyborach. Zwrócono uwagę na 
to, że w Polsce spośród 3,6 miliona niepełnosprawnych uprawnionych do głoso-
wania ponad 2 miliony nie mogło wziąć udziału w wyborach, bo lokale wyborcze 
były niedostosowane do ich potrzeb. Ambasadorem kampanii był Marcin Meller. 

11. Prowadzę – jestem trzeźwy

Hasła: Trzeźwość bez granic
Czas: 21.12.2010 (brak informacji o dacie zakończenia)
Zasięg: Ogólnopolski, docelowo – ogólnoeuropejski
Nadawca: Piotr Brząkalik (duszpasterz trzeźwości archidiecezji 

katowickiej), Business Consulting
Cel: Przeciwdziałanie zjawisku prowadzenia pojazdów po spożyciu 

alkoholu
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Kampanii przyświecało wspieranie walki z nietrzeźwością kierowców: różne kraje, 
różne języki, a zasada ta sama – trzeźwość za kierownicą. „Trzeźwość” to program 
edukacyjny Piotra Brząkalika, duszpasterza trzeźwości archidiecezji katowickiej; 
celem przedsięwzięcia jest promowanie zdrowego stylu życia, bez używek. Kam-
pania opierała się na pozytywnym wydźwięku przekazywanych komunikatów 
i akcentowaniu zasady, że trzeźwość jest naturalna, powszechna i modna. Pokazy-
wała, że największe zagrożenie związane z jazdą po spożyciu alkoholu występuje 
w okresie świąt oraz dni wolnych, dlatego należy w tym czasie zachować wyjątkową 
czujność i powinny być prowadzone wzmożone kontrole drogowe. 

12. Włącz myślenie

Hasła: Daj sygnał kierowcy – noś odblaski
Czas: 10.12.2010–24.12.2010
Zasięg: Ogólnopolski
Nadawca: Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Cel: Zachęcenie pieszych do noszenia tzw. odblasków

Istotą kampanii, prowadzonej przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Dro-
gowego, było zachęcenie do noszenia odblaskowych przywieszek, przypinek, 
opasek itp., gdyż dzięki nim kierowcy są w stanie wcześniej zauważyć pieszego 
i w razie potrzeby odpowiednio zareagować. 

13. Prędkość zabija

Hasła: Włącz myślenie
Czas: 1.04.2010–30.04.2010
Zasięg: Ogólnopolski
Nadawca: Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Cel: Ograniczenie prędkości na drogach

Kampania miała na celu uświadomienie kierowcom konsekwencji szybkiej jazdy. 
Przekaz spotu był jasny: prędkość zabija, dlatego trzeba ją ograniczyć. 

14. Piłeś? Nie jedź!

Hasła: Piłeś? Nie jedź!
Czas: 16.10.2010–15.11.2010
Zasięg: Ogólnopolski 
Nadawca: Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy
Cel: Przeciwdziałanie zjawisku prowadzenia pojazdów po spożyciu 

alkoholu
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Kampania miała nakłonić kierowców, szczególnie młodych, między 18. a 30. rokiem 
życia, do tego, by nie prowadzili samochodu po spożyciu alkoholu. Coraz więcej 
młodych ludzi nie uświadamia sobie, jakie zagrożenie niesie jazda po pijanemu, 
stąd celem kampanii było ukazanie możliwych konsekwencji. 

15. Drogi zaufania

Hasła: Jesteś sprawcą, jesteś ofiarą
Czas: 2.09.2010–31.12.2010
Zasięg: Ogólnopolski
Nadawca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Cel: Wsparcie dla sprawców wypadków

Założeniem twórców kampanii było nie tylko ukazanie losów ofiar wypadków 
komunikacyjnych, ale również przedstawienie życia sprawców po tragicznym 
zdarzeniu, którego byli przyczyną. Zbiegła się w czasie z autopromocyjną kampanią 
nadawcy (Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad), której towarzyszył 
slogan „Zapobiegliśmy tysiącom takich ofiar”. Wskazano zatem równocześnie 
pewien problem oraz fakt, że został on już rozwiązany. 

16. Bezpieczny przejazd

Hasła: Zatrzymaj się i żyj!
Czas: 1.01.2010–31.12.2010
Zasięg: Ogólnopolski
Nadawca: PKP Polskie Linie Kolejowe SA
Cel: Zmiana zachowań kierowców i kształtowanie nawyku 

przestrzegania zasad bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych

Twórcy kampanii podkreślali niezbędność stałego uświadamiania zagrożenia 
wynikającego z niezachowania ostrożności na przejazdach kolejowych wśród 
wszystkich użytkowników dróg. W spocie zwrócono szczególną uwagę na kształ-
towanie nawyków zachowania ostrożności wśród dzieci i młodzieży oraz uczenie 
ich odpowiedzialności za zdrowie i życie własne oraz najbliższych. Kampania 
stanowiła kontynuację działań prowadzonych w 2005 roku.

17. Szkolenia – to się opłaca! (spot 1)

Hasła: To dobra decyzja – inwestycja w kadry
Czas: 1.09.2010 (brak informacji o dacie zakończenia)
Zasięg: Ogólnopolski
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Nadawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Cel: Wsparcie rozwoju i szkoleń pracowniczych

Kampanię organizowano już po raz kolejny. Podstawowym jej celem było uka-
zanie korzyści płynących ze szkoleń dla pracowników, które zmieniają sposób 
myślenia pracowników i zachęcają ich do wykazywania się większym zaangażo-
waniem. Przedsiębiorcy wciąż mają niską świadomość możliwości skorzystania 
z dostępnych na rynku szkoleń dofinansowywanych z funduszy Unii Europejskiej, 
a także niewystarczającą wiedzę na temat ich wpływu na wyniki firmy. Kampania 
z jednej strony promowała szkolenia, z drugiej zaś wskazywała na możliwości 
ich sfinansowania. W spocie przedstawiono szwalnię, a narrator informował, że 
kurs projektowania, w którym uczestniczyli jej pracownicy, przyczynił się do 
rozwoju firmy. 

18. Szkolenia – to się opłaca! (spot 2)

Hasła: To dobra decyzja – inwestycja w kadry
Czas: 1.09.2010 (brak informacji o dacie zakończenia)
Zasięg: Ogólnopolski
Nadawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Cel: Wsparcie rozwoju i szkoleń pracowniczych

W spocie właściciel firmy wskazywał, że jego pasją jest wspinaczka i dla zapew-
nienia sobie bezpieczeństwa musi korzystać ze szkoleń i pomocy profesjonalistów. 
W kolejnych zdaniach czynił porównanie – szkolenia pozwalają na dynamiczny 
rozwój firmy.

19. Wiedza po godzinach

Hasła: Warto się uczyć. Warto wiedzieć więcej
Czas: 29.04.2010–30.09.2010
Zasięg: Regionalny
Nadawca: Fundacja EOS (Ekorozwój – Odpowiedzialność – Społeczeństwo)
Cel: Wspieranie rozwoju i nauki przez całe życie w województwie 

lubelskim

Nadawcy kampanii, która objęła województwo lubelskie, wskazywali, że wiedza 
zdobyta w szkole i na uczelni nie jest wystarczająca, dlatego też istotne znaczenie ma 
kształcenie ustawiczne, które stało się koniecznością w konsekwencji zmian cywili-
zacyjnych, postępu społecznego oraz rozwoju gospodarczego – wiedza chroni przed 
wykluczeniem z rynku pracy i umożliwia podniesienie kwalifikacji zawodowych. 
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20. Szkolenia – to się opłaca! (spot 3)

Hasła: To dobra decyzja – inwestycja w kadry
Czas: 8.03.2010–15.04.2010
Zasięg: Ogólnopolski
Nadawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Cel: Wsparcie rozwoju i szkoleń pracowniczych

Kampanię prowadzono za pośrednictwem różnych mediów: prasy, radia, telewizji 
i Internetu. Celem było wskazanie, jak ważny jest proces szkolenia oraz przedsta-
wienie przedsiębiorcom możliwości pozyskania środków na finansowanie szkoleń 
z funduszy Unii Europejskiej. Drugi spot wykorzystany w kampanii został zaty-
tułowany „Udoskonalenie pracowników” i miał zachęcić do doskonalenia swoich 
umiejętności, które pozwala na osiągnięcie mistrzostwa. Główną postacią tego 
filmu reklamowego była kobieta opowiadająca o swojej pasji – grze na saksofonie. 
Bohaterka podkreślała, że to właśnie doskonalenie umiejętności pozwala jej grać 
coraz lepiej i że dlatego jako właścicielka firmy również przykłada ogromną wagę 
do szkoleń.

21. MAT+MA

Hasła: MAT+MA – zobacz jakie to proste
Czas: 15.02.2010–30.04.2010
Zasięg: Ogólnopolski
Nadawca: Centralna Komisja Egzaminacyjna
Cel: Zachęcenie do nauki matematyki

Kampania miała zmienić negatywne postrzeganie „królowej nauk” i pokazać, że 
matematyka jest przydatna w życiu codziennym. Miała też zmniejszyć obawy 
uczniów i nauczy cieli dotyczące egzaminu maturalnego z tego przedmiotu. Kam-
pania wizerunkowa opierała się na sześciu spotach telewizyjnych, które ukazywały, 
że matematyka wykorzystywana jest w różnorodnych dziedzinach. Udowadniali 
to między innymi: Marta Sziłajtis-Obiegło, najmłodsza Polka, która samotnie 
opłynęła świat, dyrygent Łukasz Borowicz i fotograf Wojtek Wieteska.

22. Dajemy szansę

Hasła: Dajemy szansę
Czas: 4.08.2009–19.10.2009
Zasięg: Ogólnopolski
Nadawca: Fundacja Batorego, Unilever Polska
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Cel: Dofinansowanie stypendiów dla uczniów szkół 
ponadpodstawowych z małych miejscowości

Kampania zorganizowana przez Fundację Batorego i firmę Unilever Polska w celu 
promocji programu „Równe szanse”. Program ten miał służyć pozyskiwaniu 
funduszy na pomoc stypendialną dla młodzieży szkolnej, zwłaszcza z mniejszych 
miejscowości.

23. 2009 – rok wielkich rocznic

Hasła: Zaczęło się w Polsce. Niemożliwe jest możliwe; It all began 
in Poland. The impossible became possible; Lengyelországban 
kezdődött, 1989 június 4, az első szabad választások

Czas: 1.06.2009–14.06.2009
Zasięg: Ogólnopolski 
Nadawca: Narodowe Centrum Kultury, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego
Cel : Cel informacyjno-edukacyjny, wspieranie demokratycznych 

rządów w Polsce

Kampanię zorganizowano z okazji 20-lecia odzyskania suwerenności państwo-
wej i upadku socjalizmu w krajach Europy Środkowej. Narodowe Centrum Kultury 
wraz z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego przypominały zarówno 
Polakom, jak i społeczności międzynarodowej, że „zaczęło się w Polsce”. Hasło 
kampanii stanowiło odniesienie do tego, że to właśnie Polacy, jako pierwszy 
euro pejski naród, w 1939 roku przeciwstawili się ekspansji nazizmu i komunizmu, 
a w 1989 roku – pierwsi odsunęli od władzy rząd komunistyczny.

24. Pomóż rysiom

Hasła: Czy polskie rysie przetrwają?
Czas: 20.11.2007 (brak danych dotyczących daty zakończenia)
Zasięg: Ogólnopolski
Nadawca: WWF Polska
Cel: Ochrona polskich rysi

Kampania miała na celu zwrócenie uwagi na problem zmniejszania się populacji 
rysi, których w polskich lasach zostało już tylko niespełna 200. Głównym celem 
projektu WWF było przywrócenie populacji rysi na obszarach, gdzie jeszcze 
niedawno występowały naturalnie. Kampania ukazywała, jak rozwój technologii 
oraz zmiany ekologiczne mają wpływ na środowisko naturalne. 
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25. Krwawe święta

Hasła: Podaruj karpiowi życie na święta
Czas: 15.11.2006–24.12.2006
Zasięg: Ogólnopolski
Nadawca: Fundacja Viva!, Svoboda Zvirat, Priatelia Zvierat
Cel: Uwrażliwienie ludzi oraz nakłonienie ich do zaprzestania 

kupowania żywych ryb

Kampania uświadamiała, że Polska zajmuje jedno z pierwszych miejsc wśród 
krajów Europy w zakresie zakupu żywych ryb. Przekonywano, że należy walczyć 
z tą niechlubną świąteczną tradycją, ponieważ jak każda istota ryby odczuwają 
ból i strach i handlowanie żywymi karpiami to zadawanie im ogromnych cierpień. 

26. Klimatolubni

Hasła: Zmień nawyki na dobre. Zmień klimat na lepszy
Czas: 28.11.2009–31.12.2009
Zasięg: Ogólnopolski
Nadawca: Ministerstwo Środowiska
Cel: Nakłonienie do zmiany nawyków na bardziej proekologiczne

Kampania z udziałem Szymona Majewskiego, Edyty Górniak i Otylii Jędrzejczak, 
którzy przekonywali, jak przez prostą zmianę codziennych nawyków można 
przyczynić się do poprawy klimatu: zakręcając wodę, zmniejszając temperatu-
rę, wyłączając sprzęty elektroniczne (zamiast pozostawiania ich w tzw. trybie 
czuwania). 

27. Ryś wraca do puszczy

Hasła: Pomóż rysiom
Czas: 26.10.2010–30.11.2010
Zasięg: Ogólnopolski
Nadawca: WWF
Cel: Pozyskanie wsparcia finansowego i zwiększenie zaangażowania  

ze strony społeczeństwa w ochronę rysi

Kolejne przedsięwzięcie WWF dotyczące ochrony rysi w Polsce.
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28. Czysty Białystok

Hasła: Jeden spacer – kupa wstydu. Oszczędź sobie wstydu  
i mandatu w wysokości 500 zł

Czas: 18.09.2010–1.10.2010
Zasięg: Lokalny
Nadawca: Urząd Miasta w Białymstoku
Cel: Uświadomienie właścicielom psów, że odpowiadają  

za swoje zwierzęta

Kampania, podobnie jak ta przeprowadzona w Warszawie (zob. następny punkt), 
miała na celu uświadomienie właścicielom psów, że posprzątanie po swoim pupilu 
jest ich obowiązkiem.

29. Psie sprawy Warszawy

Hasła: Kupa psów łamie prawo
Czas: 13.06.2006–30.06.2006
Zasięg: Lokalny 
Nadawca: Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy,  

Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawy
Cel: Uświadomienie właścicielom psów, że odpowiadają  

za swoje zwierzęta

Celem kampanii było uświadomienie właścicielom czworonogów, że skoro 
kupę na chodniku czy trawniku zostawia ich pies, to właśnie oni powinni ją 
sprzątnąć. Kampania była wynikiem wielu skarg mieszkańców zgłaszanych do 
urzędu miasta. 

30. Człowiek – najlepsza inwestycja

Hasła: Cała moja rodzina skorzystała z Programu Operacyjnego  
Kapitał Ludzki. A Twoja?

Czas: 2.11.2010–15.11.2010
Zasięg: Regionalny
Nadawca: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
Cel: Ukazanie korzyści, jakie przyniosła pomoc finansowa  

z funduszy Unii Europejskiej

Kampania miała wskazać mieszkańcom województwa mazowieckiego wielorakie 
korzyści, jakie dało obywatelom otrzymanie przez Polskę pomocy finansowej z Unii 
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Europejskiej. Bohater spotu wskazywał, jakie szanse niesie z sobą skorzystanie 
z projektów realizowanych dzięki tym środkom. 

31. Gramy o więcej

Hasła: Dla rozwoju Mazowsza gramy o więcej; Dla rozwoju Mazowsza 
promujemy przedsiębiorczość; Dla rozwoju Mazowsza stwarzamy 
warunki do rozwoju firm

Czas: 3.09.2010–30.11.2010
Zasięg: Regionalny
Nadawca: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
Cel: Informacja na temat funduszy i zachęcenie do pozyskania 

środków z Funduszy Europejskich

Kampania, realizowana na terenie Mazowsza, miała na celu zachęcenie wszystkich 
mieszkańców do skorzystania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego 2007–2013, przeznaczonych na uwzględnione w nim 
działania (1.7 i 1.4). Celem było wspieranie rozwoju gospodarczego w regionie 
i promowanie Mazowsza jako miejsca przyjaznego inwestorom. 

32. Gmina Radzionków – miejsce moich inwestycji

Hasła: My wiemy, co to dogodne warunki inwestowania.  
Inwestorów traktujemy po królewsku

Czas: 18.08.2010–30.09.2010
Zasięg: Regionalny 
Nadawca: Gmina Radzionków
Cel: Zainteresowanie inwestorów Radzionkowem

Spot towarzyszący kampanii miał ciekawą formę artystyczną i budził pozytywne 
skojarzenia, przez co odbiorca czuł się zaproszony do wykreowanego świata. 
Udział w filmie pracowników administracyjnych miał szczególne znaczenie, gdyż 
wskazywał na bliskość relacji i ich przyjazne nastawienie. Kampania promowała 
potencjał gospodarczy gminy oraz wizerunek miasta jako miejsca przyjaznego 
zarówno mieszkańcom, jak i inwestorom. 

33. Kupuj Nasze.PL

Hasła: Są powody do dumy
Czas: 15.06.2009–1.09.2009
Zasięg: Ogólnopolski
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Nadawca: DEMO Effective Launching, Fundacja „Kupuj Nasze.PL”
Cel: Przełamanie barier i stereotypów dotyczących jakości polskich 

produktów i promocja „zakupowego patriotyzmu”

Powszechna jest opinia, że niemieckie samochody są niezawodne, włoskie ubra-
nia produkuje się z materiałów najwyższej jakości, a francuskie perfumy pachną 
najpiękniej. Pojawia się pytanie: dlaczego w przypadku Polski nie ma takiego 
produktu, który byłby powodem do dumy, a zarazem przynosiłby zyski rodzi-
mym przedsiębiorcom? Stąd spot reklamowy wskazujący, że należy zmienić swoją 
mentalność, promować i wybierać polskie produkty, które często w niczym nie 
ustępują zagranicznym. 

34. Życie miodem słodzone

Hasła: Poznaj się na naturalnym miodzie i codziennie osładzaj  
nim życie; Miodowy miesiąc to za mało; Miód od kuchni

Czas: 13.03.2009–1.09.2009
Zasięg: Ogólnopolski
Nadawca: Stowarzyszenie Pszczelarzy Zawodowych
Cel: Integracja środowiska pszczelarskiego oraz propagowanie  

wiedzy o korzystnych dla zdrowia właściwościach naturalnego 
miodu

Stowarzyszenie będące organizatorem kampanii to ogólnopolska organizacja 
branżowa, której celem jest integracja i wspieranie środowiska pszczelarskiego. 
Bohaterką reklam publikowanych w ramach kampanii była pszczoła Zula, która 
zarówno w spocie reklamowym, jak i na łamach prasy przedstawiała pozytywne 
opinie, jakie Polacy wyrażają na temat miodu.

35. Nie myśl o wszystkim jak o grze. Inwestuj

Hasła: Nie myśl o wszystkim jak o grze. Inwestuj
Czas: 8.05.2008–8.06.2008
Zasięg: Ogólnopolski 
Nadawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Cel: Zainteresowanie inwestorów Giełdą Papierów Wartościowych

Giełda Papierów Wartościowych to instytucja, która na przestrzeni lat wpisała 
się w krajobraz polskiego biznesu i stale się rozwija. Główne hasła poszczegól-
nych spotów brzmiały: „Na giełdzie jesteś w świecie finansów. Tu większość nie 
zawsze ma rację”, „Giełda to nie tylko hossa albo bessa. Giełda to czas i miejsce 
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dla Twoich decyzji”, „Giełda to ruch, decyzje, działanie. Dobrą decyzją może być 
brak działania”, „Giełdę otaczają sugestie, wróżby i proroctwa. Naucz się je od-
różniać od argumentów”, „Na giełdzie wzrosty to normalne. Na giełdzie spadki to 
też normalne”, „Giełda: zamienia społeczeństwo konsumentów w społeczeństwo 
inwestorów i właścicieli”. 

36. Kampania wizerunkowa Funduszy Europejskich

Hasła: Dobrze nam się układa. Świetny program
Czas: 20.12.2007–29.02.2008
Zasięg: Ogólnopolski
Nadawca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Cel: Zachęcenie do korzystania z Funduszy Europejskich  

oraz popularyzowanie ich w społeczeństwie

Spot „Dobrze nam się układa” był skierowany do całego społeczeństwa, szczegól-
nie do osób dorosłych. Występujące w nim dzieci budowały nową Polskę dzięki 
środkom dostępnym w ramach dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej. 
Spot miał ukazać, że Fundusze Europejskie stanowią napęd twórczych przemian 
w Polsce.

37. Stawiam na mleko

Hasła: Stawiam na mleko i jego produkty – najcenniejsze źródło wapnia
Czas: 31.01.2008–31.01.2011
Zasięg: Ogólnopolski
Nadawca: Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich, Agencja Rynku 

Rolnego
Cel: Zachęcenie społeczeństwa do spożywania produktów mlecznych, 

w szczególności przez dzieci

W ramach kampanii przeprowadzono działania edukacyjne, informacyjne oraz 
promocyjne, skierowane do dzieci w wieku 7–13 lat, ich rodziców oraz opiekunów, 
które miały zwiększyć świadomość społeczeństwa w zakresie dobrego wpływu 
mleka i produktów pochodnych na organizm w okresie dorastania. W ciągu 
trzech lat kampania swoim zasięgiem miała objąć 108 miast w całej Polsce, czyli 
450 szkół oraz 330 tysięcy dzieci i podobną liczbę dorosłych. Projekt zakładał 
wykorzystanie wszystkich możliwych kanałów komunikacyjnych, w tym między 
innymi: reklamy telewizyjnej i prasowej, cyklicznych imprez, konkursów, promocji 
w punktach sprzedaży, działań outdoorowych oraz public relations. Ambasadorem 
kampanii była Ilona Felicjańska. 
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38. Hospicjum to powrót do domu

Hasła: Hospicjum to powrót do domu. Chciałbym wrócić do domu
Czas: 20.12.2010–30.04.2011
Zasięg: Ogólnopolski
Nadawca: Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci
Cel: Zachęcenie do przekazania 1% podatku na rzecz Fundacji 

Fundacja zajmuje się organizowaniem opieki w domu dzieciom nieuleczalnie 
chorym. Ideą jest stworzenie odpowiednich warunków w najbardziej przyjaznym 
otoczeniu dziecka, czyli w jego własnym domu, tak aby mogło być w ostatnich 
chwilach ze swoimi bliskimi. Celem kampanii było zwrócenie uwagi na problem 
oraz pozyskanie środków finansowych, które umożliwią realizację celów Fundacji.

39. Niewiele trzeba, by pomóc

Hasła: Niewiele trzeba, by pomóc. Wystarczy Twój 1%
Czas: 9.04.2009–30.04.2009
Zasięg: Ogólnopolski
Nadawca: Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce”
Cel: Zachęcenie do przekazania 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia

Podstawowym celem kampanii było pozyskanie funduszy na budowę Wiosek 
Dziecięcych, zapewniających podopiecznym utrzymanie, właściwą opiekę i – mimo 
sytuacji, w której się znaleźli – szczęśliwe dzieciństwo. W 2009 roku w czterech 
Wioskach Dziecięcych wychowywało się 440 opuszczonych lub osieroconych dzieci. 
W kampanii wzięło udział wiele osób z show-biznesu: Piotr Adamczyk, Magdalena 
Cielecka, Aleksandra Justa, Zbigniew Zamachowski, Paulina Holtz, Tomasz Jacyków.

40. Finał

Hasła: Pomóż im godnie dotrzeć do finału
Czas: 18.02.2010–30.04.2010
Zasięg: Ogólnopolski 
Nadawca: Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia
Cel: Zachęcenie do przekazania 1% podatku na rzecz Hospicjum

Spot reklamowy powstał przy udziale kabaretu Ani Mru Mru. Jego celem było 
pozyskanie wsparcia finansowego na rzecz Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. 
Małego Księcia, którego działalność obejmuje bezpłatną, całodobową, domową 
i stacjonarną opiekę nad ciężko chorymi dziećmi. 
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41. Leczyć po ludzku

Hasła: Pacjent. Nie przedmiot
Czas: 1.04.2010–30.04.2010
Zasięg: Ogólnopolski
Nadawca: Fundacja Agory
Cel: Zachęcenie do przekazania 1% podatku na rzecz Fundacji

Kampania została zainicjowana przez „Gazetę Wyborczą” wspólnie z Instytutem 
Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Była to cykliczna kampania mająca na celu 
ukazanie, że pacjent jest nie przedmiotem, ale podmiotem, i wymaga traktowania 
z szacunkiem oraz poszanowaniem jego praw. 

42. Ból

Hasła: Pomóż ukoić ból
Czas: 2.01.2010–30.04.2010
Zasięg: Ogólnopolski
Nadawca: Fundacja Hospicyjna
Cel: Zachęcenie do przekazania 1% podatku na rzecz Fundacji

Fundacja Hospicyjna po raz kolejny starała się zdobyć fundusze za pomocą 
kampanii społecznej. Spot ukazywał możliwość wsparcia działania Fundacji 
przez przekazanie 1% podatku. Kampanię wspierał Andrzej Chyra oraz Grzegorz 
Kędzierski. 

43. Więcej niż 1%

Hasła: Białaczka. Właśnie ty możesz pomóc
Czas: 15.03.2010–30.04.2010
Zasięg: Ogólnopolski
Nadawca: Fundacja Urszuli Smok „Podaruj Życie”
Cel: Zachęcenie do przekazania 1% podatku na rzecz Fundacji 

oraz nakłonienie do oddawania szpiku

Kolejna kampania, której celem było pozyskanie 1% podatku, była bardzo wyrazista. 
Włączono do niej element interaktywny. Bohaterem była dziewczynka chora na 
białaczkę. W spocie telewizyjnym do dziewczynki siedzącej w lekarskiej poczekalni 
podchodzi uśmiechnięta kobieta (w tej roli wystąpiła dziennikarka Teleexpressu, 
Beata Chmielowska-Olech) i bierze ją za rękę. W reklamie internetowej odbior-
ca sam mógł wybrać zakończenie tej historii. Jeśli wybrał przycisk „Oddam 1% 
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podatku”, pojawiało się zakończenie z reklamy telewizyjnej. Rezultatem wyboru 
opcji „Jak zostać dawcą szpiku?” było wyświetlenie się animowanego filmu, in-
formującego o szczegółach procedury oddawania szpiku kostnego. Naciśnięcie 
przycisku „Nic nie zrobię” powodowało, że obraz dziewczynki stopniowo znikał, 
symbolizując gasnącą nadzieję. 

44. Walczmy razem z nowotworem

Hasła: Nowotwór nie potwór
Czas: 1.01.2008–31.12.2008
Zasięg: Ogólnopolski
Nadawca: Fundacja dla Dzieci z Chorobami Nowotworowymi „Krwinka”
Cel: Zachęcenie do przekazania 1% podatku rzecz Fundacji  

oraz popularyzacja wiedzy o chorobie nowotworowej

Kampania, stworzona przez Pracownię Reklamy „Michalczyk i Prokop”, miała dwa 
etapy: pierwszy (trwający od stycznia do końca kwietnia) dotyczył przekazywania 
1% podatku, drugi wskazywał potrzeby dzieci onkologicznie chorych oraz pola 
działań Fundacji. Fundacja działa od 1996 roku, a jej założycielami byli rodzice 
dzieci dotkniętych chorobą nowotworową. Osobiste doświadczenia sprawiły, że 
Fundacja od samego początku istnienia pomagała zaspokajać najważniejsze po-
trzeby najmłodszych pacjentów klinik onkologicznych. Celem kampanii, oprócz 
zachęcenia do wsparcia finansowego, było także uświadomienie społeczeństwu, 
że chorobę nowotworową można pokonać. Przesłanie to zostało skierowane do 
całego społeczeństwa, a przede wszystkim do dzieci w trakcie leczenia i ich rodzin, 
jako wsparcie w ciężkich chwilach podczas zmagania się z chorobą. Bohaterem 
kampanii został dwunastoletni Arek z Łodzi, który wygrał walkę ze złośliwym 
nowotworem mózgu. Jego heroiczna postawa stała się wzorem do naśladowania 
dla pozostałych, ciężko chorych dzieci. Powstał także spot telewizyjny z udziałem 
aktorów: Anity Sokołowskiej, Małgorzaty Potockiej, Piotra Zelta, Bartosza Opani, 
Przemysława Salety oraz głównego bohatera – Arka. Zamierzeniem twórców 
kampanii była spójność marketingowa, tzn. by wszystkie jej elementy i nośniki 
zawierały motyw przewodni – hasło „Nowotwór nie potwór”. 

45. Nie pozostawiajmy ich samym sobie

Hasła: Nie pozostawiajmy ich samym sobie
Czas: 1.03.2010–30.04.2010
Zasięg: Ogólnopolski
Nadawca: Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce”
Cel: Zachęcenie do przekazania 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia
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Kampanię wspierała aktorka Magdalena Cielecka, która użyczyła głosu w re-
klamie telewizyjnej. W kampanii nawoływano do oddania 1% podatku na rzecz 
Stowarzyszenia, a także podkreślano potrzebę zapobiegania separacji dziecka od 
rodziny biologicznej.

46. Świąteczna zbiórka żywności

Hasła: Nie zmarnuj okazji żeby pomóc; Przestań sobie wyrzucać;  
Nic do wyrzucenia

Czas: 18.11.2005–23.12.2005
Zasięg: Ogólnopolski
Nadawca: SOS Banki Żywności
Cel: Zbiórka żywności dla potrzebujących

W spocie towarzyszącym kampanii na tle spuszczanej w sedesie kromki chleba 
pojawiała się informacja: „1/3 wyprodukowanej żywności marnuje się”, a otwiera-
jące się drzwi pustej lodówki przy akompaniamencie bożonarodzeniowej melodii 
nasuwały skojarzenie ze świąteczną kartką-pozytywką. Reklama zachęcała do 
przekazywania nadwyżki żywności do Banków Żywności, dystrybuujących ją do 
osób najbardziej potrzebujących.

47. Nasze dzieci w sieci (spot 1)

Hasła: Pod rodzicielskim okiem komputer nie gryzie. Nasze dzieci  
w sieci powinny być bezpieczne

Czas: 30.08.2010 (brak informacji o dacie zakończenia)
Zasięg: Ogólnopolski
Nadawca: Fundacja Kid Protect, MMJ, Rzecznik Praw Dziecka,  

Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania
Cel:  Zwrócenie uwagi rodziców na zagrożenia, jakie stwarza 

dla dziecka Internet

W kampanii wzięło udział wiele znanych postaci: Daria Widawska, Edyta Ol-
szówka, Małgorzata Kożuchowska, Małgorzata Socha, Zbigniew Zamachowski, 
Joanna Żółkowska, Andrzej Grabowski, Michał Żebrowski, Krzysztof Tyniec, 
Andrzej Sołtysik, Marcin Perchuć, Justyna Sieńczyłło, Wojciech Malajkat, Dorota 
Landowska. W spotach opowiadali oni o różnych niebezpieczeństwach, jakie czy-
hają na dzieci w wirtualnym świecie i mogą być konsekwencją pozostawiania ich 
przed monitorem bez nadzoru. Patronat honorowy nad kampanią objęli rzecznik 
praw dziecka Marek Michalak oraz pełnomocnik rządu ds. równego traktowania 
Elżbieta Radziszewska. 
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48. Zły dotyk

Hasła: Dzieci skrzywdzone przez zły dotyk chcą stać się niewidoczne
Czas: 13.05.2010–13.06.2010
Zasięg: Ogólnopolski
Nadawca: Fundacja Dzieci Niczyje, Rzecznik Praw Dziecka
Cel: Przeciwdziałanie przemocy seksualnej wobec dzieci oraz 

zwiększenie społecznej świadomości problemu

Kampania była kontynuacją kampanii prowadzonej na przełomie 2002 i 2003 
roku, dotyczącej przemocy seksualnej wobec dzieci. Organizatorzy podkreślali 
potrzebę zwiększenia świadomości społecznej problemu przemocy seksualnej. 
Akcja została poprzedzona badaniami mającymi na celu ocenę skali przemocy 
i wykorzystywania seksualnego dzieci w Polsce.

49. Bicie jest głupie (spot 1)

Hasła: Bicie jest głupie
Czas: 19.06.2009–19.07.2009
Zasięg: Ogólnopolski
Nadawca: Porozumienie „Dzieci pod Ochroną”, Rzecznik Praw Dziecka
Cel: Przeciwdziałanie przemocy wobec dziecka

Reżyserem spotów kampanii był Xawery Żuławski, który starał się ukazać, że 
przemoc stosowana wobec dziecka jest wynikiem między innymi bezradności 
dorosłych i ich własnych doświadczeń z dzieciństwa. Irena Koźmińska, przewod-
nicząca Porozumienia „Dzieci pod Ochroną”, podkreślała: „Bijemy, bo nas bito, 
bo nie mamy czasu na refleksję, bo jest na to ciągle przyzwolenie społeczne, bo 
rodzice nie potrafią wychowywać inaczej”. Kampania miała na celu wskazanie, że 
bicie nie jest rozwiązaniem, a przemoc wobec dziecka to porażka wychowawcza. 
W kampanii wzięli udział: Monika Olejnik, Dorota Zawadzka (Superniania), Maja 
Ostaszewska, Marcin Bosak, Maciej Orłoś, Maciej Kurzajewski.

50. Dzieciństwo bez przemocy

Hasła: Bite dzieci widzą świat inaczej
Czas: 23.06.2009–31.07.2009
Zasięg: Ogólnopolski
Nadawca: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Fundacja „Dzieci Niczyje”
Cel: Uświadomienie negatywnych konsekwencji przemocy fizycznej 

wobec dzieci i promowanie alternatywnych metod wychowawczych
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Kampania dotyczyła problemu przemocy wobec dzieci, a została skierowana do 
rodziców oraz dzieci. Celem przedsięwzięcia było także wspomaganie procesu 
nowelizacji przepisów prawa, a w szczególności wprowadzenie zakazu stosowania 
wszelkich form kar cielesnych. 

51. Narodowy Dzień Życia

Hasła: Stawiam na rodzinę
Czas: 10.03.2009–24.03.2009
Zasięg: Ogólnopolski
Nadawca: Komitet Obchodów Narodowego Dnia Życia
Cel: Promocja wartości rodzinnych

Kampania składała się na działania związane z obchodami Narodowego Dnia 
Życia. Celem była afirmacja wartości rodzinnych oraz promocja dobrych wzorców 
i budowanie pozytywnego klimatu wokół „instytucji” rodziny. Ambasadorami 
edycji Narodowego Dnia Życia w 2009 roku zostali małżonkowie Paulina Smaszcz-

-Kurzajewska i Maciej Kurzajewski. Podkreślali oni, że rodzina stanowi wartość 
podstawową i jest najważniejsza. 

52. Kocham. Nie biję (spot 1)

Hasła: Kocham. Reaguję; Kocham. Mam Czas; Kocham. Nie krzyczę
Czas: 2.09.2009–1.11.2009
Zasięg: Ogólnopolski
Nadawca: Krajowe Centrum Kompetencji
Cel: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i ograniczenie jej skutków

W drugiej odsłonie kampanii „Kocham. Nie biję” wystąpili: Anna Przybylska, Anna 
Wyszkoni, Piotr Gruszka, Paweł Królikowski, Magdalena Różczka, Piotr Adam-
czyk. Kampania miała na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, głównie 
przez reagowanie na nią w każdej sytuacji oraz zaangażowanie w sprawy związane 
z przeciwdziałaniem przemocy. Podstawowy wniosek, jaki się nasuwał po obejrze-
niu spotu, to konieczność reagowania na zachowania innych, ponieważ społeczne 
przyzwolenie na bicie dzieci nie sprzyja odpowiedzialnemu pełnieniu ról w rodzinie. 

53. Masz wybór

Hasła: Prąd to też towar. Zdecyduj, od kogo go kupujesz
Czas: 12.05.2010–12.10.2010
Zasięg: Ogólnopolski
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Nadawca: Urząd Regulacji Energetyki
Cel: Przygotowanie odbiorców do korzystania z prawa do wyboru 

sprzedawcy energii elektrycznej

Kampania miała na celu uświadomienie odbiorcom, że jest kilku dostawców 
prądu i mogą spośród nich dowolnie wybrać, zgodnie z zasadą działania wolnego 
rynku i konkurencji. Wskazywano, że chcąc zmniejszyć swoje rachunki za prąd, 
poza kupowaniem energooszczędnych żarówek, gaszeniem zbędnego światła 
czy wyłączaniem trybu stand-by, warto również zorientować się, który dostawca 
oferuje najniższe ceny i zacząć korzystać z jego usług. 

54. Leniency – nowe prawo dla skruszonych

Hasła: Zmowy cenowe są nielegalne. Dotkliwych sankcji finansowych 
możesz uniknąć. Przyznaj się dobrowolnie

Czas: 9.02.2009–28.02.2009
Zasięg: Ogólnopolski
Nadawca: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Cel: Przeciwdziałanie zmowom handlowym

Zmowy cenowe to proceder nielegalny, są dotkliwe dla konsumentów i mają 
negatywny wpływ na gospodarkę, jednak niezwykle trudno je wykryć. Metodą 
pozwalającą na przeciwdziałanie temu zjawisku jest złagodzenie kary – leniency 
(ang.: pobłażliwość, wyrozumiałość, łagodność). Daje on przedsiębiorcom moż-
liwość uniknięcia wysokich sankcji finansowych za udział w kartelu w zamian 
za dostarczenie dowodów na istnienie zmowy i wycofanie się z niej. Koncepcję 
graficzną spotu towarzyszącego kampanii opracował Marek Raczkowski. Rekla-
ma miała zachęcić przedsiębiorców stosujących zmowę cenową do ujawnienia 
swego działania. 

55. Grunwald – walka 600-lecia

Hasła: (brak informacji)
Czas: 26.06.2010–18.07.2010
Zasięg: Ogólnopolski
Nadawca: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP,  

Narodowe Centrum Kultury
Cel:  Kultywowanie pamięci o historycznym zwycięstwie Polaków

Kampania przypominała o sześćsetnej rocznicy starcia wojsk polskich i krzyżac-
kich pod Grunwaldem i wskazywała na doniosłość tego wydarzenia. Z tej okazji 
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na polach grunwaldzkich odbyły się oficjalne uroczystości z udziałem władz 
państwowych i zagranicznych gości; obchody zwieńczała inscenizacja bitwy 
według rzeczywistego jej przebiegu w 1410 roku. 

56. Dotknij wolności

Hasła: Gdańsk. Wyjdź poza ramy. Dotknij wolności
Czas: 26.08.2010 (brak informacji o dacie zakończenia)
Zasięg: Ogólnopolski
Nadawca: Miasto Gdańsk
Cel: Promocja miasta Gdańsk

W reklamie telewizyjnej emitowanej w ramach kampanii ukazano miejsca cha-
rakterystyczne dla Gdańska, przez które prześlizgiwały się wirujące fale – symbol 
wolności. Ten bardzo energetyczny spot przedstawiał miasto jako miejsce, w którym 
mieszkańcy czują się wolni. Jednocześnie zachęcał Polaków do przyjazdu i zwie-
dzania miasta. Częścią kampanii były również spoty publikowane w Internecie, 
wyreżyserowane na amatorskie filmy mieszkańców, oraz konkursy. Interesujące 
z punktu widzenia badań nad reklamą społeczną były wyniki przeprowadzonego 
sondażu – co drugi respondent nie wyrażał wsparcia dla kampanii i oświadczał, 
że spoty mu się nie podobały. 

57. Warto tu żyć, zawsze warto tu wracać

Hasła: Podlaskie: warto tu żyć, zawsze warto tu wracać
Czas: 8.07.2010–29.08.2010
Zasięg: Regionalny
Nadawca: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Cel: Popularyzacja wizerunku regionu jako miejsca atrakcyjnego 

turystycznie, zamieszkiwanego przez gościnnych ludzi 
i doskonałego do życia

Inicjatywy z zakresu marketingu regionalnego mają pozytywny wydźwięk i wska-
zują ciekawe miejsca turystyczne. Kampania, która objęła województwo podlaskie 
i dodatkowo Warszawę, miała na celu ukazanie Podlasia jako regionu i miejsca, 
w którym warto mieszkać i które warto odwiedzać. Motywem przewodnim było 
akcentowanie szeroko rozumianej różnorodności województwa postrzeganej 
poprzez pryzmat kultury, religii, przyrody i kulinariów. 
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58. Piękny Wschód

Hasła: Piękny Wschód. Odkryj jak to blisko
Czas: 1.07.2010–30.09.2010
Zasięg: Ogólnopolski
Nadawca: Polska Organizacja Turystyczna
Cel: Promocja regionów wschodniej Polski, przełamanie stereotypów 

w myśleniu o nich

Bohaterami kampanii były postacie bobra i żółwia, które zachęcały do poznania 
walorów wschodniej Polski. Każdemu z województw (warmińsko-mazurskie, 
podlaskie, lubelskie, podkarpackie oraz świętokrzyskie) poświęcono osobny 
spot reklamowy. Reklamę skierowano zarówno do osób młodych, jak i dorosłych, 
wskazując, że każdy znajdzie w regionie coś dla siebie. 

59. Lubelskie – chwilo trwaj!

Hasła: Lubelskie – Chwilo trwaj!
Czas: 1.07.2010–30.09.2010
Zasięg: Ogólnopolski
Nadawca:  Departament Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Lubelskiego
Cel: Promocja Lubelszczyzny

Kontynuacja kampanii z 2009 roku. Celem było ukazanie Lubelszczyzny jako 
miejsca, gdzie można „odnaleźć siebie”, cieszyć się życiem w otoczeniu bogatej 
przyrody oraz unikatowych zabytków, a także – wyzwolenie pozytywnych emocji 
i związanie ich z regionem. 

60. Wschodzący Białystok

Hasła: (brak informacji)
Czas: 1.05.2010–24.06.2010
Zasięg: Ogólnopolski
Nadawca: Urząd Miasta Białystok
Cel: Prezentacja Białegostoku, wartości miasta i możliwości z nim 

związanych

Kampania ukazywała Białystok jako miejsce o wielu obliczach, w którym każdy 
znajdzie coś dla siebie – mieszkańcy, jak również inwestorzy oraz turyści. W prze-
targu nie udało się wyłonić agencji, która zorganizowałaby kampanię. W rezultacie 
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urzędnicy zajęli się tym samodzielnie, bazując na logo i haśle przygotowanych 
w agencji Eskadra.

61. Pozytywnie nakręceni polecają

Hasła: Pozytywnie nakręceni polecają – Śląskie. Pozytywna energia
Czas: 23.03.2009–4.05.2009
Zasięg: Ogólnopolski
Nadawca: Województwo Śląskie
Cel:  Promocja województwa śląskiego

Kampania stanowiła jeden z elementów tworzenia spójnego wizerunku wojewódz-
twa śląskiego. Jej celem było zbudowanie silnej marki regionalnej i ogólnopolskiej 

„Śląskie”, pokazanie i wypromowanie optymistycznego obrazu województwa oraz 
przekonanie mieszkańców, w lekki i dowcipny sposób, do pozytywnej identyfikacji 
z województwem. Posłużono się sprawdzonym hasłem kampanii wewnętrznej: 

„Śląskie. Pozytywna energia”. Tym razem wzbogaconym o zdanie „Pozytywnie 
nakręceni polecają”. Bohaterami spotu byli pasjonaci turystyki i sportu. 

62. Pochwalmy się Polską

Hasła: Mamy powody do dumy. Pochwalmy się Polską
Czas: 15.01.2008–15.02.2008
Zasięg: Ogólnopolski
Nadawca: Polska Organizacja Turystyczna
Cel: Orbita Nowe Media

Kampania ukazywała największe atuty Polski i miała pokazać kraj, region, obywa-
teli w pozytywnym świetle. Reklama była utrzymana w tonie meczu piłkarskiego, 
jednak zamiast piłkarzy przedstawione zostały regionalne potrawy: kotlet, golonka 
czy bigos. Kampanię często krytykowano w mediach, jako nietrafiającą do odbiorcy.

63. Kampania Wodna

Hasła: Mała ilość wody jest torturą
Czas: 20.07.2009–15.08.2009
Zasięg: Ogólnopolski
Nadawca: Polska Akcja Humanitarna
Cel: Zwrócenie uwagi na problem dostępu do wody pitnej 

w kontekście praw człowieka oraz zachęcenie odbiorców 
do finansowego wsparcia działań PAH
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Celem kampanii było zwrócenie uwagi, jak bardzo ważne znaczenie ma coś, czego 
większość z nas nie docenia w życiu codziennym – woda. Miała też zachęcić do 
finansowego wsparcia starań PAH o rozwiązanie problemu wody pitnej w tych 
częściach świata, gdzie woda stanowi dobro luksusowe. Idea kampanii nawiązy-
wała do chińskiej tortury wodnej: kropla spadająca w krótkich odstępach czasu 
na głowę torturowanego powoduje nie tylko fizyczny, ale także psychiczny ból, 
a w finale doprowadza ofiarę do obłędu – brak wody, choć niepozorny i mało 
spektakularny, również jest ogromnym cierpieniem. 

64. Bezpieczeństwo pracy w budownictwie – upadki, poślizgnięcia

Hasła: Zabezpiecz swoich pracowników. Szanuj życie! Bezpieczna praca 
na wysokości

Czas: 22.09.2010–15.11.2010
Zasięg: Ogólnopolski
Nadawca: Państwowa Inspekcja Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Cel: Przekonanie do konieczności stosowania środków bezpieczeństwa 

w pracy, ukazanie korzyści takiego działania

Kampania wskazywała, jak ważne jest ludzkie życie i że nigdy nie należy go narażać. 
Praca na budowie niesie z sobą liczne i poważne zagrożenia, a w wypadkach ginie 
lub ulega kalectwu wiele setek osób rocznie. Kampania miała zwiększyć świadomość 
skutków zagrożenia zawodowego, jakie istnieje na przykład w budownictwie, a także 
wskazać, że wypadkom można zapobiegać przez tworzenie bezpiecznych miejsc 
pracy, stosowanie środków ochrony zbiorowej i inwestowanie w bezpieczeństwo. 
Podkreślano, że koszty związane z wypadkami przy pracy są niewspółmiernie wyższe 
niż budżet konieczny do zapewnienia wystarczających środków bezpieczeństwa.

65. Nasze dzieci w sieci (spot 2)

Hasła: Pod rodzicielskim okiem komputer nie gryzie. Nasze dzieci w sieci 
powinny być bezpieczne

Czas: 30.08.2010 (brak informacji o dacie zakończenia)
Zasięg: Ogólnopolski
Nadawca: Fundacja Kid Protect (fundacja), MMJ (prywatna firma), Rzecznik 

Praw Dziecka, Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania
Cel : Zwrócenie uwagi rodziców na zagrożenia, jakie stwarza dla 

dziecka Internet

W kampanii wzięła udział Edyta Olszówka. Jako bohaterka wskazywała, że wybór 
w tzw. przeglądarkach odpowiednich opcji umożliwiających kontrolę użytkowania 
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sieci internetowej przez dzieci nie jest ograniczaniem ich rozwoju, ale jedynie ko-
niecznym zabezpieczeniem pozwalającym chronić najmłodszych przed różnymi 
zagrożeniami, jakie niesie z sobą całkowicie swobodne korzystanie z Internetu. 

66. Pilnuj swojej szklanki

Hasła: Pilnuj swojej szklanki
Czas: 19.07.2010–31.08.2010
Zasięg: Regionalny
Nadawca: Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach, Wojewoda Świętokrzyski
Cel: Profilaktyka przestępstw z wykorzystaniem tzw. pigułki gwałtu

Kampania miała charakter edukacyjno-profilaktyczny i była skierowana do osób 
młodych, w szczególności kobiet. Celem było uświadomienie młodym osobom, 
jak może skończyć się wieczór spędzany w dyskotece, jeśli ktoś wrzuci do ich 
szklanki pigułkę gwałtu. Pozostałe hasła kampanii brzmiały: „Nie pozwól, by to 
przydarzyło się tobie”, „Chwila nieuwagi może wiele kosztować”, „Baw się mądrze, 
baw się bezpiecznie”.

67. Płytka wyobraźnia to kalectwo

Hasła: Płytka wyobraźnia to kalectwo
Czas: 18.06.2008–31.08.2008
Zasięg: Ogólnopolski
Nadawca: Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji
Cel: Ostrzeganie przed nieprzemyślanymi skokami do wody

Kolejna edycja cyklicznej kampanii, która miała na celu uświadomienie, że nie-
przemyślany skok do wody może mieć tragiczne i nieodwracalne skutki, łącznie 
ze stałym całkowitym porażeniem ciała. Równie ważnym celem kampanii było 
niesienie wsparcia już poszkodowanym osobom. Dla ofiar wypadków stworzono 
specjalny fundusz – „Pierwszy krok”.

68. Podaruj dzieciom święta z rodziną

Hasła: Podaruj dzieciom święta z rodziną
Czas: 1.12.2010–26.12.2010
Zasięg: Ogólnopolski
Nadawca: Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce”
Cel: Zebranie funduszy na organizację świąt dla ponad tysiąca 

podopiecznych Stowarzyszenia
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Kolejna kampania Stowarzyszenia „SOS Wioski Dziecięce”. Jednym z jej elemen-
tów była sprzedaż charytatywnych kartek świątecznych, którą wspierali aktorzy, 
Magdalena Cielecka i Cezary Żak. Przygotowane przez nich przepisy na świąteczne 
dania (pierniczki i rybę) zamieszczono na wspomnianych kartkach, dostępnych 
w sieci supermarketów. 

69. Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom

Hasła: Zapalmy dzieciom światło nadziei
Czas: 27.11.2010–24.12.2010
Zasięg: Ogólnopolski
Nadawca: Caritas
Cel: Pozyskanie środków finansowych na dożywianie dzieci w szkołach 

i świetlicach

Kampania zachęcała do zakupu charytatywnych świec. Zwrócono szczególną 
uwagę na konieczność dożywiania dzieci przez cały rok, gdyż jak wynikało z ra-
portu Komisji Europejskiej, aż 26% dzieci w Polsce żyło w biedzie. W reklamie 
nawiązano do polskiej tradycji: puste miejsce przy stole wigilijnym jest wyrazem 
gotowości przyjęcia nieoczekiwanego gościa. Kampania polegała na rozprowa-
dzaniu świec, które w Wigilię Bożego Narodzenia zapalano na polskich stołach 
na znak solidarności z najbardziej potrzebującymi w Polsce i na świecie. Zgro-
madzone środki finansowe były przeznaczane na dożywienie dzieci z ubogich 
rodzin, w ciągu roku szkolnego i wakacji. 

70. Grunt to rodzina

Hasła: Grunt to rodzina. Pomóż rodzinnym domom dziecka
Czas: 25.11.2010–25.12.2010
Zasięg: Ogólnopolski
Nadawca: Fundacja Świętego Mikołaja
Cel: Zachęcenie do finansowego wsparcia rodzinnych domów dziecka

Celem akcji była zbiórka pieniędzy na rodzinne domy dziecka, bowiem dzieci 
z takich domów mają ograniczone możliwości rozwoju. Środki pozyskiwano 
poprzez aukcję, a spot zachęcał do wysyłania SMS-ów. 

71. Twoja krew, moje życie

Hasła: Podziel się, bo krwi nie da się wyprodukować
Czas: 28.10.2010 (brak informacji o dacie zakończenia)
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Zasięg: Ogólnopolski
Nadawca: Ministerstwo Zdrowia, Narodowe Centrum Krwi
Cel: Zachęcenie do oddawania krwi oraz cel informacyjno-edukacyjny

Kampania nie tylko miała zachęcić ludzi do oddawania krwi; jednocześnie 
miała charakter informacyjny. Odpowiadano na pytania, które mogą nurtować 
każdego: Czy oddawanie krwi szkodzi dawcy? Czy za oddanie krwi dostaje 
się pieniądze? Czy krew można wyprodukować? Czy może jej zabraknąć? Czy 
można ją oddać w szpitalu lub w przychodni? Bohaterami reklamy byli młodzi 
ludzie oddający krew. Narrator wskazywał, że większa liczba dawców to szansa 
na zdrowie dla większej liczby osób. 

72. Hospicjum to też życie

Hasła: Hospicja pomagają dzieciom, których najbliżsi odeszli.  
Ty też możesz pomóc osieroconym dzieciom

Czas: 23.09.2010–31.12.2010
Zasięg: Ogólnopolski
Nadawca: Fundacja Hospicyjna
Cel: Zachęcenie do finansowego wspierania hospicjów

Kampania ukazywała sytuację dziecka, którego najbliżsi są pacjentami hospicjum. 
Dziecko pozostaje wtedy bez warunków materialnych do życia i nie ma niko-
go, kto pomógłby mu przejść przez ten trudny czas. Wskazywano, że hospicja 
pomagają także rodzinom zmarłych pacjentów, jednak są do tego potrzebne 
odpowiednie środki finansowe. Spot zachęcał do przekazywania datków na 
rzecz tych instytucji. 

73. Zamień głodne na godne

Hasła: Zamieniamy głodne na godne!
Czas: 1.06.2009–31.07.2009
Zasięg: Ogólnopolski
Nadawca: Polski Czerwony Krzyż
Cel: Pozyskanie środków finansowych na zaspokojenie  

podstawowych potrzeb dzieci

Przedsięwzięcie Polskiego Czerwonego Krzyża realizowano cyklicznie; jego 
podstawowym celem było zebranie funduszy na zaspokojenie elementarnych 
potrzeb dzieci z ubogich rodzin, a tym samym zapewnienie im lepszego startu 
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w dorosłość. W ramach programu rozpoczęła się kampania „Zamień głodne 
na godne”, której celem było przede wszystkim zwrócenie uwagi na problem 
niedożywienia dzieci, a ponadto zmobilizowanie do pomocy, na przykład: 
wysłania SMS-a, tzw. e-kartki, poinformowania o akcji znajomych, dokonania 
wpłaty online (jeden SMS na numer 7387 to obiad dla dziecka, koszt SMS-a: 
3 zł + VAT). Akcja była szeroko rozpropagowana w mediach i towarzyszyła jej 
aukcją charytatywną. 

74. Przełam barierę dźwięku

Hasła: Nie słyszysz? Nie szkodzi. Osoby niesłyszące i niedosłyszące to 
według opinii pracodawców świetni pracownicy. Daj sobie szansę. 
Znajdź pracę

Czas: 1.07.2010 (brak informacji o dacie zakończenia)
Zasięg: Regionalny
Nadawca: Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych
Cel: Wsparcie zatrudnienia osób niesłyszących

Motywem przewodnim tej reklamy społecznej był zaskakujący argument: jak 
wartościowymi pracownikami muszą być osoby niesłyszące, które pracują mimo 
tego, że nie potrafią usłyszeć komplementów na swój temat. Spoty ukazujące hi-
storie osób niesłyszących pracujących zawodowo miały przekonać pracodawców, 
że zatrudnienie takiej osoby bez wątpienia przyniesie przedsiębiorstwu korzyści. 

75. Szkolenia – to się opłaca! (spot 4)

Hasła: To dobra decyzja – inwestycja w kadry
Czas: 1.09.2010 (brak informacji o dacie zakończenia)
Zasięg: Ogólnopolski
Nadawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Cel: Wsparcie rozwoju i szkoleń pracowniczych

Kampania zorganizowana po raz kolejny. Podstawowym jej celem było ukazanie, 
jakie zmiany zachodzą dzięki prowadzeniu w przedsiębiorstwie szkoleń, jak 
zmieniają one sposób myślenia pracowników i zachęcają ich do wykazania się 
większym zaangażowaniem. Spot przedstawiał serwis samochodowy, którego 
właściciel wskazywał, że wsparcie w organizacji szkoleń pozyskane z funduszy 
Unii Europejskiej pozwoliło mu na rozwój zakładu. Jednocześnie narrator za-
wiadamiał o sposobach uzyskania takiej pomocy, ograniczonych formalnościach 
oraz bezpłatnych szkoleniach. 
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76. Bezpieczne gospodarstwo. Radosne dzieciństwo

Hasła: Bezpieczne gospodarstwo. Radosne dzieciństwo
Czas: 18.04.2008–31.10.2008
Zasięg: Ogólnopolski 
Nadawca: Rzecznik Praw Dziecka
Cel: Wsparcie bezpieczeństwa prac w gospodarstwach rolnych

Praca na roli wiąże się z ogromnym niebezpieczeństwem, a przy zbiorach pracują 
całe rodziny, w tym dzieci, co często jest dla nich niebezpieczne. Kampania obej-
mowała wystosowanie listu otwartego do rolników, w którym wskazano prace 
zakazane dzieciom. 

77. Sprawni w pracy

Hasła: Nie musisz nas rozumieć, żeby wiedzieć, jak nas zatrudnić
Czas: 1.04.2007–29.02.2008
Zasięg: Ogólnopolski
Nadawca: Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji
Cel: Wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W kampanii podkreślano, że ludzie niepełnosprawni są pełnowartościowymi 
pracownikami i warto poznać zasady ich zatrudniania: „Być może już jutro bę-
dziesz miał okazję i chciał zatrudnić osobę niepełnosprawną, i prawdopodobnie 
nie będziesz wiedział, jak to zrobić i jakie korzyści może Ci to przynieść. A są one 
bardzo wymierne”. Celem kampanii było przełamanie stereotypów dotyczących 
niepełnosprawnych w roli pracowników oraz zachęcenie przedsiębiorców do 
zainteresowania się tematem i zatrudniania niepełnosprawnych.

78. Jak dobrze być przedsiębiorczą kobietą

Hasła: Jak dobrze być przedsiębiorczą kobietą
Czas: 15.11.2007–15.03.2008
Zasięg: Ogólnopolski
Nadawca: Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania 

Dyskryminacji w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Cel: Aktywizacja zawodowa kobiet

Badania pokazują, że wiele kobiet czuje potrzebę aktywności, chciałyby prowadzić 
własną firmę, ale nie wiedzą, jak to zrobić. Kampania miała na celu walkę z dys-
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kryminacją kobiet na rynku pracy oraz zachęcenie ich do prowadzenia własnej 
działalności gospodarczej.

79. Poznaj swoje prawa (spot 1)

Hasła: Wyjdź z cienia! Pozwól sobie pomóc. Pokrzywdzeni mają swoje prawa
Czas: 14.07.2010–30.11.2010
Zasięg: Ogólnopolski
Nadawca: Ministerstwo Sprawiedliwości
Cel: Upowszechnienie informacji na temat praw przysługujących 

ofiarom przestępstw

Elementem kampanii były 12–32-sekundowe spoty nadawane w ogólnopolskich 
stacjach telewizyjnych: TVP, TVN, Polsat, Telewizja „Puls”. Wyreżyserowała je 
Katarzyna Adamik. W spotach odsyłano do strony internetowej www.pokrzyw 
dzeni.gov.pl, na której można było znaleźć między innymi adresy ośrodków pomocy 
dla osób pokrzywdzonych i wzory ponad 20 dokumentów (w tym zawiadomienia 
o popełnieniu przestępstwa). Zachęcano ofiary przestępstw do ujawnienia się.

80. Prawo jest po Twojej stronie

Hasła: Możesz krzyczeć, możesz błagać, możesz grozić, ale oszczędzisz 
sobie wielu kłopotów, jeśli poznasz swoje prawa. Prawo jest po 
Twojej stronie

Czas: 5.09.2008–30.09.2008
Zasięg: Ogólnopolski
Nadawca: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Cel: Uświadomienie konsumentom ich praw

Konsumenci często albo nie wiedzą, co można zrobić, gdy znajdą się w spornej sytu-
acji z przedsiębiorcą, albo przeceniają swoje uprawnienia. Druga odsłona kampanii 
dotyczącej zwiększania świadomości konsumenckiej miała na celu przedstawienie 
konsumentom przysługujących im praw oraz wskazanie miejsc, w których otrzy-
mają pomoc, nie tylko w zakresie przepisów, ale także postępowania i procedur. 
W kampanii informowano też o możliwości otrzymania bezpłatnej pomocy prawnej. 

81. Zawalcz o swoje serce

Hasła: Zawalcz o swoje serce. Silny ból, ucisk lub rozpieranie w klatce 
piersiowej – to może być zawał serca. Nie czekaj, wezwij karetkę!
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Czas: 12.11.2010 (brak informacji o dacie zakończenia)
Zasięg: Ogólnopolski
Nadawca: Asocjacja Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego 

Towarzystwa Kardiologicznego
Cel: Zmniejszenie śmiertelności wśród osób, których dotknął zawał serca

W kampanii z jednej strony podano dane statystyczne, z drugiej zaś wskazano, 
że istnieją środki prewencyjne, przedstawiono, jakie są objawy zawału serca oraz 
jak postępować, jeżeli się go podejrzewa. Twarzą kampanii został aktor Krzysztof 
Stelmaszyk, który przeżył zawał właśnie dzięki wiedzy, jak go rozpoznać. 

82. Pozory mylą

Hasła: Reaguj, gdy niepełnoletni kupuje alkohol
Czas: 28.07.2010 (brak informacji o dacie zakończenia)
Zasięg: Ogólnopolski
Nadawca: Komenda Główna Policji, Związek Pracodawców Przemysłu 

Piwowarskiego w Polsce „Browary Polskie”
Cel: Przeciwdziałanie sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18. roku życia

Kampania stanowiła wynik długofalowych działań profilaktycznych, których celem 
było przypomnienie o zakazie sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18. roku życia. 
Nawoływano do sprawdzania dowodów osobistych młodych osób kupujących alkohol. 

83. Szpiczaści

Hasła: Sprawdź w Internecie, czy jesteś szpiczasty
Czas: 15.09.2010 (brak informacji o dacie zakończenia)
Zasięg: Ogólnopolski
Nadawca: Fundacja Urszuli Smok „Podaruj Życie”
Cel: Uświadomienie społeczne w zakresie nowotworów krwi

„Szpiczaści” to wszyscy, których dotknęła białaczka albo którzy zarejestrowali się 
jako dawcy szpiku kostnego. Celem kampanii było uświadomienie społeczeństwu, 
że białaczka jest chorobą uleczalną i jak ważny jest przeszczep szpiku, który po-
zwala na uratowanie życia. W kampanii wzięli udział: Iwona Guzowska, Anna 
i Tadeusz Hukowie, Krzysztof Ibisz, Reni Jusis, Mateusz Kusznierewicz, Natalia 
Lesz, Paweł Okrasa, Agata Passent, Jan Peszek, Dorota Segda, Brian Scott, Justyna 
Steczkowska, Jolanta Studzienna, Mieczysław Szcześniak, Magdalena Walach oraz 
Łukasz Zagrobelny. Akcja ukazywała również warunki, jakie trzeba spełniać, by 
zostać dawcą szpiku, oraz jakich trzeba przestrzegać, jeśli jest się chorym. 



Analiza modelowa reklam telewizyjnych… 127

84. TATA. Najważniejsze słowo dla mężczyzny

Hasła: TATA. Najważniejsze słowo dla mężczyzny
Czas: 9.09.2010–30.11.2010
Zasięg: Ogólnopolski
Nadawca: Stowarzyszenie „Nasz Bocian”
Cel: Uświadomienie, że męska niepłodność nie powinna być 

utożsamiana z dysfunkcją seksualną

Kampania przedstawiała, jak ogromnym problemem jest męska niepłodność i jak 
trudne dla dotkniętych niepłodnością jest utożsamianie jej z dysfunkcją seksualną. 
Była to jedna z pierwszych kampanii, które poruszały temat tabu. Jej ambasadorami 
zostali: Rafał Królikowski, Przemysław Saleta oraz Radosław Brzózka, bezpłatnie 
użyczający swojego wizerunku i głosu na potrzeby kampanii.

85. Nie biorę, chcę normalnie zarabiać

Hasła: Idź do lekarza, który nie przyjmuje
Czas: 5.06.2008 (brak informacji o dacie zakończenia)
Zasięg: Ogólnopolski
Nadawca: Fundacja „Nie biorę! Chcę normalnie zarabiać”
Cel: Promowanie właściwych zachowań lekarzy, przywrócenie 

pacjentom zaufania do nich

Celem kampanii, zorganizowanej przez grupę lekarzy, było promowanie właści-
wych zachowań wśród lekarzy i przywrócenie pacjentom zaufania do nich. Pensje 
lekarzy są stosunkowo niskie, a warunki, w jakich pracują, często odbiegają od 
przyjętych standardów. W opinii społecznej są najbardziej skorumpowaną gru-
pą zawodową. Dlatego też lekarze postanowili, że należy odbudować zaufanie 
pacjentów. Hasło kampanii było głosem lekarzy, którzy chcą dać jasny przekaz: 
nie bierzemy łapówek, jesteśmy uczciwi, profesjonalnie wykonujemy swoją pracę 
i chcemy otrzymywać za nią normalne wynagrodzenie. 

86. South Baltic – Violence Free Zone

Hasła: Południowy Bałtyk – strefą wolną od przemocy domowej wobec kobiet
Czas: 17.12.2010 (brak informacji o dacie zakończenia)
Zasięg: Ogólnopolski
Nadawca: Stowarzyszenie Współpracy Kobiet, NEWW-Polska
Cel: Uczynienie regionu okołobałtyckiego miejscem bardziej 

przyjaznym i bezpiecznym dla kobiet
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„Tata powiedział, że mama była niegrzeczna i musiała dostać karę” – mówiła 
dziewczynka w poczekalni na oddziale intensywnej opieki medycznej. Spot 
o przemocy domowej i jej skutkach powstał w ramach kampanii „Południowy 
Bałtyk – strefą wolną od przemocy domowej wobec kobiet”, prowadzonej w Polsce, 
Rosji, Szwecji i na Litwie.

87. Poznaj swoje prawa (spot 2)

Hasła: Poznaj swoje prawa. Wyjdź z cienia! Pozwól sobie pomóc
Czas: 14.01.2010–30.11.2010
Zasięg: Ogólnopolski
Nadawca: Ministerstwo Sprawiedliwości
Cel: Upowszechnienie informacji na temat praw przysługujących 

ofiarom przestępstw

Elementem kampanii były 12–32-sekundowe spoty nadawane w ogólnopolskich 
stacjach telewizyjnych: TVP, TVN, Polsat, Telewizja „Puls”. Bohaterem drugiego ze 
spotów była kobieta, która rozemocjonowana nie była w stanie mówić o tym, co ją 
spotkało. Spot odsyłał również do strony internetowej www.pokrzywdzeni.gov.pl. 
W spotach zachęcano ofiary przestępstw rodzinnych do wyjścia z cienia.

88. Handel ludźmi jest faktem

Hasła: Handel ludźmi jest faktem
Czas: 18.10.2009–30.11.2009
Zasięg: Ogólnopolski
Nadawca: IOM (Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji), Departament 

Polityki Migracyjnej MSWiA, MTV Networks Polska
Cel: Uświadomienie istoty problemu handlu ludźmi oraz kosztów 

społecznych z nim związanych

Wbrew pozorom handel ludźmi stanowi ogromny problem dzisiejszych czasów, 
dlatego w kampanii zachęcano osoby poszukujące pracy do dokładnego spraw-
dzania pracodawców i miejsc pracy, do jakich się wybierają. Ponadto udzielano 
informacji, gdzie szukać pomocy. 

89. Kocham. Nie biję (spot 2)

Hasła: Kocham. Reaguję; Kocham. Mam Czas; Kocham. Nie krzyczę
Czas: 2.09.2009–1.11.2009
Zasięg: Ogólnopolski
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Nadawca: Krajowe Centrum Kompetencji
Cel: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i ograniczenie jej skutków

Była to druga odsłona kampanii. Wśród spotów można było odnaleźć film z udzia-
łem Anny Wyszkoni – wyłaniała się w nim spośród krzyków rodzica strofującego 
dziecko i wskazywała inną, bardziej przyjazną i właściwszą drogę, którą jest relacja 
oparta na miłości i wzajemnym zaufaniu. 

90. Bicie jest głupie (spot 2)

Hasła: Bicie jest głupie
Czas: 19.06.2009–19.07.2009
Zasięg: Ogólnopolski
Nadawca: Porozumienie „Dzieci pod Ochroną”, Rzecznik Praw Dziecka
Cel: Uświadomienie, że każdy akt przemocy wobec dziecka jest 

porażką wychowawczą rodzica

Spot ukazywał, jak trudno byłoby rodzicom krzyczeć na dzieci czy też je uderzyć, 
gdyby miały one posturę i siłę dorosłego. W spocie wystąpiła dziewczynka, która 
mimo wyraźnie dziecięcych cech wyglądu była wzrostu swojej matki. Brak przewagi 
wzrostu spowodował, że kobieta nie miała już odwagi uderzyć córki. 

91. Mam haka na raka

Hasła: Nie krępuj się, zerwij z milczeniem
Czas: 25.08.2010–30.09.2010
Zasięg: Ogólnopolski
Nadawca: Polska Unia Onkologii
Cel: Upowszechnienie badania prostaty

Kampania miała na celu zwiększenie świadomości dotyczącej raka prostaty oraz 
zachęcanie do zgłoszenia się na badanie. Mężczyźni, których problem dotyczy, 
unikają wizyty u lekarza, czują się zażenowani sytuacją, chciano więc uświadomić 
męskiej części społeczeństwa, że zdrowie jest najważniejsze, a choroba to nic 
krępującego. 

92. Cherry Girl

Hasła: Play with the world
Czas: 22.04.2009–30.06.2009
Zasięg: Ogólnopolski
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Nadawca: MTV Networks International
Cel: Ochrona środowiska

W kampanię włączyło się ponad 60 oddziałów MTV na całym świecie. Stacja 
chciała w ten sposób zachęcić swoich widzów do zmiany dotychczasowego my-
ślenia o globalnych problemach dotyczących środowiska naturalnego i nakłonić 
ich do zmiany swojego życia na bardziej proekologiczny. W kampanii wzięła 
udział Cherry Girl.

93. Sama pasja nie wystarczy

Hasła: Kup indeks Akademii i ufunduj konkretnemu dziecku rok zajęć
Czas: 27.09.2010–30.10.2010
Zasięg: Ogólnopolski
Nadawca: Stowarzyszenie „Wiosna”
Cel: Wspieranie edukacji i pomocy edukacyjnej

Jednym z bohaterów kampanii był Paweł Małaszyński. Wcielił się w rolę fryzjera, 
który nie miał umiejętności, ale miał pasję – jednak sama pasja nie wystarczy, 
niezbędna jest edukacja. Małaszyński nawoływał więc do „zakupu indeksów” 
dla dzieci objętych programem Akademia Przyszłości, aby miały możliwość 
kształcenia się.

94. Tydzień Świadomości ADHD

Hasła: Daj swemu dziecku szansę żyć niezwykle zwyczajnie
Czas: 17.09.2010–26.09.2010
Zasięg: Ogólnopolski
Nadawca: Polskie Towarzystwo ADHD
Cel: Zwiększenie zrozumienia i akceptacji dla chorujących na ADHD

Tydzień Świadomości ADHD w Polsce obchodzono wówczas po raz pierwszy. 
Kampania miała na celu poszerzenie w społeczeństwie wiedzy na temat ADHD 
oraz zwiększenie zrozumienia i akceptacji doświadczonych tą chorobą.

95. Europejskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych

Hasła: Niczego mi nie brakuje. Oprócz Ciebie
Czas: 20.08.2010–23.09.2010
Zasięg: Ogólnopolski
Nadawca: „Olimpiady Specjalne – Polska” Narodowe Stowarzyszenie
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Cel:  Przełamywanie silnie zakorzenionych stereotypów i uprzedzeń 
dotyczących niepełnosprawności intelektualnej

Osoby niepełnosprawne równie chętnie jak pełnosprawne uczestniczą w życiu 
społecznym oraz grach sportowych, dlatego bardzo ważne jest wspieranie ich w tym 
zakresie. Kampania miała uświadomić, że osoby z taką niepełnosprawnością jak 
pozostali pragną osiągać sukcesy sportowe i przełamywać własne słabości. Bezpo-
średnio miała na celu udzielenie wsparcia osobom niepełnosprawnym, które brały 
udział w zawodach odbywających się w Warszawie od 18 do 23 września 2010 roku.

96. Kibicuj im na co dzień

Hasła: Nie musisz robić nic specjalnego – kibicuj im na co dzień
Czas: 2.03.2010–30.04.2010
Zasięg: Ogólnopolski
Nadawca: Komitet Organizacyjny Europejskich Letnich Igrzysk Olimpiad 

Specjalnych 2010
Cel: Wspieranie osób niepełnosprawnych

W kampanii zachęcano do kibicowania osobom niepełnosprawnym biorącym 
udział w Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych.

97. Zarażam radością

Hasła: Niepełnosprawni intelektualnie mogą cię zarazić,  
ale tylko pasją/radością

Czas: 19.09.2008–20.12.2008
Zasięg: Ogólnopolski
Nadawca: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Cel:  Wspieranie zatrudnienia osób niepełnosprawnych intelektualnie

Kampania ukazywała problemy osób niepełnosprawnych intelektualnie i miała na 
celu przełamanie stereotypów i uprzedzeń oraz wspieranie działań zmierzających 
do zwiększenia ich zatrudnienia. W spocie przekonywano, że osoby niepełno-
sprawne intelektualnie przekazują innym pozytywne wartości: uśmiech, pasję 
i wiarę w przyjaźń. 

98. Hospicjum to też życie

Hasła: Lubię pomagać
Czas: 11.10.2008–31.12.2008
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Zasięg: Ogólnopolski
Nadawca: Fundacja Hospicyjna
Cel: Nagłośnienie działań hospicjów w Polsce, promowanie ich 

pozytywnego wizerunku

Kampania została zorganizowana przez 101 hospicjów z całej Polski. Bezpośred-
nim celem było promowanie przychylnego nastawienia wobec Światowego Dnia 
Hospicjów i Opieki Paliatywnej (przypadającego 11 października) i pozyskanie 
pomocy finansowej dla hospicjów. Istotne było ponadto przełamywanie w spo-
łeczeństwie polskim negatywnych stereotypów związanych z opieką hospicyjną.

99. Daj mi głos

Hasła: Daj mi głos – zostań wolontariuszem
Czas: 1.01.2007–21.12.2007
Zasięg: Ogólnopolski 
Nadawca: Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami
Cel: Upowszechnianie zaangażowania w opiekę nad zwierzętami

Głównym odbiorcą tego komunikatu były dzieci, dla których zwierzęta bywają 
kolejną zabawką. Kampania miała na celu uczenie szacunku do zwierząt, zwłaszcza 
domowych. Motywem przewodnim był obraz: psy, mimo że potrafią szczekać, 
pozostają bierne wobec krzywdy, jaką zadaje im człowiek. Spot telewizyjny przed-
stawiał historię psa, którego zły los odmienił człowiek, zabierając go do swego 
domu. W rolę dobroczyńcy wcielił się aktor Marcin Szaforz. 



R o z d z i a ł  7

Perswazja w telewizyjnej  
reklamie społecznej  

w świetle badań własnych

Analiza zawartości wybranych spotów reklamowych miała na celu ukazanie per-
swazji w telewizyjnej reklamie społecznej. W okresie, którego dotyczyły badania, 
tj. w latach 2005–2010, powstało 509 reklam społecznych, z czego 292 reklamy to 
spoty telewizyjne (sklasyfikowane według przyjętego kryterium zamieszczania 
w klasyfikacji zawsze jeden raz, niezależnie od możliwości umieszczenia spotu 
w kilku kategoriach jednocześnie). Do badania zostało dobranych 99 spotów, 
spośród 23 kategorii problemów społecznych, co stanowi 35% wszystkich telewi-
zyjnych reklam społecznych wyemitowanych we wspomnianym czasie. W badaniu 
nie uwzględniono kategorii „raportowanie społeczne”, gdyż w badanym okresie 
nie powstała żadna reklama do niej przynależna. W tabeli 7.1 przedstawiono 
kategorie problemów społecznych oraz tytuły kampanii społecznych, w ramach 
których powstały spoty reklamowe wybrane do analizy. 

Tabela 7.1. Tematyka telewizyjnych reklam społecznych wybranych do analizy

Kategoria tematyczna Kampania

lp. zakres lp. tytuł

1

Aktywizacja 
i społeczeństwo 
obywatelskie

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Mój pierwszy raz, 21 listopada
Jak działają Fundusze Europejskie
Powrót do Ojczyzny
Brodaczom podobno nie dają
Twój głos ma sens
Gdziekolwiek będziesz, zagłosuj
Spotkajmy się w bibliotece
Kocham. Reaguję
Dotacje na innowacje
Pępek Europy
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Tabela 7.1 (cd.)

Kategoria tematyczna Kampania

lp. zakres lp. tytuł

2

Bezpieczeństwo ruchu 
drogowego

11
12
13
14
15
16

Prowadzę – jestem trzeźwy
Włącz myślenie
Prędkość zabija 
Piłeś? Nie jedź!
Drogi zaufania
Bezpieczny przejazd

3

Edukacja 17
18
19
20
21
22
23

Szkolenia – to się opłaca! (spot 1)
Szkolenia – to się opłaca! (spot 2)
Wiedza po godzinach
Szkolenia – to się opłaca! (spot 3)
MAT+MA
Dajemy szansę
2009 – rok wielkich rocznic

4

Ekologia i środowisko 24
25
26
27
28
29

Pomóż rysiom
Krwawe święta
Klimatolubni 
Ryś wraca do puszczy
Czysty Białystok
Psie sprawy Warszawy 

5

Gospodarka 30
31
32
33
34
35
36
37

Człowiek – najlepsza inwestycja
Gramy o więcej
Gmina Radzionków – miejsce moich inwestycji
Kupuj Nasze.PL
Życie miodem słodzone
Nie myśl o wszystkim jak o grze. Inwestuj
Kampania wizerunkowa Funduszy Europejskich
Stawiam na mleko

6

Organizacje i instytucje 
pozarządowe (wsparcie 
działalności, w tym „1% 
podatku”)

38
39
40
41
42
43
44
45
46

Hospicjum to powrót do domu
Niewiele trzeba, by pomóc
Finał
Leczyć po ludzku
Ból
Więcej niż 1%
Walczymy razem z nowotworem
Nie pozostawiajmy ich samym sobie
Świąteczna zbiórka żywności

7

Komunikacja w rodzinie 47
48
49
50
51
52

Nasze dzieci w sieci (spot 1)
Zły dotyk
Bicie jest głupie (spot 1)
Dzieciństwo bez przemocy
Narodowy Dzień Życia
Kocham. Nie biję (spot 1)
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Tabela 7.1 (cd.)

Kategoria tematyczna Kampania

lp. zakres lp. tytuł

8
Konsumpcjonizm 
i konsumenci

53
54

Masz wybór
Leniency – nowe prawo dla skruszonych

9 Kultura 55 Grunwald – walka 600-lecia

10

Marketing regionalny 56
57
58
59
60
61
62

Dotknij wolności
Warto tu żyć, zawsze warto tu wracać
Piękny Wschód
Lubelskie – chwilo trwaj!
Wschodzący Białystok
Pozytywnie nakręceni polecają
Pochwalmy się Polską

11 Zrównoważony rozwój 63 Kampania Wodna

12

Obronność 
i bezpieczeństwo

64
65

66
67

Bezpieczeństwo pracy w budownictwie – upadki, 
poślizgnięcia
Nasze dzieci w sieci (spot 2)
Pilnuj swojej szklanki
Płytka wyobraźnia to kalectwo

13

Pomoc społeczna 68
69
70
71
72
73

Podaruj dzieciom święta z rodziną
Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom
Grunt to rodzina
Twoja krew, moje życie
Hospicjum to też życie
Zamień głodne na godne 

14

Praca i polityka 
zatrudnienia

74
75
76
77
78

Przełam barierę dźwięku
Szkolenia – to się opłaca! (spot 4)
Bezpieczne gospodarstwo. Radosne dzieciństwo
Sprawni w pracy
Jak dobrze być przedsiębiorczą kobietą

15 Prawa człowieka 79
80

Poznaj swoje prawa (spot 1)
Prawo jest po Twojej stronie

16 Profilaktyka – zdrowie 
i uzależnienia

81
82

Zawalcz o swoje serce
Pozory mylą

17 Promocja zdrowia 83
84

Szpiczaści
TATA. Najważniejsze słowo dla mężczyzny

18 Przejrzystość instytucji, 
korupcja

85 Nie biorę, chcę normalnie zarabiać

19

Przemoc 86
87
88
89
90

South Baltic – Violence Free Zone
Poznaj swoje prawa (spot 2)
Handel ludźmi jest faktem
Kocham. Nie biję (spot 2)
Bicie jest głupie (spot 2)
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Tabela 7.1 (cd.)

Kategoria tematyczna Kampania

lp. zakres lp. tytuł

20 Społeczna 
odpowiedzialność biznesu

91
92

Mam haka na raka
Cherry Girl

21
Wykluczenie społeczne 93

94
95

Sama pasja nie wystarczy
Tydzień Świadomości ADHD
Europejskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych

22 Równouprawnienie 
i tolerancja

96
97

Kibicuj im na co dzień
Zarażam radością

23 Wolontariat 98
99

Hospicjum to też życie
Daj mi głos

Tytuły poszczególnych spotów w większości pozwalają na jasne zaklasyfiko-
wanie ich do danej kategorii tematycznej. Kilkakrotnie spoty powstałe w ramach 
jednej kampanii zostały zaliczone do różnych kategorii tematycznych z powodu 
różnic w zakresie problematyki, której były poświęcone. Klasyfikacja poszczegól-
nych spotów reklamowych do kategorii tematycznych ze względu na poruszany 
problem społeczny pozwala na bliższą ich analizę w zakresie środków perswazji 
stosowanych w przypadku danej problematyki. 

Na wykresie 7.1 przedstawiono udział poszczególnych spotów w danych kate-
goriach tematycznych. Najliczniejszą grupą reklam w badanym okresie była ka-
tegoria „pomoc społeczna”, która stanowiła w całej grupie badawczej 12%; niemal 
tyle samo (10%) stanowiły reklamy z kategorii „bezpieczeństwo ruchu drogowego” 
oraz „społeczna odpowiedzialność biznesu”. W ramach tych trzech kategorii te-
matycznych powstało najwięcej spotów reklamowych (30%). Do licznych kategorii 
należały również: „organizacje i instytucje pozarządowe”, „profilaktyka – zdrowie 
i uzależnienia”, „aktywizacja i społeczeństwo obywatelskie”, „konsumpcjonizm 
i konsumenci” oraz „społeczna odpowiedzialność biznesu” (każda to 7% całej 
grupy badawczej). Pozostałe kategorie były już mniej liczne. Można zauważyć, że 
najrzadziej tworzono reklamy społeczne poruszające problemy korupcji i przej-
rzystości instytucji, problemy edukacji, praw człowieka i pomocy rozwojowej. 

W dalszej części analizy badawczej prześledzono, kiedy w badanym okresie 
powstały reklamy o określonej tematyce. Pozwala to na sprawdzenie, czy w od-
niesieniu do tworzenia spotów reklamowych można wskazać pewne mody na 
wspieranie określonego problemu społecznego i czy zachodzą jakieś inne korela-
cje. Wykres 7.2 ukazuje procentowy udział zrealizowanych spotów reklamowych 
w poszczególnych latach.

W latach 2005–2010, jak pokazuje wykres 7.1, w reklamach społecznych najczę-
ściej poruszano problematykę dotyczącą pomocy społecznej; w dużej mierze to 
instytucje i fundacje produkują spoty reklamowe zachęcające do przekazywania 
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1% podatku na ich działalność. Jednocześnie analiza kategorii tematycznych 
pozwala na wskazanie, że bardzo rzadko albo zdecydowanie rzadziej poruszano 
ogólne problemy społeczne, takie jak równouprawnienie i tolerancja, wykluczenie 
społeczne, dostęp do edukacji itp. 
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8% 
11% 

14% 
16% 

21% 

30% 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

35% 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Wykres 7.2. Reklamy ze względu na rok emisji



138 Perswazja w telewizyjnej reklamie społecznej w świetle badań własnych

Prześledzenie danych ukazanych na wykresie 7.2 pozwala stwierdzić, że w przy-
padku telewizyjnych reklam społecznych obserwuje się tendencję wzrostową. 
Reklamy wyemitowane w 2005 roku stanowią 8% wszystkich reklam wybranych 
do badania, a te z lat 2009–2010 stanowią łącznie 51% wszystkich reklam. W ba-
danym okresie najwięcej reklam społecznych powstało więc w latach 2009–2010.

Porównując tematykę reklam z poszczególnych lat badanego okresu, dostrzega 
się, że najrzadziej odnotowano sytuacje skrajne, tj. wystąpienie danej tematyki w re-
klamach wyemitowanych tylko w jednym roku („przejrzystość instytucji, korupcja”, 

„edukacja”) albo we wszystkich latach („przemoc”). Punkty skali pomiędzy tymi 
biegunami były mniej więcej równoważne pod względem reprezentatywności, tzn. 
odnotowano prawie równą liczbę kategorii, do których można przyporządkować 
reklamy emitowane w ciągu od dwóch do pięciu lat. 

W 2005 roku w analizowanych telewizyjnych reklamach społecznych najczę-
ściej poruszano tematy przynależne do kategorii: „aktywizacja i społeczeństwo 
obywatelskie”, a także „instytucje i organizacje pozarządowe”, „obronność i bez-
pieczeństwo” oraz „pomoc społeczna”, rzadziej – „wolontariat”, „przemoc” oraz 

„promocja zdrowia”. Pozostałe reklamy dotyczyły równouprawnienia i tolerancji, 
wykluczenia społecznego, praw człowieka i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

W 2006 roku zdecydowanie najczęściej emitowano reklamy z kategorii „mar-
keting regionalny” i „bezpieczeństwo ruchu drogowego”, rzadziej – „społeczna 
odpowiedzialność biznesu”, „przemoc”, „profilaktyka – zdrowie i uzależnienia”, 

„praca i polityka zatrudnienia”, „komunikacja w rodzinie”, „organizacje i insty-
tucje pozarządowe”, „aktywizacja i społeczeństwo obywatelskie”. W pozostałych 
reklamach podejmowano kwestie równouprawnienia i tolerancji, wykluczenia 
społecznego oraz pomocy społecznej.

Największa liczba reklam z 2007 roku dotyczyła komunikacji w rodzinie oraz 
aktywizacji i społeczeństwa obywatelskiego, nieco mniejsza – społecznej odpo-
wiedzialności biznesu, przemocy, marketingu regionalnego, organizacji i instytucji 
pozarządowych, bezpieczeństwa ruchu drogowego, wreszcie najmniejsza – pro-
filaktyki zdrowia i uzależnień, pracy i polityki zatrudnienia, pomocy społecznej 
oraz pomocy rozwojowej.

Pod względem częstości występowania na pierwszym miejscu w 2008 roku 
znalazła się problematyka organizacji i instytucji pozarządowych, zwłaszcza 

– jak zresztą zawsze w przypadku tej kategorii – przekazywania 1% podatku na 
działalność tych podmiotów. Dosyć liczne w tym roku były ponadto reklamy 
dotyczące marketingu regionalnego, konsumpcjonizmu i konsumentów. Po raz 
pierwszy w badanym zakresie pojawiły się reklamy z kategorii „przejrzystość 
instytucji, korupcja”, „kultura”, „konsumpcjonizm i konsumenci”, „gospodarka”, 

„ekologia i środowisko”. Żadna z reklam poddanych badaniu nie została poświę-
cona wolontariatowi, wykluczeniu społecznemu, prawom człowieka, edukacji, 
bezpieczeństwu ruchu drogowego, aktywizacji i społeczeństwu obywatelskiemu.
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W 2009 roku najczęstszym tematem analizowanych reklam była przemoc. Bio-
rąc pod uwagę ogólną liczbę reklam przyporządkowanych do tej kategorii, można 
stwierdzić, że w skali sześcioletniego okresu badawczego właśnie w tym roku zostało 
ich wyemitowanych najwięcej. W czołówce kategorii pod względem liczebności 
znalazły się ponadto: „organizacje i instytucje pozarządowe”, „gospodarka”, „bez-
pieczeństwo ruchu drogowego”, „aktywizacja i społeczeństwo obywatelskie”. Żadna 
natomiast reklama nie znalazła się wśród następujących kategorii: „przejrzystość 
instytucji, korupcja”, „pomoc społeczna”, „obronność i bezpieczeństwo”, „marketing 
regionalny”, „konsumpcjonizm i konsumenci”, „komunikacja w rodzinie”.

Wyjątkowo licznie w ostatnim roku okresu badawczego była reprezentowana 
kategoria „pomoc rozwojowa”. W 2010 roku stosunkowo dużo reklam poświęcono 
także społecznej odpowiedzialności biznesu, przemocy oraz konsumpcjonizmo-
wi i konsumentom. Pozostałe obejmowały tematykę z kategorii: „wolontariat”, 

„równouprawnienie i tolerancja”, „wykluczenie społeczne”, „profilaktyka zdrowia 
i uzależnień”, „praca i polityka zatrudnienia”, „pomoc społeczna” oraz „kultura”.

Analiza treści reklam społecznych pod względem zasięgu terytorialnego została 
przeprowadzona na podstawie klucza kategoryzacyjnego, w którym wyróżnio-
no reklamy o zasięgu lokalnym, regionalnym oraz ogólnopolskim. W tabeli 7.2 
przedstawiono zasięg terytorialny emisji reklam społecznych z poszczególnych 
obszarów tematycznych.

Prześledzenie zasięgu terytorialnego reklam społecznych pokazuje, że w re-
klamach o zasięgu ogólnopolskim porusza się problemy ogólne, nękające całe 
społeczeństwo. Do reklam społecznych o takim zasięgu należą reklamy z kategorii: 

„aktywizacja i społeczeństwo obywatelskie”, „bezpieczeństwo ruchu drogowego”, 
„konsumpcjonizm i konsumenci”, „kultura”, „zrównoważony rozwój”,  „pomoc 
społeczna”, „równouprawnienie i tolerancja”, „marketing regionalny”, „prawa 
człowieka”. Ponieważ reklama telewizyjna jest drogim narzędziem marketingowym, 
to kampanie, w których wykorzystuje się ten nośnik, w przeważającej części są 
kierowane do ogółu społeczeństwa, zatem ich zasięg terytorialny jest ogólnopolski. 

Reklamy o zasięgu regionalnym powstają jako element promocji regionów 
w ramach marketingu regionalnego oraz działań z zakresu walki z przemocą. 
W reklamach o zasięgu lokalnym porusza się głównie problematykę dotyczącą 
miejscowej społeczności. Są one kierowane do zdecydowanie mniejszych grup 
społecznych, ponieważ dotyczą kwestii lokalnych, istotnych dla mieszkańców 
wybranego obszaru. 

Reklamy ogólnopolskie dotyczą zatem głównych kwestii społecznych, stanowią-
cych problem w wymiarze całego społeczeństwa, reklamy regionalne kierowane są 
do mieszkańców wybranych regionów, które akurat borykają się z danymi proble-
mami, jak reklama dotycząca walki z bezrobociem w regionie wschodniej Polski. 
Z kolei reklamy społeczne o zasięgu lokalnym kierowane są głównie do małej grupy 
społecznej, czego przykładem jest wspieranie lokalnej społeczności przez duże firmy. 
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Tabela 7.2. Zasięg terytorialny emisji reklam 

K.*
Kampania Zasięg terytorialny

lp. tytuł lokalny regionalny ogólnopolski

1

1 Mój pierwszy raz, 21 listopada +
2 Jak działają Fundusze Europejskie +
3 Powrót do Ojczyzny +
4 Brodaczom podobno nie dają +
5 Twój głos ma sens +
6 Gdziekolwiek będziesz, zagłosuj +
7 Spotkajmy się w bibliotece +
8 Kocham. Reaguję +
9 Dotacje na innowacje +

10 Pępek Europy +

2

11 Prowadzę – jestem trzeźwy +
12 Włącz myślenie +
13 Prędkość zabija +
14 Piłeś? Nie jedź! +
15 Drogi zaufania +
16 Bezpieczny przejazd +

3

17 Szkolenia – to się opłaca! (spot 1) +
18 Szkolenia – to się opłaca! (spot 2) +
19 Wiedza po godzinach +
20 Szkolenia – to się opłaca! (spot 3) +
21 MAT+MA +
22 Dajemy szansę +
23 2009 – rok wielkich rocznic +

4

24 Pomóż rysiom +
25 Krwawe święta +
26 Klimatolubni +
27 Ryś wraca do puszczy +
28 Czysty Białystok +
29 Psie sprawy Warszawy +

5

30 Człowiek – najlepsza inwestycja +
31 Gramy o więcej +

32 Gmina Radzionków – miejsce moich 
inwestycji +

33 Kupuj Nasze.PL +
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Tabela 7.2. (cd.)

K.*
Kampania Zasięg terytorialny

lp. tytuł lokalny regionalny ogólnopolski

5
(cd.)

34 Życie miodem słodzone +
35 Nie myśl o wszystkim jak o grze. Inwestuj +
36 Kampania wizerunkowa Funduszy Europejskich +
37 Stawiam na mleko +

6

38 Hospicjum to powrót do domu +
39 Niewiele trzeba, by pomóc +
40 Finał +
41 Leczyć po ludzku +
42 Ból +
43 Więcej niż 1% +
44 Walczymy razem z nowotworem +
45 Nie pozostawiajmy ich samym sobie +
46 Świąteczna zbiórka żywności +

7

47 Nasze dzieci w sieci (spot 1) +
48 Zły dotyk +
49 Bicie jest głupie (spot 1) +
50 Dzieciństwo bez przemocy +
51 Narodowy Dzień Życia +
52 Kocham. Nie biję (spot 1) +

8
53 Masz wybór +
54 Leniency – nowe prawo dla skruszonych +

9 55 Grunwald – walka 600-lecia +

10

56 Dotknij wolności +
57 Warto tu żyć, zawsze warto tu wracać +
58 Piękny Wschód +
59 Lubelskie – chwilo trwaj! +
60 Wschodzący Białystok +
61 Pozytywnie nakręceni polecają +
62 Pochwalmy się Polską +

11 63 Kampania Wodna +

12

64 Bezpieczeństwo pracy w budownictwie  
 – upadki, poślizgnięcia +

65 Nasze dzieci w sieci (spot 2) +
66 Pilnuj swojej szklanki +
67 Płytka wyobraźnia to kalectwo +
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Tabela 7.2. (cd.)

K.*
Kampania Zasięg terytorialny

lp. tytuł lokalny regionalny ogólnopolski

13

68 Podaruj dzieciom święta z rodziną +
69 Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom +
70 Grunt to rodzina +
71 Twoja krew, moje życie +
72 Hospicjum to też życie +
73 Zamień głodne na godne +

14

74 Przełam barierę dźwięku +
75 Szkolenia – to się opłaca! (spot 4) +

76 Bezpieczne gospodarstwo. Radosne 
dzieciństwo +

77 Sprawni w pracy +
78 Jak dobrze być przedsiębiorczą kobietą +

15
79 Poznaj swoje prawa (spot 1) +
80 Prawo jest po Twojej stronie +

16
81 Zawalcz o swoje serce +
82 Pozory mylą +

17
83 Szpiczaści +
84 TATA. Najważniejsze słowo dla mężczyzny +

18 85 Nie biorę, chcę normalnie zarabiać +

19

86 South Baltic – Violence Free Zone +
87 Poznaj swoje prawa (spot 2) +
88 Handel ludźmi jest faktem +
89 Kocham. Nie biję (spot 2) +
90 Bicie jest głupie (spot 2) +

20
91 Mam haka na raka +
92 Cherry Girl +

21

93 Sama pasja nie wystarczy +
94 Tydzień Świadomości ADHD +

95 Europejskie Letnie Igrzyska Olimpiad 
Specjalnych +

22
96 Kibicuj im na co dzień +
97 Zarażam radością +

23
98 Hospicjum to też życie +
99 Daj mi głos +

* K. – numer kategorii tematycznej, według tabeli 7.1.
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Zasięg terytorialny przygotowanych spotów reklamowych jest uzależniony od 
posiadanego budżetu, organizatora kampanii oraz podejmowanego problemu 
społecznego i obranych celów. W przypadku reklam społecznych zasięg deter-
minuje ich tematykę, jak również treść i liczbę. Na wykresie 7.3 przedstawiono 
liczbę reklam społecznych według zasięgu terytorialnego. 
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Wykres 7.3. Zasięg terytorialny emisji reklam 

Zasięg terytorialny ma ogromne znaczenie dla odbioru reklam społecznych. 
Oczywiście, jest niezwykle istotne, by reklamy docierały do odbiorców, do których 
w założeniu zostały skierowane. W innym wypadku nadawca ponosi wysokie 
koszty, natomiast efektywność reklamy jest niewielka. Jak przedstawiono na 
wykresie, 90 spośród reklam poddanych badaniu miało zasięg ogólnokrajowy, 
natomiast jedynie 7 – regionalny i 2 – lokalny. Tak mała liczba reklam lokalnych 
wiąże się z brakiem funduszy celowych na reklamy społeczne. Zdecydowanie 
większy budżet przeznacza się na reklamy regionalne i kampanie ogólnopolskie, 
gdyż decyzje i środki są wydatkowane w tym wypadku na poziomie centralnym. 
Ponadto małym, regionalnym czy lokalnym organizacjom trudno jest zdobyć 
wystarczające fundusze na własną rękę. 

Wykres 7.4 przedstawia udział procentowy poszczególnych kategorii tema-
tycznych reklam społecznych o danym zasięgu. Analiza tej zależności pozwala 
dostrzec, że w obrębie niektórych kategorii powstają jedynie reklamy ogólno-
krajowe. Dotyczy to aż 18 kategorii kampanii społecznych. Należy wskazać, że 
powstaje niewiele reklam, które nie byłyby choć w części realizowane na poziomie 
ogólnokrajowym. Jedyna grupa tematyczna, która w badanym okresie nie była 
reprezentowana przez reklamy o zasięgu ogólnokrajowym, to „konsumpcjonizm 
i konsumenci”. W ramach tej kategorii realizowano tylko reklamy na szczeblu 
regionalnym i lokalnym. 

O wyborze zasięgu terytorialnego reklamy decyduje wiele czynników. Katego-
ria tematyczna determinuje, do jakiej grupy społecznej skierować daną reklamę, 
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a zatem czy powinna angażować społeczność lokalną, regionalną czy ogólnokra-
jową. Kampanie marketingowe, w których wykorzystuje się reklamę telewizyjną, 
w przeważającej części mają zasięg ogólnokrajowy, ponieważ w ten sposób koszt 
ich emisji i przygotowania „rozkłada się” na większą liczbę odbiorców. 

Na dalszym etapie analizie poddano tematykę reklam pod względem okre-
su, w jakim reklama była emitowana, oraz czasu trwania reklamy, wyrażonego 
w sekundach. „Kategoria tematyczna” określa zakres problematyki poruszanej 
w poszczególnych reklamach.

Śledząc tytuły reklam, można zauważyć, że są one różnorodne i że w obrębie 
jednej kategorii tematycznej znajdują się reklamy czasem odległe pod względem 
poruszanych zagadnień. Warto też zwrócić uwagę na czas trwania reklamy oraz 
okres emisji. Dane te pozwalają określić, jaka tematyka społeczna była aktualna 
w danym roku badanego okresu oraz jaki był czas trwania poszczególnych spotów. 
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Przejrzystość instytucji, korupcja 
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Równouprawnienie i tolerancja 

Wolontariat 

 Lokalna  Regionalna  Ogólnokrajowa 

Wykres 7.4. Kategorie tematyczne reklam a zasięg terytorialny
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Tabela 7.3. Tematyka reklam a okres emisji i czas trwania spotu

Kampania Kategoria  
tematyczna

Okres emisji  
[rok]

Czas trwania 
spotu [s]lp. tytuł

1 Mój pierwszy raz, 21 listopada Aktywizacja 
i społeczeństwo 
obywatelskie

2010 45 
2 Jak działają Fundusze Europejskie 2010 29 
3 Powrót do Ojczyzny 2010 29 
4 Brodaczom podobno nie dają 2010 15 
5 Twój głos ma sens 2008 7 
6 Gdziekolwiek będziesz, zagłosuj 2010 31 
7 Spotkajmy się w bibliotece 2010 36 
8 Kocham. Reaguję 2009 19 
9 Dotacje na innowacje 2008 30 

10 Pępek Europy 2009 9 
11 Prowadzę – jestem trzeźwy Bezpieczeństwo 

ruchu drogowego
2010 29 

12 Włącz myślenie 2010 29 
13 Prędkość zabija 2010 10 
14 Piłeś? Nie jedź! 2010 30 
15 Drogi zaufania 2010 30 
16 Bezpieczny przejazd 2010 29 
17 Szkolenia – to się opłaca! (spot 1) Edukacja 2010 32
18 Szkolenia – to się opłaca! (spot 2) 2010 34 
19 Wiedza po godzinach 2010 29 
20 Szkolenia – to się opłaca! (spot 3) 2009 34 
21 MAT+MA 2008 29 
22 Dajemy szansę 2009 30 
23 2009 – rok wielkich rocznic 2009 29 
24 Pomóż rysiom Ekologia 

i środowisko
2007 30 

25 Krwawe święta 2006 30 
26 Klimatolubni 2009 19 
27 Ryś wraca do puszczy 2010 29 
28 Czysty Białystok 2010 37 
29 Psie sprawy Warszawy 2006 30
30 Człowiek – najlepsza inwestycja Gospodarka 2010 30 
31 Gramy o więcej 2009 30 

32 Gmina Radzionków – miejsce 
moich inwestycji 2009 30 

33 Kupuj Nasze.PL 2008 29 
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Tabela 7.3 (cd.)

Kampania Kategoria 
tematyczna

Okres emisji 
[rok]

Czas trwania 
spotu [s]lp. tytuł

34 Życie miodem słodzone Gospodarka
(cd.)

2008 29 

35 Nie myśl o wszystkim jak o grze. 
Inwestuj 2010 15 

36 Kampania wizerunkowa Funduszy 
Europejskich 2010 30 

37 Stawiam na mleko 2006 30 
38 Hospicjum to powrót do domu Organizacje 

i instytucje 
pozarządowe 
(wsparcie 
działalności,  
w tym  

„1% podatku”)

2010 29 
39 Niewiele trzeba, by pomóc 2010 29 
40 Finał 2009 58 
41 Leczyć po ludzku 2010 29 
42 Ból 2009 29 
43 Więcej niż 1% 2008 81 
44 Walczymy razem z nowotworem 2008 32 

45 Nie pozostawiajmy ich samym 
sobie 2010 32 

46 Świąteczna zbiórka żywności 2008 30
47 Nasze dzieci w sieci (spot 1) Komunikacja 

w rodzinie
2010 28 

48 Zły dotyk 2010 29 
49 Bicie jest głupie (spot 1) 2010 33 
50 Dzieciństwo bez przemocy 2009 30 
51 Narodowy Dzień Życia 2007 29 
52 Kocham. Nie biję (spot 1) 2009–2010 29 
53 Masz wybór Konsumpcjonizm 

i konsumenci
2010 3 

54 Leniency – nowe prawo 
dla skruszonych 2008 15

55 Grunwald – walka 600-lecia Kultura 2010 31 
56 Dotknij wolności Marketing 

regionalny
2010 59 

57 Warto tu żyć, zawsze warto 
tu wracać 2009 29 

58 Piękny Wschód 2010 17 
59 Lubelskie – chwilo trwaj! 2010 44 
60 Wschodzący Białystok 2009 30 
61 Pozytywnie nakręceni polecają 2010 30 
62 Pochwalmy się Polską 2009 29 

63 Kampania Wodna Zrównoważony 
rozwój 2009 26 
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Tabela 7.3 (cd.)

Kampania Kategoria 
tematyczna

Okres emisji 
[rok]

Czas trwania 
spotu [s]lp. tytuł

64
Bezpieczeństwo pracy 
w budownictwie – upadki, 
poślizgnięcia

Obronność 
i bezpieczeństwo 2010 29 

65 Nasze dzieci w sieci (spot 2) 2010 30
66 Pilnuj swojej szklanki 2009 67 
67 Płytka wyobraźnia to kalectwo 2009 40 
68 Podaruj dzieciom święta z rodziną Pomoc społeczna 2010 16 
69 Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 2009 30 
70 Grunt to rodzina 2008 50 
71 Twoja krew, moje życie 2008 59 
72 Hospicjum to też życie 2007 29 
73 Zamień głodne na godne 2005 31 
74 Przełam barierę dźwięku Praca i polityka 

zatrudnienia
2010 33 

75 Szkolenia – to się opłaca! (spot 4) 2009 32 

76 Bezpieczne gospodarstwo. 
Radosne dzieciństwo 2008 34 

77 Sprawni w pracy 2007 30 

78 Jak dobrze być przedsiębiorczą 
kobietą 2008 39 

79 Poznaj swoje prawa (spot 1) Prawa człowieka 2010 32 
80 Prawo jest po Twojej stronie 2008 30
81 Zawalcz o swoje serce Profilaktyka  

 – zdrowie 
i uzależnienia

2010 29 

82 Pozory mylą 2010 14

83 Szpiczaści Promocja zdrowia 2010 14 

84 TATA. Najważniejsze słowo 
dla mężczyzny 2010 31

85 Nie biorę, chcę normalnie zarabiać Przejrzystość 
instytucji, korupcja 2008 30 

86 South Baltic – Violence Free Zone Przemoc 2010 23 
87 Poznaj swoje prawa (spot 2) 2010 32 
88 Handel ludźmi jest faktem 2009 29 
89 Kocham. Nie biję (spot 2) 2009 32
90 Bicie jest głupie (spot 2) 2009 12 
91 Mam haka na raka Społeczna 

odpowiedzialność 
biznesu

2010 29 

92 Cherry Girl 2009 71
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Tabela 7.3 (cd.)

Kampania Kategoria 
tematyczna

Okres emisji 
[rok]

Czas trwania 
spotu [s]lp. tytuł

93 Sama pasja nie wystarczy Wykluczenie 
społeczne

2010 29 
94 Tydzień Świadomości ADHD 2009 30 

95 Europejskie Letnie Igrzyska 
Olimpiad Specjalnych 2010 29

96 Kibicuj im na co dzień Równouprawnienie 
i tolerancja

2010 15 
97 Zarażam radością 2009 30
98 Hospicjum to też życie Wolontariat 2009 30 
99 Daj mi głos 2007 40

Tematy reklam odzwierciedlają także starania twórców spotów o to, aby już sam 
temat zainteresował odbiorcę, był zaskakujący, a jednocześnie naprowadzał na 
poruszaną problematykę. Można zauważyć, że tytuły krótszych reklam są prostsze 
w swym przekazie, bezpośrednio wskazują na daną kwestię. Jasne, nieskompli-
kowane znaczeniowo tytuły tworzy się także dla reklam dotyczących przemocy 
w rodzinie, tak aby były zarazem sugestywne i zrozumiałe.

W kampaniach społecznych, podobnie jak w komercyjnych, prócz tematu i tre-
ści reklamowej istotne znaczenie ma czas trwania reklamy (zob. wykres 7.5). Jest 
on zróżnicowany; w przypadku spotów poddanych badaniu wynosił od 3 do 81 
sekund. Krótkie reklamy są łatwiej przyswajalne, zawierają zwykle jasno sformu-
łowany przekaz. Długie są zazwyczaj trudniej zrozumiałe, wymagają skupienia, 
a czasem mogą wywoływać zniecierpliwienie, które każe odbiorcy przełączyć 
odbiornik telewizyjny na inny kanał. W kampaniach społecznych wykorzystuje 
się najczęściej reklamy o długości standardowej, tj. od 16 do 30 sekund. Taki czas 
dobierany jest również częstokroć do reklam komercyjnych, ponieważ umożli-
wia przedstawienie problematyki reklamy, historii, a także pozwala przyciągnąć 
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zainteresowanie widza i nie stracić jego uwagi, zanim cała treść zostanie przeka-
zana. Spośród badanych reklam, aż 65% to reklamy trwające od 16 do 30 sekund. 
Co piąta badana reklama mieściła się w czasie reklamowym 1–15 sekund, a co 
ósma w czasie 31–60 sekund, natomiast tylko 2% to reklamy trwające dłużej niż 
60 sekund. Znaczenie czasu trwania reklamy jest niezwykle istotne, gdyż dobre 
reklamy to takie, które skutecznie przykuwają uwagę widza, a jednocześnie po-
zwalają przekazać wszystkie informacje. Czas trwania spotów jest też ważny ze 
względu na ich koszt – im krótsza reklama, tym jej emisja jest mniej kosztowna. 

Kampanie społeczne są organizowane ze względu na ich problematykę sezonowo, 
okazjonalnie, doraźnie lub stale. Na przykład w okresie świąt Bożego Narodzenia 
reklama społeczna dotycząca wsparcia potrzebujących dzieci może być wyświet-
lana w ciągu czterech przedświątecznych tygodni, ostatni raz w dzień Bożego 
Narodzenia. Na wykresie 7.6 przedstawiono reklamy społeczne z lat 2005–2010 
ze względu na długość okresu ich emisji. 
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Okres emisji reklam społecznych jest wynikiem strategii marketingowej, która 
musi obejmować strategię komunikacyjną. Jednym z elementów tego działania jest 
odpowiednie założenie długości kampanii reklamowej. Analiza reklam społecz-
nych wskazuje, że najczęściej przygotowywane są kampanie obejmujące okres od 
jednego do trzech miesięcy, najrzadziej zaś krótsze. Co piąta kampania społeczna 
w założeniach jest planowana na czas dłuższy niż trzy miesiące. Prawidłowo przy-
gotowana kampania społeczna musi zostać dopasowana do poruszanego problemu, 
tematyki, okresu, w którym jest emitowana, oraz możliwości budżetowych. Na 
przykład zbyt krótka reklama społeczna, emitowana nocą, o długości do 15 sekund 
może w ogóle nie mieć odbiorców. Wskazuje to, jak istotne znaczenie ma czas 
trwania reklamy oraz kampanii reklamowej. 

Analiza treści reklam społecznych wskazuje, że większość spotów jest pod 
tym względem dobrze przemyślana, gdyż reklamy emitowane w okresie do czte-
rech tygodni to reklamy okazjonalne, związane z konkretnym wydarzeniem czy 
przedsięwzięciem. W reklamach towarzyszących dłuższym kampaniom, które 
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organizowane są stosunkowo rzadko, porusza się inną tematykę. Celem takich 
kampanii jest zwrócenie uwagi na dany problem, zintensyfikowane przeciwdziała-
nie mu w danym okresie i zrealizowanie jakiegoś długoterminowego zamierzenia. 
Przykładem takiej reklamy jest spot promujący Małopolskę, mający wesprzeć 
turystykę regionalną, który emitowano przez półtora roku. 

Budowanie kampanii społecznych wymaga dobrania strategii marketingowej, 
solidnego przygotowania oraz wskazania odbiorców, co umożliwia wywołanie 
oczekiwanych zmian w rzeczywistości społecznej. Przed przystąpieniem do pla-
nowania kampanii społecznej należy więc wskazać grupę odbiorców, do których 
zostanie skierowana. Niedopasowanie treści reklamy do odbiorcy wyklucza jej 
właściwy odbiór. Zestawienie grup odbiorców z tytułami reklam odzwierciedlają-
cymi ich tematykę pozwoliło wskazać wzajemne zależności między tymi dwiema 
kategoriami (zob. tabela 7.4). 

Tabela 7.4. Adresaci reklam

K.*
Kampania Adresaci

lp. tytuł dzieci kobiety mężczyźni dorośli

1

1 Mój pierwszy raz, 21 listopada + +
2 Jak działają Fundusze Europejskie +
3 Powrót do Ojczyzny +
4 Brodaczom podobno nie dają +
5 Twój głos ma sens +
6 Gdziekolwiek będziesz, zagłosuj +
7 Spotkajmy się w bibliotece +
8 Kocham. Reaguję +
9 Dotacje na innowacje +

10 Pępek Europy +

2

11 Prowadzę – jestem trzeźwy +
12 Włącz myślenie +
13 Prędkość zabija +
14 Piłeś? Nie jedź! +
15 Drogi zaufania +
16 Bezpieczny przejazd +

3

17 Szkolenia – to się opłaca! (spot 1) +
18 Szkolenia – to się opłaca! (spot 2) +
19 Wiedza po godzinach +
20 Szkolenia – to się opłaca! (spot 3) +
21 MAT+MA +
22 Dajemy szansę +
23 2009 – rok wielkich rocznic +
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Tabela 7.4. (cd.)

K.*
Kampania Adresaci

lp. tytuł dzieci kobiety mężczyźni dorośli

4

24 Pomóż rysiom +
25 Krwawe święta +
26 Klimatolubni +
27 Ryś wraca do puszczy +
28 Czysty Białystok +
29 Psie sprawy Warszawy +

5

30 Człowiek – najlepsza inwestycja +
31 Gramy o więcej +

32 Gmina Radzionków – miejsce 
moich inwestycji +

33 Kupuj Nasze.PL +
34 Życie miodem słodzone +

35 Nie myśl o wszystkim jak o grze. 
Inwestuj +

36 Kampania wizerunkowa Funduszy 
Europejskich +

37 Stawiam na mleko +

6

38 Hospicjum to powrót do domu +
39 Niewiele trzeba, by pomóc +
40 Finał +
41 Leczyć po ludzku +
42 Ból +
43 Więcej niż 1% +
44 Walczymy razem z nowotworem +

45 Nie pozostawiajmy ich samym 
sobie +

46 Świąteczna zbiórka żywności + +

7

47 Nasze dzieci w sieci (spot 1) +
48 Zły dotyk +
49 Bicie jest głupie (spot 1) +
50 Dzieciństwo bez przemocy +
51 Narodowy Dzień Życia +
52 Kocham. Nie biję (spot 1) +

8
53 Masz wybór +

54 Leniency – nowe prawo 
dla skruszonych +

9 55 Grunwald – walka 600-lecia +
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Tabela 7.4. (cd.)

K.*
Kampania Adresaci

lp. tytuł dzieci kobiety mężczyźni dorośli

10

56 Dotknij wolności +

57 Warto tu żyć, zawsze warto 
tu wracać +

58 Piękny Wschód +
59 Lubelskie – chwilo trwaj! +
60 Wschodzący Białystok +
61 Pozytywnie nakręceni polecają +
62 Pochwalmy się Polską +

11 63 Kampania Wodna +

12

64
Bezpieczeństwo pracy 
w budownictwie – upadki, 
poślizgnięcia

+

65 Nasze dzieci w sieci (spot 2) +
66 Pilnuj swojej szklanki +
67 Płytka wyobraźnia to kalectwo +

13

68 Podaruj dzieciom święta z rodziną +
69 Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom +
70 Grunt to rodzina +
71 Twoja krew, moje życie +
72 Hospicjum to też życie +
73 Zamień głodne na godne +

14

74 Przełam barierę dźwięku +
75 Szkolenia – to się opłaca! (spot 4) +

76 Bezpieczne gospodarstwo. Radosne 
dzieciństwo +

77 Sprawni w pracy +

78 Jak dobrze być przedsiębiorczą 
kobietą +

15
79 Poznaj swoje prawa (spot 1) +
80 Prawo jest po Twojej stronie +

16
81 Zawalcz o swoje serce +
82 Pozory mylą +

17
83 Szpiczaści +

84 TATA. Najważniejsze słowo 
dla mężczyzny + +

18 85 Nie biorę, chcę normalnie zarabiać +



Perswazja w telewizyjnej reklamie społecznej w świetle badań własnych 153

Tabela 7.4. (cd.)

K.*
Kampania Adresaci

lp. tytuł dzieci kobiety mężczyźni dorośli

19

86 South Baltic – Violence Free Zone +
87 Poznaj swoje prawa (spot 3) +
88 Handel ludźmi jest faktem +
89 Kocham. Nie biję (spot 2) +
90 Bicie jest głupie (spot 2) +

20
91 Mam haka na raka +
92 Cherry Girl +

21

93 Sama pasja nie wystarczy +
94 Tydzień Świadomości ADHD +

95 Europejskie Letnie Igrzyska 
Olimpiad Specjalnych +

22
96 Kibicuj im na co dzień +
97 Zarażam radością +

23
98 Hospicjum to też życie +
99 Daj mi głos +

* K. – numer kategorii tematycznej, według tabeli 7.1.

Jedną z grup adresatów są dzieci. Spoty do nich kierowane muszą być skon-
struowane jako przekaz prosty i czytelny. Reklamy skierowane do najmłodszych 
objęte badaniem to reklamy z kategorii „przemoc w rodzinie” i „komunikacja 
w rodzinie”. Opatrzono je następującymi tytułami: 1) „Komputer nie gryzie – pod 
okiem rodzica”, 2) „Krzywdzone dzieci chcą stać się niewidoczne”, 3) „Świat w ciem-
nościach”, 4) „Głupie i nikczemne bicie”, 5) „Nie biję, reaguję, nie krzyczę i mam 
czas”, 6) „Płytka wyobraźnia po raz szósty”.

W przypadku reklamy 1 i 2 tytuł jasno wskazuje, kto jest zamierzonym odbiorcą 
reklamy. Na jego podstawie można też łatwo określić kwestię, której dotyczy dany 
spot, i tak jest w przypadku wszystkich wymienionych reklam. Ich tytuły wska-
zują na cel, którym jest kształtowanie świadomości dziecka w zakresie zachowań 
społecznie nieakceptowanych. W reklamach tych informowano, jakie zachowa-
nia są negatywne i gdzie dziecko może szukać pomocy. Ze specyfiki rozwojowej 
człowieka wynika, że dzieci są niezwykle chłonne, wrażliwe na sygnały płynące 
z otoczenia i przekazywane komunikaty. Dlatego też takie reklamy zwiększają 
szansę na zauważenie problemu przez dziecko, a potem zgłoszenie go w szkole, 
pedagogowi, psychologowi, co w konsekwencji powinno prowadzić do wyelimi-
nowania niepożądanego zjawiska i jego negatywnych skutków. Dziecko, widząc, 
jak jedno z rodziców bije lub poniża drugie, po obejrzeniu reklamy społecznej 
wie, że takie zachowanie jest nieodpowiednie i gdzie może znaleźć pomoc. 



154 Perswazja w telewizyjnej reklamie społecznej w świetle badań własnych

Pozostałe kategorie odbiorców to kobiety, mężczyźni oraz ludzie dorośli obu 
płci. Kierowanie reklam do grupy wyodrębnionej ze względu na płeć stosuje się, 
jeśli tematyka danej reklamy w przeważającej mierze albo wyłącznie dotyczy tylko 
danej grupy (np. powrót do pracy po urlopie macierzyńskim, problem piractwa 
drogowego). W podziale targetowym uwidacznia się brak takich grup, jak: na-
stolatki, ludzie w średnim wieku i ludzie w podeszłym wieku. Analiza reklam 
społecznych w latach 2005–2010 ukazuje, że w okresie tym niemal trzy na cztery 
reklamy (78%) były skierowane do dorosłych. Adresatami co piętnastej reklamy 
społecznej w badanym okresie były dzieci i kobiety, natomiast 6% reklam było 
skierowanych do mężczyzn (zob. wykres 7.7).

Charakterystyka adresatów reklamy społecznej w badanym okresie ukazuje, że 
w reklamach społecznych poruszano różnorodną tematykę, kierując przekaz do 
dorosłych, czyli większej części całego społeczeństwa. Dzieci były rzadko adresatem 
reklam społecznych, gdyż zaledwie 8% tychże zostało skierowanych do tej grupy 
odbiorców. Ich celem było przede wszystkim wykrywanie niepokojących sytuacji 
w domu, dzieci bowiem nie do końca są w stanie po obejrzeniu reklamy zareagować.
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Wykres 7.7. Adresaci reklam

Analizę reklam pod względem kategorii poruszanych problemów przedsta-
wiono na wykresie 7.8. Ukazuje on, jakie kategorie tematyczne do jakiej grupy 
odbiorców były kierowane.

Analiza reklam społecznych, które zostały uwzględnione w badaniu, pozwala 
stwierdzić, że reklamy skierowane do dorosłych ogółem znalazły się we wszyst-
kich kategoriach tematycznych. Problematyka reklam skierowanych do kobiet 
to: walka z przemocą, kultura, edukacja, kampanie wizerunkowe i gospodarcze. 
W przypadku reklam skierowanych do mężczyzn były to przede wszystkim: rów-
nouprawnienie i tolerancja, promocja zdrowia, bezpieczeństwo ruchu drogowego, 
rozwój własny i kultura. W reklamach, których adresatami były dzieci, poruszano 
kwestie przede wszystkim z zakresu komunikacji w rodzinie. 
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Wykres 7.8. Kategorie tematyczne a adresaci reklam

Podstawowym założeniem reklamy społecznej jest dotarcie do odbiorcy i wy-
kształcenie właściwych postaw oraz zachowań. Jedną z metod stosowanych w re-
klamie społecznej jest zastosowanie odpowiednich środków wyrazu – słowa lub 
obrazu albo obu jednocześnie. Analizę zróżnicowania reklam społecznych z lat 
2005–2010 pod tym względem przedstawiono w tabeli 7.5.

Dobra reklama może składać się z jednego wyrazu, sloganu, obrazu, a wtedy 
pozostałe elementy jedynie wspierają jego przekaz i moc. Analiza reklam społecz-
nych wyemitowanych w latach 2005–2010 pokazuje, że środki wyrazu stosowane 
w reklamach społecznych są zróżnicowane w zależności od poruszanego problemu. 
We wszystkich wspomnianych wykorzystano zarówno obraz, jak i wypowiedź 
słowną. Zdaniem ekspertów od marketingu jest to rozwiązanie najlepsze, bowiem 
tak skonstruowane przekazy bardziej pobudzają odbiorców i mają większą siłę 
oddziaływania. 
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Tabela 7.5. Środki wyrazu w poszczególnych reklamach

K.*
Kampania Wypowiedź

lp. tytuł słowna słowno- 
-obrazowa obrazowa

1

1 Mój pierwszy raz, 21 listopada +
2 Jak działają Fundusze Europejskie +
3 Powrót do Ojczyzny +
4 Brodaczom podobno nie dają +
5 Twój głos ma sens +
6 Gdziekolwiek będziesz, zagłosuj +
7 Spotkajmy się w bibliotece +
8 Kocham. Reaguję +
9 Dotacje na innowacje +

10 Pępek Europy +

2

11 Prowadzę – jestem trzeźwy +
12 Włącz myślenie +
13 Prędkość zabija +
14 Piłeś? Nie jedź! +
15 Drogi zaufania +
16 Bezpieczny przejazd +

3

17 Szkolenia – to się opłaca! (spot 1) +
18 Szkolenia – to się opłaca! (spot 2) +
19 Wiedza po godzinach +
20 Szkolenia – to się opłaca! (spot 3) +
21 MAT+MA +
22 Dajemy szansę +
23 2009 – rok wielkich rocznic +

4

24 Pomóż rysiom +
25 Krwawe święta +
26 Klimatolubni +
27 Ryś wraca do puszczy +
28 Czysty Białystok +
29 Psie sprawy Warszawy +

5

30 Człowiek – najlepsza inwestycja +
31 Gramy o więcej +

32 Gmina Radzionków – miejsce moich 
inwestycji +

33 Kupuj Nasze.PL +
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Tabela 7.5. (cd.)

K.*
Kampania Wypowiedź

lp. tytuł słowna słowno- 
-obrazowa obrazowa

5
(cd.)

34 Życie miodem słodzone +
35 Nie myśl o wszystkim jak o grze. Inwestuj +
36 Kampania wizerunkowa Funduszy Europejskich +
37 Stawiam na mleko +

6

38 Hospicjum to powrót do domu +
39 Niewiele trzeba, by pomóc +
40 Finał +
41 Leczyć po ludzku +
42 Ból +
43 Więcej niż 1% +
44 Walczymy razem z nowotworem +
45 Nie pozostawiajmy ich samym sobie +
46 Świąteczna zbiórka żywności +

7

47 Nasze dzieci w sieci (spot 1) +
48 Zły dotyk +
49 Bicie jest głupie (spot 1) +
50 Dzieciństwo bez przemocy +
51 Narodowy Dzień Życia +
52 Kocham. Nie biję (spot 1) +

8
53 Masz wybór +
54 Leniency – nowe prawo dla skruszonych +

9 55 Grunwald – walka 600-lecia +

10

56 Dotknij wolności +
57 Warto tu żyć, zawsze warto tu wracać +
58 Piękny Wschód +
59 Lubelskie – chwilo trwaj! +
60 Wschodzący Białystok +
61 Pozytywnie nakręceni polecają +
62 Pochwalmy się Polską +

11 63 Kampania Wodna +

12

64 Bezpieczeństwo pracy w budownictwie 
  – upadki, poślizgnięcia +

65 Nasze dzieci w sieci (spot 2) +
66 Pilnuj swojej szklanki +
67 Płytka wyobraźnia to kalectwo +
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Tabela 7.5. (cd.)

K.*
Kampania Wypowiedź

lp. tytuł słowna słowno- 
-obrazowa obrazowa

13

68 Podaruj dzieciom święta z rodziną +
69 Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom +
70 Grunt to rodzina +
71 Twoja krew, moje życie +
72 Hospicjum to też życie +
73 Zamień głodne na godne +

14

74 Przełam barierę dźwięku +
75 Szkolenia – to się opłaca! (spot 4) +

76 Bezpieczne gospodarstwo. Radosne 
dzieciństwo +

77 Sprawni w pracy +
78 Jak dobrze być przedsiębiorczą kobietą +

15
79 Poznaj swoje prawa (spot 1) +
80 Prawo jest po Twojej stronie +

16
81 Zawalcz o swoje serce +
82 Pozory mylą +

17
83 Szpiczaści +
84 TATA. Najważniejsze słowo dla mężczyzny +

18 85 Nie biorę, chcę normalnie zarabiać +

19

86 South Baltic – Violence Free Zone +
87 Poznaj swoje prawa (spot 2) +
88 Handel ludźmi jest faktem +
89 Kocham. Nie biję (spot 2) +
90 Bicie jest głupie (spot 2) +

20
91 Mam haka na raka +
92 Cherry Girl +

21

93 Sama pasja nie wystarczy +
94 Tydzień Świadomości ADHD +

95 Europejskie Letnie Igrzyska Olimpiad 
Specjalnych +

22
96 Kibicuj im na co dzień +
97 Zarażam radością +

23
98 Hospicjum to też życie +
99 Daj mi głos +

* K. – numer kategorii tematycznej, według tabeli 7.1.
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Język jest środkiem wyrazu, który dociera do szerokiego grona odbiorców, 
a często powtarzana informacja zostaje zapamiętana. W przypadku reklamy, jeżeli 
dodatkowo zostaje stworzony chwytliwy slogan, to istnieje duże prawdopodobień-
stwo, że przyniesie ona pożądany skutek. Obrazy również mają dużą moc przekazu, 
mogą budzić różne emocje i utkwić w pamięci. Dlatego też czasem wykorzystuje 
się tylko jeden z tych środków wyrazu. Nie ulega jednak wątpliwości, że w dobie 
rozwiniętej komunikacji, wielości reklam i milionów informacji płynących z te-
lewizji przekaz reklamowy musi się wyróżniać i to właśnie dźwięk w połączeniu 
z obrazem mają największą siłę oddziaływania. 

Przykładem zastosowania obrazu i słów jako środka wyrazu w reklamie, który 
skutecznie oddziałuje na świadomość i kreowanie zachowania odbiorcy, jest 
reklama „Pacjent nie przedmiot”. Reżyser za pomocą obrazu zbudował atmos-
ferę napięcia, a wszystko to przy dźwiękach spokojnej muzyki. Wykorzystano 
kolory kojarzące się ze szpitalem, kroplówka przedstawiona w spocie nadawała 
obrazowi dramatyzmu. W 20 sekundzie filmu lektor mówił: „Według połowy 
Polaków pacjenci są traktowani jak przedmioty. Zacznijmy leczyć po ludzku”. 
Celem reklamy było zwrócenie uwagi na prawa pacjenta i promowanie per-
sonalizacji relacji: lekarz–pacjent. W spocie wykorzystano manekin, co silnie 
oddziałuje emocjonalnie na odbiorcę, kiedy lektor wypowiada słowa: „pacjenci 
są traktowani jak przedmioty”. Reklama mieści się w kategorii „organizacje i in-
stytucje pozarządowe” i jej bezpośrednim celem było zachęcenie odbiorców do 
przekazania 1% na działalność Fundacji Agory. Przedsięwzięcie było inicjatywą 

„Gazety Wyborczej” oraz Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Wyko-
rzystane wypowiedzi, mimo ich ograniczonej treści, tworzyły przekaz konkretny 
i jasny. Dodatkowo obrazy spotu były bardzo mocno nacechowane emocjonalnie 
i sprzyjały budowaniu napięcia.

Środkiem wyrazu wykorzystanym w reklamie „Nasze dzieci w sieci” był głos 
popularnego aktora. W spocie Paweł Małaszyński prosto, spokojnie i ciekawie 
opowiadał o zagrożeniach związanych z Internetem, a przede wszystkim rekla-
mami, które są w nim publikowane. Uświadamiał, że w reklamach komercyjnych 
skierowanych do najmłodszych wykorzystuje się postacie z filmów animowanych, 
znane z telewizji czy Internetu i lubiane przez dzieci. Bohaterzy takich spotów 
zwracają się bezpośrednio do młodych odbiorców, co silnie na nich oddziałuje 
i zwiększa skuteczność reklamy. Głównym hasłem tej kampanii społecznej 
było „Pod rodzicielskim okiem komputer nie gryzie”. Celem tej kampanii było 
zwrócenie uwagi na zagrożenia, jakie czyhają na dzieci w wirtualnym świecie. 
W kampanii wzięło udział 26 aktorów. Warto również wspomnieć o koncepcji 
graficznej spotu. Czarno-biały obraz z pewnością wyróżniał reklamę spośród 
reklam komercyjnych i nadawał filmowi dramatyzmu. Słusznie nie wprowadzono 
fabuły – zbędnej, gdyż bohaterem reklamy był znany aktor i to jego osoba przy-
kuwała uwagę. Jego historia była prawdziwa, co uwiarygodniało przekaz. Warto 
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zaznaczyć, że w kampanię zostały zaangażowane postacie powszechnie lubiane 
i budzące zaufanie. Mimo zastosowania obu form wypowiedzi, w spocie bardziej 
oddziaływało słowo niż obraz. 

W reklamie „Hospicjum to powrót do domu”, zaklasyfikowanej do kategorii 
„organizacje i instytucje pozarządowe”, przedstawiono historię około dziesięcio-
letniego, nieuleczalnie chorego dziecka. Ze względu na to, że szpital jest miejscem 
smutnym i często przerażającym dziecko, Fundacja Warszawskie Hospicjum or-
ganizuje opiekę nad chorymi dziećmi w ich własnych domach. Celem kampanii 
było zachęcenie podatników do przekazania 1% podatku na działalność Fundacji. 
Obraz przedstawiony w spocie był drastyczny i mógł wywoływać u odbiorców 
skrajne emocje: kruchy, kilkuletni pacjent w szpitalnym łóżku, skazany na śmierć 
w młodym wieku, podłączony do wielu aparatów medycznych. Słów w spocie 
było niewiele i wskazywały cel kampanii oraz podkreślały emocje przekazane za 
pomocą obrazu. Głównym środkiem w tej reklamie był obraz, słowa stanowiły 
jego dopełnienie. 

Tworzenie reklamy społecznej jest procesem żmudnym, który wymaga zbudo-
wania całej strategii marketingowej. Pierwszym etapem jest określenie adresata, 
następnym – dobór środków wyrazu, a później – dobranie odpowiedniego bo-
hatera. Wybór ten jest bardzo ważny, gdyż zaważa na właściwym odbiorze danej 
reklamy i osiągnięciu określonego celu wyznaczonego przez nadawcę. W tabeli 7.6 
ukazano typy bohaterów reklam społecznych w latach 2005–2010.

Na podstawie danych przedstawionych w tabeli 7.6 można stwierdzić, że temat 
jest skorelowany z wybranym typem bohatera. Przykładem może być występowanie 

„małego dziecka” (małej dziewczynki) – zwykłego człowieka w reklamie „Kara dla 
niegrzecznej mamy” czy przedstawienie postaci celebryty w reklamie dotyczącej 
głosowania, skierowanej do młodych ludzi w wieku od 18 do 29 lat. Analiza tytułu 
reklamy społecznej w zakresie doboru bohatera reklamy pozwala właściwie bez 
jej obejrzenia określić, kto w niej występuje. Charakterystykę reklam ze względu 
na występującego w niej bohatera przedstawiono na wykresie 7.9 oraz 7.10.
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Przedstawione dane wskazują, że w reklamie społecznej najczęściej występuje 
zwykły bohater. W 90% reklam przyjętych do analizy bohaterem był właśnie zwykły 
człowiek, natomiast jedynie w co dziesiątej reklamie występował celebryta. Tak 
niewielki odsetek bohaterów tego typu może być spowodowany postrzeganiem 
ich udziału jako próby „lansowania siebie”, nie zaś wynikiem chęci działania 
w szczytnym celu. Raczej nie można się dziwić temu, że w badanym okresie nie 
została wyemitowana ani jedna reklama, w której występowałby polityk. Z pew-
nością związane jest to z najczęściej pejoratywnym ich wizerunkiem, negatywnym 
postrzeganiem tej grupy przez społeczeństwo. Ponadto politycy kojarzeni są 
z pewnymi opiniami, sądami, z określonym światopoglądem, dlatego ich udział 
w kampanii społecznej mógłby przynieść odwrotne rezultaty niż zamierzone. Do 
produkcji około 14% reklam zaangażowano członków organizacji społecznych, 
gdyż są powszechnie rozpoznawalni i przykuwają uwagę odbiorców, a jednocześ-
nie pozytywnie oddziałuje ich zaangażowanie i nastawienie wobec danej kwestii. 

Wykreowaną historię odegraną przez zwykłego bohatera wykorzystano w spocie 
„Białaczka. Właśnie Ty możesz pomóc”. Przedstawiono w nim historię dziewczynki 
chorej na białaczkę. Choroba powoli postępuje, kiedy dziewczynka siedzi w po-
czekalni u lekarza. Głos narratora informuje, że jest chora na białaczkę i że to, czy 
przeżyje, uzależnione jest od wyboru dokonanego przez odbiorcę. Do dziewczynki 
podchodzi kobieta – dziennikarka „Teleexpressu”, Beata Chmielowska-Olech, co 
symbolizuje przekazanie 1% podatku na rzecz chorych dzieci. Reklama została 
przygotowana również w formie interaktywnej (reklama internetowa), w której 
to, jakie będzie zakończenie, zależało od dokonanego wyboru. Dodatkowo udo-
stępniano film animowany mówiący o tym, jak zostać dawcą szpiku. Reklama ta 
stanowiła połączenie udziału w reklamie zwykłego bohatera i telewizyjnej sławy, 
wspierającej kampanię. Wykorzystanie takiego połączenia angażuje widownię 
do działania. Spot był elementem kampanii Fundacji Urszuli Smok „Podaruj 
Życie”, której celem jest niesienie pomocy chorym na nowotwory krwi, w tym 
po przeszczepie szpiku. 

Drugim przykładem reklamy z udziałem zwykłego bohatera jest spot „Nie 
słyszą, a pracują”. Twórcy kampanii „Sprawni w pracy” wybrali bohatera zbio-
rowego – osoby niesłyszące. Szczepan jest laborantem, Magda nauczycielką, 
Daniel ma swoją firmę blacharską. Oni i kilkoro innych niesłyszących są właśnie 
bohaterami kampanii „Przełam barierę dźwięku”, skierowanej do osób głuchych 
i pracodawców. Osoby niesłyszące i niedosłyszące, zgodnie z hasłem kampanii: 

„Nie słyszysz? Nie szkodzi”, to w opinii pracodawców zatrudniających osoby z taką 
niepełnosprawnością świetni pracownicy. Celem reklamy było uświadomienie 
tego wszystkim pracodawcom. Przedstawienie prawdziwych historii zwiększyło 
prawdopodobieństwo przekonania odbiorców do promowanych treści. 

W spocie emitowanym w ramach kampanii „Wiedza po godzinach” wystąpił 
zwykły bohater – mała dziewczynka, która chodzi po fabryce. Muzyka i ciemne 
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barwy wykorzystane w spocie reklamowym budziły zainteresowanie, a także emocje. 
Celem reklamy było wskazanie, że zdobywanie nowej wiedzy oraz umiejętności 
ma ogromne znaczenie, gdyż są one potencjałem chroniącym przed wyklucze-
niem z rynku pracy oraz ułatwiają znalezienie nowego zatrudnienia. Są szansą na 
podniesienie standardu życia, bezpieczeństwo i stabilizację, co podkreślało hasło 
kampanii: „Warto się uczyć. Warto wiedzieć więcej”. Kampania miała za zadanie 
promowanie i upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego. 

Ciekawą koncepcję wykorzystano w reklamie „Bicie jest głupie”. Wystąpiły 
w niej dwie bohaterki, ich rola była wykreowana. Dorosła kobieta grała matkę, 
natomiast dziewczynka córkę. Narrator zwracał uwagę na to, że gdyby dorosły 
nie miał przewagi fizycznej nad dzieckiem, to nigdy by go nie bił. Dziewczynka 
z reklamy mimo tego, że była dzieckiem, o czym wyraźnie świadczyły cechy jej 
wyglądu, została „powiększona” do rozmiaru dorosłego. 

Bohater reklamy społecznej może przyjmować określoną tożsamość, wykre-
owaną przez twórców reklamy, bądź też może opowiadać własną, rzeczywistą 
historię. W 62% reklam społecznych opowiadana historia była wykreowana, 
a zatem bohater nie przedstawiał swojej historii, a  jedynie grał daną postać. 
Natomiast w 44% reklam bohaterem była osoba ukazująca prawdziwą historię 
ze swojego życia. Powstały również reklamy, choć ich liczba była zdecydowanie 
mniejsza (12%), w których głównym bohaterem był autorytet z danej dziedziny 
(zob. wykres 7.10). 
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Wykres 7.10. Bohaterzy reklam (2)

Reklamy społeczne bazują głównie na wykreowanych historiach, które odgry-
wane są przez aktorów. Przykładem może być reklama „Posłuchajcie Rady Staszka”, 
element kampanii „Leniency – nowe prawo dla skruszonych”. Bohater to wykre-
owany, animowany Staszek, który wraz z kolegami dopuścił się zmowy cenowej; 
głos narratora wskazywał, że ustalanie cen jest karane. Wykorzystanie kreskówki 
jest ciekawym i często stosowanym zabiegiem w reklamie społecznej, a postacie 
takich filmów bardzo często stają się znakiem rozpoznawalnym kampanii społecznej.
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Reklama zatytułowana „Podatek od rodziców” ukazywała prawdziwą histo-
rię dzieci, które były podopiecznymi w Wioskach Dziecięcych. Były to dzieci 
pozbawione normalnego domu i rodziny, którym 1% podatku pozwoliłby na 
zapewnienie szczęśliwego dzieciństwa. Bohaterowie kampanii wskazywali, jak 
niewiele potrzeba, by im pomóc. 

Na wykresie 7.11 ukazano, w jakich kategoriach problemowych bohaterami 
są zwyczajni ludzie opowiadający swoją historię, a w jakich celebryci i człon-
kowie organizacji społecznych. Zwykły bohater (zarówno wykreowany, jak 
i rzeczywisty) pojawił się niemal w każdej kategorii tematycznej, prócz pro-
mocji zdrowia. Kreowanie bohatera reklamy społecznej to jedno z najlepszych 
rozwiązań, gdyż ludzie utożsamiają się z nim, z jego podejściem do problemu, 
wzbudza on pozytywne emocje i  jego udział w reklamie nie jest obciążony 
żadnym nacechowaniem emocjonalnym związanym z jego postacią, karierą, 
dorobkiem artystycznym itp. 
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Komunikacja w rodzinie 
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Zrównoważony rozwój 
Obronność i bezpieczeństwo 

Pomoc społeczna 
Praca i polityka zatrudnienia 

Prawa człowieka 
Profilaktyka – zdrowie i uzależnienia 

Promocja zdrowia 
Przejrzystość instytucji, korupcja 

Przemoc 
Społeczna odpowiedzialność biznesu 

Wykluczenie społeczne 
Równouprawnienie i tolerancja 

Wolontariat 

 Zwykły bohater  Celebryta, gwiazda  Członek organizacji społecznej 

Wykres 7.11. Kategorie tematyczne a bohaterzy reklam
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Celebryci najczęściej biorą udział w reklamach dotyczących profilaktyki i walki 
z przemocą, pomocy społecznej, konsumpcjonizmu, aktywizacji społecznej oraz 
komunikacji w rodzinie. Analiza tytułów reklam pozwala ponadto stwierdzić, że 
bohaterzy tego typu występują w reklamach, które są ogólnokrajowe, stosunkowo 
długie i zazwyczaj dotykają problemów nękających całe społeczeństwo. Politycy 
w analizowanym okresie nie występowali w żadnej reklamie społecznej. Natomiast 
członkowie organizacji społecznych byli bohaterami głównie reklam związanych 
ze sprawą, w ramach której działają, promując przez to daną organizację społeczną. 

Przedstawiona analiza ukazuje, że kategoria tematyczna poniekąd warunkuje 
typ bohatera reklamy. Najczęściej są to zwykli bohaterzy przedstawiający określo-
ną, w części lub całkowicie autentyczną historię. W tabeli 7.7 pokazano, ile czasu 
w całkowitym czasie antenowym, obliczonym jako suma czasu trwania wszystkich 
reklam społecznych poddanych analizie, przypadło bohaterom z danej kategorii. 

Tabela 7.7. Czas występowania bohaterów według poszczególnych kategorii 

Typ bohatera Czas całkowity
[sekundy]

Udział w czasie całkowitym
[%]

Zwykły człowiek 1762 75,0

Autorytet 69 2,9

Celebryta, gwiazda 191 8,1

Polityk - -

Członek organizacji 
społecznej 213 9,0

Bohater rzeczywisty 671 26,0

Bohater wykreowany 1677 71,0

Zwierzę 39 1,6
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Zwykły człowiek Autorytet Celebryta, gwiazda Polityk Członek organizacji 
społecznej 

Wykres 7.12. Bohaterzy reklam według udziału w całkowitym czasie emisji 
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Wykres 7.12 ukazuje udział poszczególnych typów bohatera w całkowitym czasie 
antenowym badanych reklam społecznych. Zestawienie to pozwala zauważyć, że 
75% czasu antenowego reklam społecznych wyemitowanych w latach 2005–2010 
wypełniły spoty, w których wystąpił zwykły człowiek, z kolei około 8,1% tego 
czasu zajęły spoty z udziałem celebrytów, 9% – z udziałem członków organizacji 
społecznych, a jedynie nieco ponad 2,9% – z udziałem autorytetów społecznych 
z danej dziedziny. W żadnej z reklam nie wystąpił polityk. Główną zatem postacią 
kreowaną w reklamie społecznej jest zwykły człowiek. 

Ponad 71% czasu trwania reklam społecznych przyjętych do analizy było zaj-
mowane przez bohatera wykreowanego, jedynie w 26% czasu reklam grał bohater 
rzeczywisty. W spotach bohaterami były również zwierzęta, jednak pojawiały się 
w nich bardzo rzadko (zob. wykres 7.13). 
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Wykres 7.13. Bohaterzy reklam według udziału w całkowitym czasie emisji (2)

Bohaterami reklam społecznych mogą być pojedyncze osoby lub zbiorowości, 
dlatego też kolejnym etapem analizy reklamy społecznej było sprawdzenie, jaki 
typ bohatera wybrano do poszczególnych reklam.

Przedstawione w tabeli 7.8 dane wskazują, że typ bohatera uzależniony jest 
po części od kategorii tematycznej reklamy. Analiza typu bohatera w reklamie 
społecznej wskazuje, że bohater zbiorowy występuje w niej prawie równie często 
co indywidualny. Jednocześnie należy zauważyć, że właśnie analiza kategorii te-
matycznych i problemowych pozwala na zrozumienie, dlaczego bohaterem jest 
jednostka albo zbiorowość, a także jak wybrany bohater i wybrane środki wyrazu 
mogą tworzyć całość, składając się na przekaz reklamowy. 

Spot, w którym wystąpił bohater indywidualny, to na przykład „Chłopaki, dziew-
czyny, nie pękamy, głosujemy”, w ramach kampanii „Twój głos ma sens”. Borys Szyc 
był jedynym bohaterem tej reklamy, a hasło, które wypowiadał, brzmiało jak jej 
tytuł. Spot trwał 7 sekund i miał formę jasnego i prostego przekazu. Taki przekaz 
zdecydowanie szybciej niż długi i skomplikowany dociera do grupy docelowej 
i jest znacznie bardziej rozpoznawalny. 
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Tabela 7.8. Bohater zbiorowy a indywidualny w reklamach

K.*
Kampania Bohater

lp. tytuł zbiorowy indywidualny

1

1 Mój pierwszy raz, 21 listopada +
2 Jak działają Fundusze Europejskie +
3 Powrót do Ojczyzny +
4 Brodaczom podobno nie dają +
5 Twój głos ma sens +
6 Gdziekolwiek będziesz, zagłosuj +
7 Spotkajmy się w bibliotece +
8 Kocham. Reaguję +
9 Dotacje na innowacje +

10 Pępek Europy +

2

11 Prowadzę – jestem trzeźwy +
12 Włącz myślenie +
13 Prędkość zabija +
14 Piłeś? Nie jedź! +
15 Drogi zaufania +
16 Bezpieczny przejazd +

3

17 Szkolenia – to się opłaca! (spot 1) +
18 Szkolenia – to się opłaca! (spot 2) +
19 Wiedza po godzinach +
20 Szkolenia – to się opłaca! (spot 3) +
21 MAT+MA +
22 Dajemy szansę +
23 2009 – rok wielkich rocznic +

4

24 Pomóż rysiom +
25 Krwawe święta +
26 Klimatolubni +
27 Ryś wraca do puszczy +
28 Czysty Białystok +
29 Psie sprawy Warszawy +

5

30 Człowiek – najlepsza inwestycja +
31 Gramy o więcej +

32 Gmina Radzionków – miejsce moich 
inwestycji +

33 Kupuj Nasze.PL +
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Tabela 7.8. (cd.)

K.*
Kampania Bohater

lp. tytuł zbiorowy indywidualny

5
(cd.)

34 Życie miodem słodzone +
35 Nie myśl o wszystkim jak o grze. Inwestuj +
36 Kampania wizerunkowa Funduszy Europejskich +
37 Stawiam na mleko +

6

38 Hospicjum to powrót do domu +
39 Niewiele trzeba, by pomóc +
40 Finał +
41 Leczyć po ludzku +
42 Ból +
43 Więcej niż 1% +
44 Walczymy razem z nowotworem +
45 Nie pozostawiajmy ich samym sobie +
46 Świąteczna zbiórka żywności +

7

47 Nasze dzieci w sieci (spot 1) +
48 Zły dotyk +
49 Bicie jest głupie (spot 1) +
50 Dzieciństwo bez przemocy +
51 Narodowy Dzień Życia +
52 Kocham. Nie biję (spot 1) +

8
53 Masz wybór +
54 Leniency – nowe prawo dla skruszonych +

9 55 Grunwald – walka 600-lecia +

10

56 Dotknij wolności +
57 Warto tu żyć, zawsze warto tu wracać +
58 Piękny Wschód +
59 Lubelskie – chwilo trwaj! +
60 Wschodzący Białystok +
61 Pozytywnie nakręceni polecają +
62 Pochwalmy się Polską +

11 63 Kampania Wodna

12

64 Bezpieczeństwo pracy w budownictwie 
  – upadki, poślizgnięcia +

65 Nasze dzieci w sieci (spot 2) +
66 Pilnuj swojej szklanki +
67 Płytka wyobraźnia to kalectwo +
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Tabela 7.8. (cd.)

K.*
Kampania Bohater

lp. tytuł zbiorowy indywidualny

13

68 Podaruj dzieciom święta z rodziną +
69 Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom +
70 Grunt to rodzina +
71 Twoja krew, moje życie +
72 Hospicjum to też życie +
73 Zamień głodne na godne +

14

74 Przełam barierę dźwięku +
75 Szkolenia – to się opłaca! (spot 4) +

76 Bezpieczne gospodarstwo. Radosne 
dzieciństwo +

77 Sprawni w pracy +
78 Jak dobrze być przedsiębiorczą kobietą +

15
79 Poznaj swoje prawa (spot 1) +
80 Prawo jest po Twojej stronie +

16
81 Zawalcz o swoje serce +
82 Pozory mylą +

17
83 Szpiczaści +
84 TATA. Najważniejsze słowo dla mężczyzny +

18 85 Nie biorę, chcę normalnie zarabiać +

19

86 South Baltic – Violence Free Zone +
87 Poznaj swoje prawa (spot 2) +
88 Handel ludźmi jest faktem +
89 Kocham. Nie biję (spot 2) +
90 Bicie jest głupie (spot 2) +

20
91 Mam haka na raka +
92 Cherry Girl +

21

93 Sama pasja nie wystarczy +
94 Tydzień Świadomości ADHD +

95 Europejskie Letnie Igrzyska Olimpiad 
Specjalnych +

22
96 Kibicuj im na co dzień +
97 Zarażam radością +

23
98 Hospicjum to też życie +
99 Daj mi głos +

* K. – numer kategorii tematycznej, według tabeli 7.1.
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Wykres 7.14. Bohater zbiorowy a indywidualny w reklamach

Przykładem reklamy społecznej z bohaterem zbiorowym jest spot „Królew-
skie warunki w Radzionkowie ”, który przedstawiał społeczność Radzionkowa 
jako otwartą i przyjazną dla przyjezdnych biznesmenów i inwestorów. Główne 
hasło kampanii „Gmina Radzionków – miejsce moich inwestycji” brzmiało: 

„My wiemy, co to dogodne warunki inwestowania. Inwestorów traktujemy po 
królewsku”. Bohater zbiorowy to miła, sympatyczna i przyjazna ludność, otwarta 
na nowe inwestycje, rozwój. W dużym stopniu w kampanię zaangażowały się 
władze gminy, promujące potencjał gospodarczy gminy oraz wizerunek miasta, 
jako miejsca przyjaznego zarówno mieszkańcom, jak i  inwestorom. W kam-
panii akcentowano też zaangażowanie władz miasta w pozyskiwanie nowych 
inwestorów. Dążono do złamania stereotypu urzędnika jako nieprzejednanego 
formalisty. W filmie reklamowym, z wyjątkiem głównego bohatera, aktorami 
byli prawdziwi urzędnicy. 

Reklamy społeczne są realizowane przez różnorodne podmioty – z budżetu 
państwa, organów samorządowych, a także organizacji non profit. Analiza reklam 
pod tym względem pozwala na zrozumienie systemu finansowania kampanii 
społecznych w Polsce. 

Na podstawie tabeli 7.9 można stwierdzić, że jedynie 23% reklam jest finan-
sowanych z budżetu rządowego, w formie finansowania centralnego z budżetu 
państwa. Bardzo ważny aspekt to tematyka reklam finansowanych z tego źródła. 
Są to mianowicie reklamy z zakresu aktywizacji społecznej, ekologii i środowi-
ska, gospodarki, obronności, równouprawnienia, pomocy społecznej oraz walki 
z przemocą. Pozostałe kwestie były w badanym okresie zaniedbywane, jeżeli chodzi 
o publiczne fundusze na reklamę społeczną. Wszystkie reklamy, niezależnie od 
kategorii tematycznej, miały drugie źródło finansowania, umożliwiające pokrycie 
ogólnych kosztów. Jak wynika z danych przedstawionych na wykresie 7.15, zde-
cydowaną większość reklam finansowały organizacje pozarządowe, organizacje 
non profit i fundacje.
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Tabela 7.9. Podmiot realizujący reklamę

K.*
Kampania

Reklama rządowa Pozostałe
lp. tytuł

1

1 Mój pierwszy raz, 21 listopada +
2 Jak działają Fundusze Europejskie +
3 Powrót do Ojczyzny +
4 Brodaczom podobno nie dają +
5 Twój głos ma sens +
6 Gdziekolwiek będziesz, zagłosuj +
7 Spotkajmy się w bibliotece +
8 Kocham. Reaguję +
9 Dotacje na innowacje +

10 Pępek Europy +

2

11 Prowadzę – jestem trzeźwy +
12 Włącz myślenie +
13 Prędkość zabija +
14 Piłeś? Nie jedź! +
15 Drogi zaufania +
16 Bezpieczny przejazd +

3

17 Szkolenia – to się opłaca! (spot 1) +
18 Szkolenia – to się opłaca! (spot 2) +
19 Wiedza po godzinach +
20 Szkolenia – to się opłaca! (spot 3) +
21 MAT+MA +
22 Dajemy szansę +
23 2009 – rok wielkich rocznic +

4

24 Pomóż rysiom +
25 Krwawe święta +
26 Klimatolubni +
27 Ryś wraca do puszczy +
28 Czysty Białystok +
29 Psie sprawy Warszawy +

5

30 Człowiek – najlepsza inwestycja +
31 Gramy o więcej +

32 Gmina Radzionków – miejsce moich 
inwestycji +

33 Kupuj Nasze.PL +
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Tabela 7.9. (cd.)

K.*
Kampania

Reklama rządowa Pozostałe
lp. tytuł

5
(cd.)

34 Życie miodem słodzone +
35 Nie myśl o wszystkim jak o grze. Inwestuj +

36 Kampania wizerunkowa Funduszy 
Europejskich +

37 Stawiam na mleko +

6

38 Hospicjum to powrót do domu +
39 Niewiele trzeba, by pomóc +
40 Finał +
41 Leczyć po ludzku +
42 Ból +
43 Więcej niż 1% +
44 Walczymy razem z nowotworem +
45 Nie pozostawiajmy ich samym sobie +
46 Świąteczna zbiórka żywności +

7

47 Nasze dzieci w sieci (spot 1) +
48 Zły dotyk +
49 Bicie jest głupie (spot 1) +
50 Dzieciństwo bez przemocy +
51 Narodowy Dzień Życia +
52 Kocham. Nie biję (spot 1) +

8
53 Masz wybór +
54 Leniency – nowe prawo dla skruszonych +

9 55 Grunwald – walka 600-lecia +

10

56 Dotknij wolności +
57 Warto tu żyć, zawsze warto tu wracać +
58 Piękny Wschód +
59 Lubelskie – chwilo trwaj! +
60 Wschodzący Białystok +
61 Pozytywnie nakręceni polecają +
62 Pochwalmy się Polską +

11 63 Kampania Wodna +

12

64 Bezpieczeństwo pracy w budownictwie 
  – upadki, poślizgnięcia +

65 Nasze dzieci w sieci (spot 2) +
66 Pilnuj swojej szklanki +
67 Płytka wyobraźnia to kalectwo +
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Tabela 7.9. (cd.)

K.*
Kampania

Reklama rządowa Pozostałe
lp. tytuł

13

68 Podaruj dzieciom święta z rodziną +
69 Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom +
70 Grunt to rodzina +
71 Twoja krew, moje życie +
72 Hospicjum to też życie +
73 Zamień głodne na godne +

14

74 Przełam barierę dźwięku +
75 Szkolenia – to się opłaca! (spot 4) +

76 Bezpieczne gospodarstwo. Radosne 
dzieciństwo +

77 Sprawni w pracy +
78 Jak dobrze być przedsiębiorczą kobietą +

15
79 Poznaj swoje prawa (spot 1) +
80 Prawo jest po Twojej stronie +

16
81 Zawalcz o swoje serce +
82 Pozory mylą +

17
83 Szpiczaści +
84 TATA. Najważniejsze słowo dla mężczyzny +

18 85 Nie biorę, chcę normalnie zarabiać +

19

86 South Baltic – Violence Free Zone +
87 Poznaj swoje prawa (spot 2) +
88 Handel ludźmi jest faktem +
89 Kocham. Nie biję (spot 2) +
90 Bicie jest głupie (spot 2) +

20
91 Mam haka na raka +
92 Cherry Girl +

21

93 Sama pasja nie wystarczy +
94 Tydzień Świadomości ADHD +

95 Europejskie Letnie Igrzyska Olimpiad 
Specjalnych +

22
96 Kibicuj im na co dzień +
97 Zarażam radością +

23
98 Hospicjum to też życie +
99 Daj mi głos +

* K. – numer kategorii tematycznej, według tabeli 7.1.
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Wykres 7.15. Podmiot realizujący reklamę

To, jaki skutek wywiera dana reklama społeczna, jest uzależnione od zastoso-
wanych środków wyrazu, doboru sloganu i hasła, typu bohatera spotu oraz wy-
korzystanej argumentacji. Skuteczna reklama to taka, która nie tylko jest ciekawa, 
interesująca, budzi emocje, ale również zawiera stwierdzenia, które przekonują 
odbiorcę do słuszności promowanych treści. Z jednej strony są tu wykorzystywane 
argumenty racjonalne, z drugiej zaś – argumenty emocjonalne. 

Przedstawione w tabeli 7.10 dane wskazują, że tematyka reklam silnie od-
działuje na dobór argumentacji. Na przykład oczywisty jest dobór racjonalnych 
argumentów w przypadku przekonania Polaków do wzięcia udziału w wyborach 
i zastosowanie argumentacji emocjonalnej, jeżeli chodzi o niedożywienie wśród 
dzieci z ubogich rodzin. 

Do argumentacji racjonalnej odwoływano się w reklamach społecznych doty-
czących rozwoju społecznego, społecznej odpowiedzialności biznesu, aktywności 
i obywatelstwa, obronności, konsumpcjonizmu oraz profilaktyki zdrowia. Jedno-
cześnie w wielu reklamach zastosowano oba typy argumentacji, przede wszystkim 
w dotyczących promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, pomocy społecznej 
i edukacji. Spoty opierające się wyłącznie na argumentach emocjonalnych należały 
do kategorii tematycznych: „przemoc”, „komunikacja w rodzinie”, „wykluczenie 
społeczne”, „promocja zdrowia”, „wolontariat”, „równouprawnienie i tolerancja”, 

„organizacje i instytucje pozarządowe”. 
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Tabela 7.10. Typ argumentacji zastosowanej w reklamach

K.*
Kampania Argumentacja

lp. tytuł racjonalna emocjonalna

1

1 Mój pierwszy raz, 21 listopada +
2 Jak działają Fundusze Europejskie +
3 Powrót do Ojczyzny +
4 Brodaczom podobno nie dają +
5 Twój głos ma sens +
6 Gdziekolwiek będziesz, zagłosuj +
7 Spotkajmy się w bibliotece +
8 Kocham. Reaguję +
9 Dotacje na innowacje +

10 Pępek Europy +

2

11 Prowadzę – jestem trzeźwy +
12 Włącz myślenie +
13 Prędkość zabija +
14 Piłeś? Nie jedź! +
15 Drogi zaufania +
16 Bezpieczny przejazd +

3

17 Szkolenia – to się opłaca! (spot 1) +
18 Szkolenia – to się opłaca! (spot 2) +
19 Wiedza po godzinach +
20 Szkolenia – to się opłaca! (spot 3) +
21 MAT+MA +
22 Dajemy szansę +
23 2009 – rok wielkich rocznic +

4

24 Pomóż rysiom +
25 Krwawe święta +
26 Klimatolubni +
27 Ryś wraca do puszczy +
28 Czysty Białystok +
29 Psie sprawy Warszawy +

5

30 Człowiek – najlepsza inwestycja +
31 Gramy o więcej +
32 Gmina Radzionków – miejsce moich inwestycji +
33 Kupuj Nasze.PL +
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Tabela 7.10. (cd.)

K.*
Kampania Argumentacja

lp. tytuł racjonalna emocjonalna

5
(cd.)

34 Życie miodem słodzone +
35 Nie myśl o wszystkim jak o grze. Inwestuj +
36 Kampania wizerunkowa Funduszy Europejskich +
37 Stawiam na mleko +

6

38 Hospicjum to powrót do domu +
39 Niewiele trzeba, by pomóc +
40 Finał +
41 Leczyć po ludzku +
42 Ból +
43 Więcej niż 1% +
44 Walczymy razem z nowotworem +
45 Nie pozostawiajmy ich samym sobie +
46 Świąteczna zbiórka żywności +

7

47 Nasze dzieci w sieci (spot 1) +
48 Zły dotyk +
49 Bicie jest głupie (spot 1) +
50 Dzieciństwo bez przemocy +
51 Narodowy Dzień Życia +
52 Kocham. Nie biję (spot 1) +

8
53 Masz wybór +
54 Leniency – nowe prawo dla skruszonych +

9 55 Grunwald – walka 600-lecia +

10

56 Dotknij wolności +
57 Warto tu żyć, zawsze warto tu wracać +
58 Piękny Wschód +
59 Lubelskie – chwilo trwaj! +
60 Wschodzący Białystok +
61 Pozytywnie nakręceni polecają +
62 Pochwalmy się Polską +

11 63 Kampania Wodna +

12

64 Bezpieczeństwo pracy w budownictwie 
 – upadki, poślizgnięcia +

65 Nasze dzieci w sieci (spot 2) +
66 Pilnuj swojej szklanki +
67 Płytka wyobraźnia to kalectwo +
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Tabela 7.10. (cd.)

K.*
Kampania Argumentacja

lp. tytuł racjonalna emocjonalna

13

68 Podaruj dzieciom święta z rodziną +
69 Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom +
70 Grunt to rodzina +
71 Twoja krew, moje życie +
72 Hospicjum to też życie +
73 Zamień głodne na godne +

14

74 Przełam barierę dźwięku +
75 Szkolenia – to się opłaca! (spot 4) +
76 Bezpieczne gospodarstwo. Radosne dzieciństwo +
77 Sprawni w pracy +
78 Jak dobrze być przedsiębiorczą kobietą +

15
79 Poznaj swoje prawa (spot 1) +
80 Prawo jest po Twojej stronie +

16
81 Zawalcz o swoje serce +
82 Pozory mylą +

17
83 Szpiczaści +
84 TATA. Najważniejsze słowo dla mężczyzny +

18 85 Nie biorę, chcę normalnie zarabiać +

19

86 South Baltic – Violence Free Zone +
87 Poznaj swoje prawa (spot 2) +
88 Handel ludźmi jest faktem +
89 Kocham. Nie biję (spot 2) +
90 Bicie jest głupie (spot 2) +

20
91 Mam haka na raka +
92 Cherry Girl +

21

93 Sama pasja nie wystarczy +
94 Tydzień Świadomości ADHD +

95 Europejskie Letnie Igrzyska Olimpiad 
Specjalnych +

22
96 Kibicuj im na co dzień +
97 Zarażam radością +

23
98 Hospicjum to też życie +
99 Daj mi głos +

* K. – numer kategorii tematycznej, według tabeli 7.1.
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Wykres 7.16. Typy argumentacji zastosowanej w reklamach

Analiza argumentacji wykorzystanej w reklamach społecznych wskazuje, że 
bazują one na emocjach, za ich pomocą nadawcy starają się dotrzeć do odbiorców, 
dlatego też w 69% reklam zastosowano ten właśnie rodzaj argumentacji, a jedy-
nie w 31% – argumentację racjonalną (zob. wykres 7.16). Reklama społeczna to 
specyficzny komunikat, a telewizja to masowe medium. Jeśli szukać konsensusu 
dla reguł rządzących jednym i drugim, wykorzystanie argumentacji emocjonal-
nej pozwala uzyskać zdecydowanie lepsze efekty. Bardzo trudno jest przekonać 
odbiorcę za pomocą racjonalnego przekazu, by zmienił swoje przekonania i za-
chowanie, natomiast odwołanie się do emocji pozwala wpłynąć na niego w tym 
zakresie znacznie szybciej i skuteczniej. W tabeli 7.11 przedstawiono nacechowanie 
emocjonalne reklam społecznych poddanych analizie. 

Tabela 7.11. Nacechowanie emocjonalne komunikatów reklamowych

K.*

Kampania Nacechowanie emocjonalne

lp. tytuł

po
zy

ty
w

ne

ne
ga

ty
w

ne

ne
ut

ra
ln

e

w
sp

ół
cz

uc
ie

1

1 Mój pierwszy raz, 21 listopada +
2 Jak działają Fundusze Europejskie +
3 Powrót do Ojczyzny
4 Brodaczom podobno nie dają +
5 Twój głos ma sens + +
6 Gdziekolwiek będziesz, zagłosuj +
7 Spotkajmy się w bibliotece
8 Kocham. Reaguję + +
9 Dotacje na innowacje +

10 Pępek Europy + +
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Tabela 7.11. (cd.)

K.*

Kampania Nacechowanie emocjonalne

lp. tytuł

po
zy

ty
w

ne

ne
ga

ty
w

ne

ne
ut

ra
ln

e

w
sp

ół
cz

uc
ie

2

11 Prowadzę – jestem trzeźwy +
12 Włącz myślenie +
13 Prędkość zabija +
14 Piłeś? Nie jedź! +
15 Drogi zaufania +
16 Bezpieczny przejazd + +

3

17 Szkolenia – to się opłaca! (spot 1) +
18 Szkolenia – to się opłaca! (spot 2) +
19 Wiedza po godzinach +
20 Szkolenia – to się opłaca! (spot 3) +
21 MAT+MA +
22 Dajemy szansę +
23 2009 – rok wielkich rocznic +

4

24 Pomóż rysiom +
25 Krwawe święta +
26 Klimatolubni +
27 Ryś wraca do puszczy +
28 Czysty Białystok +
29 Psie sprawy Warszawy +

5

30 Człowiek – najlepsza inwestycja +
31 Gramy o więcej +

32 Gmina Radzionków – miejsce moich 
inwestycji +

33 Kupuj Nasze.PL +
34 Życie miodem słodzone +
35 Nie myśl o wszystkim jak o grze. Inwestuj +

36 Kampania wizerunkowa Funduszy 
Europejskich +

37 Stawiam na mleko +

6

38 Hospicjum to powrót do domu +
39 Niewiele trzeba, by pomóc +
40 Finał +
41 Leczyć po ludzku + +
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Tabela 7.11. (cd.)

K.*

Kampania Nacechowanie emocjonalne

lp. tytuł

po
zy

ty
w

ne

ne
ga

ty
w

ne

ne
ut

ra
ln

e

w
sp

ół
cz

uc
ie

6
(cd.)

42 Ból +
43 Więcej niż 1% +
44 Walczymy razem z nowotworem +
45 Nie pozostawiajmy ich samym sobie +
46 Świąteczna zbiórka żywności +

7

47 Nasze dzieci w sieci (spot 1) +
48 Zły dotyk +
49 Bicie jest głupie (spot 1) + +
50 Dzieciństwo bez przemocy +
51 Narodowy Dzień Życia + +
52 Kocham. Nie biję (spot 1) +

8
53 Masz wybór +
54 Leniency – nowe prawo dla skruszonych +

9 55 Grunwald – walka 600-lecia +

10

56 Dotknij wolności +
57 Warto tu żyć, zawsze warto tu wracać +
58 Piękny Wschód + +
59 Lubelskie – chwilo trwaj! + +
60 Wschodzący Białystok +
61 Pozytywnie nakręceni polecają + +
62 Pochwalmy się Polską + +

11 63 Kampania Wodna +

12

64 Bezpieczeństwo pracy w budownictwie 
 – upadki, poślizgnięcia +

65 Nasze dzieci w sieci (spot 2) +
66 Pilnuj swojej szklanki +
67 Płytka wyobraźnia to kalectwo + +

13

68 Podaruj dzieciom święta z rodziną +
69 Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom +
70 Grunt to rodzina +
71 Twoja krew, moje życie +
72 Hospicjum to też życie +
73 Zamień głodne na godne +
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Tabela 7.11. (cd.)

K.*

Kampania Nacechowanie emocjonalne

lp. tytuł

po
zy

ty
w

ne

ne
ga

ty
w

ne

ne
ut

ra
ln

e

w
sp

ół
cz

uc
ie

14

74 Przełam barierę dźwięku +
75 Szkolenia – to się opłaca! (spot 4) +

76 Bezpieczne gospodarstwo. Radosne 
dzieciństwo + +

77 Sprawni w pracy + +
78 Jak dobrze być przedsiębiorczą kobietą +

15
79 Poznaj swoje prawa (spot 1) +
80 Prawo jest po Twojej stronie +

16
81 Zawalcz o swoje serce +
82 Pozory mylą +

17
83 Szpiczaści +
84 TATA. Najważniejsze słowo dla mężczyzny +

18 85 Nie biorę, chcę normalnie zarabiać +

19

86 South Baltic – Violence Free Zone + +
87 Poznaj swoje prawa (spot 2) +
88 Handel ludźmi jest faktem +
89 Kocham. Nie biję (spot 2) +
90 Bicie jest głupie (spot 2) + +

20
91 Mam haka na raka + +
92 Cherry Girl +

21

93 Sama pasja nie wystarczy + +
94 Tydzień Świadomości ADHD +

95 Europejskie Letnie Igrzyska Olimpiad 
Specjalnych +

22
96 Kibicuj im na co dzień +
97 Zarażam radością +

23
98 Hospicjum to też życie +
99 Daj mi głos + +

* K. – numer kategorii tematycznej, według tabeli 7.1.

Nacechowanie emocjonalne ma wywołać u odbiorcy odczucia, które skłonią go do 
zmiany postawy i zachowania, wyczulą go na pewne problemy i zachęcą do danego 
działania społecznie pożądanego. Nacechowanie emocjonalne reklam społecznych 
jest w głównej mierze neutralne. Przekazywane są fakty i argumenty o zabarwieniu 



186 Perswazja w telewizyjnej reklamie społecznej w świetle badań własnych

emocjonalnym. Nie oddziałują one ani w znacznej mierze pozytywnie, ani nega-
tywnie. Jednakże celem 36% spotów było, za pomocą wykorzystanej argumentacji 
emocjonalnej, wzbudzenie współczucia. Z kolei co piąta reklama miała wzbudzać 
u odbiorcy emocje pozytywne, a niemal co czwarta – negatywne (zob. wykres 7.17). 
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Wykres 7.17. Nacechowanie emocjonalne komunikatów reklamowych

Przedstawiona charakterystyka wskazuje zatem, że reklamy społeczne w głównej 
mierze oddziałują poprzez emocje. Emocje te są zróżnicowane, od pozytywnych, 
przez neutralne, po negatywne. Funkcją takich przekazów jest skuteczne wywie-
ranie określonego wpływu na odbiorcę.

Jedynie w 20% reklam społecznych przekazywane są pozytywne emocje. Wiąże 
się to z faktem, że wstrząsający przekaz zdecydowanie najsilniej działa na odbiorcę, 
a przyjemne skojarzenia wywierają mniejszy wpływ, rzadziej skłaniają do działania. 
W związku z tym nacechowanie pozytywne wykorzystuje się głównie w reklamach 
społecznych dotyczących pomocy rozwojowej, aktywizacji i społeczeństwa obywatel-
skiego, konsumpcjonizmu i konsumpcji, kampanii gospodarczych. W takim przypadku 
pozytywne emocje mają zaangażować i zachęcać do współdziałania (zob. wykres 7.18).

Z kolei co czwarta reklama charakteryzowała się negatywnym nacechowaniem 
emocjonalnym, które jest związane ze wzbudzaniem u odbiorcy silnych i głębo-
kich emocji. Przedstawianie negatywnych emocji ma na celu zwrócenie uwagi na 
dany problem oraz zachęcenie do przeciwdziałania mu. Podstawowe kategorie 
tematyczne reklam społecznych, które w latach 2005–2010 bazowały na emocjach 
negatywnych, to: „bezpieczeństwo ruchu drogowego”, „ekologia i środowisko”, 

„komunikacja w rodzinie”, „praca i polityka zatrudnienia”, „obronność i bezpie-
czeństwo” (zob. wykres 7.19). 

Skuteczność reklamy jest uzależniona w dużej mierze od wykorzystanych środków 
perswazji. Środki te mają na celu wzbudzenie konkretnych emocji i zachęcenie do 
określonego działania, za pomocą przyjętej strategii marketingowej. Analiza środ-
ków perswazji została przedstawiona w tabeli 7.12. Pozwala ona na prześledzenie, za 
pomocą jakich środków oddziałuje się na odbiorcę oraz jakie są zależności między 
wykorzystywanymi środkami perswazji i poszczególnymi kategoriami tematycznymi.
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Wykres 7.18. Komunikaty reklamowe nacechowane pozytywnie a udział w wyróżnionych  
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Wykres 7.19. Komunikaty reklamowe nacechowane negatywnie a udział w wyróżnionych  
kategoriach tematycznych 
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Analiza środków wywierania wpływu na odbiorcę pozwala stwierdzić, że stano-
wią one istotny element podobnych działań w codziennym życiu, a tym bardziej 
oddziaływania na adresata kampanii społecznych. 

Reklama społeczna poświęcona zjawisku przemocy „Kara dla niegrzecznej 
mamy” (kampania „South Baltic – Violence Free Zone”) dotyczyła ofiar, którymi 
są kobiety maltretowane i bite, doświadczające przemocy w rodzinie. Bohaterem 
indywidualnym spotu była dziewczynka. Można to wiązać z faktem większej 
społecznej wrażliwości na krzywdę dzieci, postrzeganych jako jednostki słabe, 
bezbronne, zależne od drugich i znajdujące się z tego powodu w najgorszej sytuacji. 
W spocie wykorzystano barwy chłodne i jasne, niskiej wartości i charakteryzu-
jące się dużym nasyceniem. Szarości, zielenie, biel – kolory „szpitalne” i napis 
na drzwiach OIOM przyciągały uwagę. Dziewczynkę ustawiono en face wobec 
odbiorcy, tło było szare i prócz napisu nic nie miało przykuwać uwagi i odwra-
cać jej od bohaterki. Przekaz ten koncentrował się na przemocy fizycznej wobec 
kobiet, a obraz miał wzbudzać emocje i kontrowersje, skupiono się bowiem nie 
na matce, ale na dziecku, które też jest ofiarą zjawiska przemocy wobec kobiet. 
Celem zastosowania tego zabiegu było zainteresowanie odbiorcy i wywołanie 
w nim niepokoju. Zaplanowanie przestrzeni kadru miało prowadzić do właści-
wego skierowania uwagi odbiorcy, co powodowało u widza pobudzenie emocji 
i nawiązanie więzi z dzieckiem. Wykorzystano tzw. logikę figuracji: odbiorca 
został „usytuowany” pod kątem, nieco „poniżej” bohatera spotu. Zastosowanie 
tego zabiegu stanowi swego rodzaju „zaproszenie” odbiorcy do wnętrza prze-
kazu, w tym wypadku – jako osoby dorosłej przyglądającej się sytuacji. Co jest 
interesujące, dziecko nie patrzyło bezpośrednio na odbiorcę, lecz było pokazane 
półprofilem. Być może miało to uświadomić samotność i zagubienie ofiar. Jedy-
nym tekstem wykorzystanym w kampanii było: „Tata powiedział, że mama była 
niegrzeczna i musiała dostać karę”. W zdaniu tym i całym przekazie reklamowym, 
mimo ograniczonego słownictwa, znalazły zastosowanie trzy reguły wywierania 
wpływu społecznego. Cały spot miał na celu wzbudzenie sympatii do bezbron-
nego dziecka, a w przywołanym zwrocie odwołano się do reguły zaangażowania 
i konsekwencji. To wszystko miało wpływ na wywołanie emocji, które pobudzą 
do przeciwdziałania problemowi społecznemu, jakim jest przemoc w rodzinie.

Kolejnym spotem reklamowym, który zasługuje na bliższą analizę, jest reklama 
„Kocham. Reaguję; Kocham. Mam czas; Kocham. Nie krzyczę”. Reklama ta powstała 
jako drugi spot w ramach kampanii społecznej „Kocham. Nie biję”. W reklamie 
wzięli udział celebryci, między innymi Anna Przybylska. Tytułowe sformułowa-
nia pozornie nie narzucają odbiorcy podejmowania działania, nie angażują go 
psychicznie do przyjęcia określonej postawy. Jednak zestawienie poszczególnych 
wyrazów niesie z sobą określone konsekwencje, wykorzystano tu bowiem mecha-
nizm wskazany w ramach teorii dysonansu. Zgodnie z tą koncepcją, człowiek chce 
się zachować w jak największej mierze tak, jak powinien. W tym wypadku, jeśli 
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przyswoić hasła kampanii, spójne z obrazem własnej osoby będzie okazywanie 
miłości do dziecka i niestosowanie w stosunku do niego przemocy. Każda osoba, 
która uważa się za kochającego rodzica lub opiekuna, będzie chciała zachować 
się konsekwentnie, zgodnie z treścią przekazu. Istotną rolę w tej reklamie odegrał 
także udział celebrytki. Uprawomocnił on istnienie przyczynowo-skutkowego 
związku: miłość–niebicie. Znana osoba pełni rolę autorytetu, kogoś, z kim odbiorca 
się liczy i kogo chciałby naśladować. Jej obecność zamyka niejako treść przekazu, 
sprawia, że nie wymaga ono już dopełnienia. Uśmiechnięty, zadowolony „znany” 
rodzic, cieszący się autorytetem i spoglądający wymownie z ekranu na odbiorcę, 
jest niemal wystarczającym uzasadnieniem dla zaprzestania dezaprobowanego 
zachowania. W reklamie tej został zastosowany tzw. komunikat wprost i reguła 
społecznego dowodu słuszności. Zrównoważono również bardziej nieuchwytne 
i subtelne środki perswazji, do których należy negacja i presupozycja, wpisane 
zarówno w treść samej reklamy jako całości, jak i w hasło. Na wykresie 7.20 przed-
stawiono, jak często w analizowanych spotach wykorzystywano poszczególne 
środki wywierania wpływu na odbiorcę.
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Wykres 7.20. Środki perswazji zastosowane w reklamach

Jednym ze środków wywierania wpływu wykorzystywanych w reklamie społecz-
nej jest reguła społecznego dowodu słuszności. Zgodnie z nią wszystko to, co jest 
społecznie dozwolone lub wskazane, z założenia jest słuszne, nie musi być anali-
zowane, a jedynie powinno zostać przyjęte. Taki sposób wnioskowania wskazuje 
odbiorcy, że dana decyzja jest słuszna, jednak nie na podstawie argumentacji ani 
dowodu słuszności, nie na podstawie poglądów, ale jedynie z powodu uznania ją 
za taką przez ogół społeczeństwa. Przyjmowanie poglądów ogółu często jednak 
jest działaniem krótkoterminowym, gdyż w podobny sposób dany pogląd może 
zostać obalony. Tak kształtowane postawy mają więc charakter krótkotrwały. 

W reklamie społecznej istotne znaczenie w badanym okresie miały również 
reguły wywierania wpływu, polegające na zastosowaniu w danym przekazie rekla-
mowym jednej reguły lub kilku reguł (wskazanych przez psychologa społecznego 
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Roberta Cialdiniego): wzajemności, zaangażowania i konsekwencji, społecznego 
dowodu słuszności, lubienia i sympatii, autorytetu oraz niedostępności. Na pod-
stawie analizy wybranych do badania reklam można zauważyć, że zwykle stosuje 
się jednocześnie wiele środków wywierania wpływu i kilka reguł, co ma na celu 
zwiększenie pożądanego efektu. 

W co trzeciej badanej reklamie została zastosowana implikacja, czyli typ struk-
tury językowej powstałej z połączenia w zdanie podrzędnie złożone co najmniej 
dwóch zdań pojedynczych, w których jedno jest odbiciem rzeczywistości, a drugie 
to sugestia. Istotny jest wynikowy charakter implikacji. Jest to skuteczne narzędzie 
do pokonywania różnorakich obiekcji rozmówcy, dlatego tak często jest stosowana 
w reklamach społecznych. 

Ponad 24% badanych reklam społecznych powstało na podstawie reguły lubienia 
i autorytetów. Większość z nich bazowała na przedstawieniu problemu społecznego 
przez autorytet z danej dziedziny, znawcę tematu, pozostałe zaś – na podstawie 
określonej relacji z odbiorcą sugerowanej w przekazie – przyjaźni, sympatii. 

W 17% reklam wykorzystano presupozycję, czyli strukturę lingwistyczną od-
wołującą się do pewnych założeń, które są zrozumiałe tylko dla umysłu nieświa-
domego rozmówcy. Osoba przyswaja pewne informacje (założenia), ale nie zdaje 
sobie z tego sprawy, co daje duże możliwości wywierania wpływu. Ten środek 
perswazji – stosowany niemal w każdej reklamie komercyjnej – w komunikatach 
społecznych pojawia się zdecydowanie rzadziej. 

Tylko w co ósmej reklamie zastosowano regułę negacji lub niedostępności, co 
jest spowodowane specyfiką tematyki i produktów promowanych w reklamach 
społecznych. 

Przedstawiona w następnej części podrozdziału analiza ma na celu ukazanie, 
jakie środki wywierania wpływu zostały wykorzystywane w poszczególnych ka-
tegoriach problemowych (zob. wykresy 7.21–7.35).

W reklamach społecznych z kategorii problemowej „bezpieczeństwo ruchu 
drogowego” stosowano regułę społecznego dowodu słuszności. W scenariuszach 
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Wykres 7.21. Środki perswazji w reklamach z kategorii „bezpieczeństwo ruchu drogowego”
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poszczególnych reklam wskazywano zachowania społecznie popierane i słuszne, 
a następnie zwracano się do widza, by ten zgodził się z taką ich oceną i wziął ją 
pod uwagę w swym działaniu. W reklamach z tej kategorii stosowano ponadto 
regułę lubienia i autorytetów. Bohaterami spotów byli na przykład znawcy mo-
toryzacji, którzy nawoływali, by kierowcy ograniczyli prędkość. Zdecydowanie 
rzadziej pojawiała się presupozycja. 

W ramach reklam społecznych z kategorii „wolontariat” jedyne wykorzystywane 
środki przekazu to reguła społecznego dowodu słuszności i reguły wywierania 
wpływu. W reklamach tych nie stosowano bardziej wysublimowanych środków 
wywierania wpływu, gdyż jest to kategoria reklam dość neutralna. 
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Wykres 7.22. Środki perswazji w reklamach z kategorii „wolontariat”

W przypadku reklam z kategorii tematycznej „równouprawnienie i tolerancja” 
stosowano zdecydowanie bardziej wyszukane środki wywierania wpływu, jak pre-
supozycja i implikacja. Takie spoty mają na celu przekazanie pewnych informacji 
odbiorcy, który zwykle nie całkiem jest świadom poruszonego w spocie problemu. 
W analizowanych reklamach stosowano: implikację, reguły wywierania wpływu, 
regułę społecznego dowodu słuszności oraz presupozycję. 
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Wykres 7.23. Środki perswazji w reklamach z kategorii „równouprawnienie i tolerancja”
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W kolejnej grupie tematycznej, „przejrzystość instytucji, korupcja”, w ramach 
reklam społecznych publikowanych w latach 2005–2010 stosowano jedynie regułę 
niedostępności. 
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Wykres 7.24. Środki perswazji w reklamach z kategorii „przejrzystość instytucji, korupcja”

W przypadku kategorii „społeczna odpowiedzialność biznesu” można zauważyć 
stosowanie zdecydowanie większej liczby środków wywierania wpływu. Przyczyną 
może być to, że ta idea społeczna jest stosunkowo młoda i nie każdy obywatel wie, 
co się za nią kryje. Zaadoptowana z Zachodu koncepcja wspierania społeczności 
lokalnej przez prywatnych przedsiębiorców, przynoszącego obopólne korzyści, 
w latach 2005–2010 była dopiero pewnego rodzaju wprowadzeniem do budowy 
relacji: biznes–społeczeństwo. Dlatego też reklamy bazowały na takich środkach 
wywierania wpływu, jak: implikacja, reguły wywierania wpływu, reguła społecz-
nego dowodu słuszności oraz negacja. 
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Wykres 7.25. Środki perswazji w reklamach z kategorii „społeczna odpowiedzialność biznesu”

Promocja zdrowia od lat stanowi ogromne wyzwanie, gdyż społeczeństwo 
bagatelizuje problematykę zdrowotną. Profilaktyka jest działaniem mało znanym 
i właściwie niepraktykowanym, a co się z tym wiąże, liczba zgonów powodowanych 
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przez tzw. choroby cywilizacyjne znacznie wzrasta. W ramach reklam z zakresu 
promocji zdrowia stosowano przede wszystkim reguły: społecznego dowodu 
słuszności, wywierania wpływu, niedostępności. Wskazuje to, że twórcy reklam 
przynależnych do tej kategorii nie wykorzystują możliwości osiągnięcia lepszych 
rezultatów przez zastosowanie implikacji oraz reguły lubienia i autorytetów, na 
których mogliby bazować. 
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Wykres 7.26. Środki perswazji w reklamach z kategorii „promocja zdrowia”

W przypadku reklam z kategorii tematycznej „profilaktyka – zdrowie i uzależ-
nienia” stosowano dwa środki wywierania wpływu. Reguła lubienia i autorytetów 
polegała na zaangażowaniu celebrytów do rozmów na temat istoty profilaktyki 
i badań; drugim zastosowanym środkiem perswazji były reguły wywierania 
wpływu.
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Wykres 7.27. Środki perswazji w reklamach z kategorii „profilaktyka – zdrowie i uzależnienia”

Prawa człowieka zajmują niezwykle ważne miejsce w ramach wszystkich 
wyszczególnionych tematów. Do środków perswazji związanych z tą kategorią 
tematyczną należała reguła społecznego dowodu słuszności oraz reguły wywie-
rania wpływu.



Perswazja w telewizyjnej reklamie społecznej w świetle badań własnych 199

 

0 

2 

0 0 

2 

0 0 
0 

1 

2 

3 

Implikacja Reguły 
wywierania 

wpływu 

Presupozycja Negacja Reguła 
społecznego 

dowodu 
słuszności 

Reguła 
niedostępności 

Reguła lubienia 
i autorytetów 

Wykres 7.28. Środki perswazji w reklamach z kategorii „prawa człowieka”

Problematyka reklam dotyczących pracy i polityki zatrudnienia w latach 2005–
2010 stanowiła niezwykle istotną kwestię społeczną, ze względu na potrzebę walki 
z zatrudnieniem „na czarno” i na podstawie „umów śmieciowych”, nieodprowa-
dzaniem składek ZUS-owskich przez pracodawców oraz nierespektowaniem praw 
pracowników. Dlatego też reklamy emitowane w badanym okresie zawierały liczne 
środki perswazji. Najczęściej stosowano reguły wywierania wpływu, oprócz tego 
odwoływano się także do reguły społecznego dowodu słuszności, presupozycji, 
implikacji i negacji. Jedynym niewykorzystywanym środkiem wywierania wpływu 
była reguła lubienia i autorytetów. 
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Wykres 7.29. Środki perswazji w reklamach z kategorii „praca i polityka zatrudnienia”

Reklamy z zakresu pomocy społecznej opierały się głównie na wykorzystaniu 
reguły społecznego dowodu słuszności oraz reguł wywierania wpływu. Rzadziej 
stosowano regułę niedostępności i implikację, natomiast w ogóle nie korzystano 
z negacji, presupozycji i reguły lubienia i autorytetów. 

W reklamach z kategorii „obronność i bezpieczeństwo” zastosowano reguły: 
społecznego dowodu słuszności, implikacji, lubienia i autorytetów oraz niedo-
stępności. Nie wykorzystano natomiast ani presupozycji, ani negacji. 
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Wykres 7.30. Środki perswazji w reklamach z kategorii „pomoc społeczna”
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Wykres 7.31. Środki perswazji w reklamach z kategorii „obronność i bezpieczeństwo”

W reklamach dotyczących marketingu regionalnego wykorzystywano głównie 
regułę lubienia i autorytetów, rzadziej implikację. Pozostałe środki wywierania 
wpływu nie były stosowane. 
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Wykres 7.32. Środki perswazji w reklamach z kategorii „marketing regionalny”



Perswazja w telewizyjnej reklamie społecznej w świetle badań własnych 201

Reklamy dotyczące walki z wykluczeniem społecznym charakteryzowały się 
wykorzystaniem różnorodnych środków wywierania wpływu, głównie reguły 
społecznego dowodu słuszności, niedostępności, wywierania wpływu, a także 
implikacji i presupozycji. 
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Wykres 7.33. Środki perswazji w reklamach z kategorii „wykluczenie społeczne”

Przemoc fizyczna i psychiczna w rodzinie, zwłaszcza doświadczana przez 
kobiety i dzieci, to istotny problem społeczny. W analizowanych reklamach spo-
łecznych kwestie walki z tym zjawiskiem (potrzeba prewencji i większej wrażli-
wości społecznej w tym zakresie, konieczność reagowania na każdy widziany akt 
przemocy) były jednymi z najczęściej poruszanych. W reklamach o tej tematyce 
w badanym okresie stosowano negację, reguły wywierania wpływu, presupozycję 
oraz implikację. 
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Wykres 7.34. Środki perswazji w reklamach z kategorii „przemoc”

Liczba reklam społecznych przynależnych do kategorii „organizacje i instytu-
cje pozarządowe” w badanym okresie była dość duża. Dzięki takiemu działaniu 
marketingowemu organizacje non profit mają szansę pozyskania większej sumy 
pieniędzy. Mnogość reklam społecznych o tej tematyce skłaniała reklamodawców 
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do stosowania różnych środków wywierania wpływu, tak by odbiorca zechciał 
wesprzeć akurat daną organizację. W analizowanym okresie w spotach przypo-
rządkowanych do tej kategorii stosowano przede wszystkim regułę społecznego 
dowodu słuszności, a także implikację, reguły wywierania wpływu, presupozycję 
i regułę niedostępności. We wszystkich badanych reklamach wykorzystano więcej 
niż jeden środek wywierania wpływu.

 

1 1 1 
0 

7 

2 

0 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Implikacja Reguły 
wywierania 

wpływu 

Presupozycja Negacja Reguła 
społecznego 

dowodu 
słuszności 

Reguła 
niedostępności 

Reguła lubienia 
i autorytetów 

Wykres 7.35. Środki perswazji w reklamach z kategorii „organizacje i instytucje pozarządowe”



Wnioski 

Celem zaprojektowanych i przeprowadzonych badań było ukazanie podobień-
stwa oraz różnic zawartości poszczególnych telewizyjnych reklam społecznych 
wyemitowanych w Polsce w latach 2005–2010, jako środka kształtującego postawy 
i zachowania społeczne, oraz próba określenia perswazyjności tych przekazów.

W wyniku analizy badawczej została potwierdzona hipoteza główna: „Środki 
perswazji były stosowane w telewizyjnej reklamie społecznej w Polsce w latach 
2005–2010”. Charakter przekazu perswazyjnego miały wszystkie spoty poddane 
analizie i mimo ich różnorodności można stwierdzić, że zastosowane środki per-
swazji były dość podobne. Reguła wzajemności, społecznego dowodu słuszności 
oraz reguły wywierania wpływu to środki najczęściej wykorzystywane, ponadto 
stosowano także regułę lubienia i autorytetów. 

Hipoteza szczegółowa: „W telewizyjnych reklamach społecznych w Polsce 
w latach 2005–2010 częściej podejmowano temat przemocy domowej niż pozo-
stałych problemów społecznych” została potwierdzona częściowo. Przemoc to 
bardzo ważny problem społeczny, poruszany w wielu reklamach społecznych, 
jednak nie da się jednoznacznie uznać go za główny ich temat. Biorąc pod uwagę 
wszystkie lata, których dotyczyło badanie, problem przemocy w rodzinie pojawiał 
się najczęściej, jednakże w skali danego roku można wskazać przewagę reklam 
należących do jednej spośród pozostałych kategorii. Spoty dotyczyły przede 
wszystkim przemocy stosowanej wobec dzieci i kobiet. 

Hipoteza szczegółowa: „W reklamach tych najczęściej występował zwyczajny 
bohater, przedstawiający rzeczywistą lub wykreowaną historię” została całkowicie 
potwierdzona. Bohaterami analizowanych spotów byli w przeważającej mierze ludzie 
nieznani szerszej publiczności, przedstawiający własną sytuację czy wydarzenie w życiu 
lub grający rolę zgodnie z fabułą skonstruowaną na potrzeby spotu. Taki zabieg ma 
na celu wywołanie u widza poczucia identyfikacji z postacią, a przez to przybliżenie 
mu wybranego problemu społecznego oraz zainteresowanie go daną kwestią.
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Hipoteza szczegółowa: „Środkami perswazji wykorzystywanymi w tych re-
klamach były prócz środków językowych również: emocje, kolorystyka, dźwięk 
i obraz” została całkowicie potwierdzona. Na podstawie analizy spotów można 
wnioskować, że tworzenie telewizyjnych kampanii społecznych zawsze obejmuje 
wspomniane aspekty. Środki językowe stanowią często tylko dopełnienie całego 
przekazu. 

Hipoteza szczegółowa: „Postacie celebrytów, autorytetów i ludzi powszechnie 
lubianych były często wykorzystywane w tych reklamach, w celu zwrócenia uwagi 
odbiorców na poruszany problem” została całkowicie potwierdzona. Powierzanie 
roli w spotach reklamowych celebrytom, autorytetom lub członkom organizacji 
non profit jest działaniem dość powszechnym w kampaniach społecznych. „Znane 
twarze” mają zwrócić uwagę odbiorcy, przekonać go do słuszności dążenia do 
rozwiązania danego problemu i skłonić do zmiany postawy, danego zachowania, 
podjęcia wskazanego działania. 

W latach 2005–2010 tematyka spotów zmieniała się w zależności od aktualnych 
problemów społecznych. Jak wynika z przeprowadzonych badań, najczęściej poru-
szane kwestie to: przemoc w rodzinie i rodzicielstwo, alkoholizm, bezpieczeństwo 
ruchu drogowego, wspieranie organizacji pożytku publicznego (1% podatku), 
zdrowie i profilaktyka zdrowia, aktywizacja i społeczeństwo obywatelskie, wyklu-
czenie społeczne, bezrobocie, niepełnosprawność, a także zagadnienia z zakresy 
kultury oraz ekologii. 

Ponadczasowy charakter, jak wspomniano, mają reklamy dotyczące problemów 
rodzinnych, komunikacji w rodzinie i przemocy w rodzinie. Przeprowadzone bada-
nia wskazują ponadto na „sezonowy” charakter kampanii społecznych ze względu 
na tematykę. Zakres tematyczny reklam społecznych poddanych badaniu wskazuje, 
że w analizowanym okresie główny nacisk kładziono na kampanie o problematy-
ce już podejmowanej, kontynuowano działania mające na celu promocję takich 
wartości, jak rodzina, aktywizacja kobiet, walka z przemocą w rodzinie. Bardzo 
duże zainteresowanie i udział w reklamach społecznych miały reklamy promujące 
walkę z przemocą w rodzinie oraz potępiające stosowanie kar cielesnych wobec 
dzieci jako jednego ze środków wychowawczych. Niektóre z reklam były częścią 
kolejnego etapu kampanii rozpoczętych przed badanym okresem.

Większość reklam społecznych można podzielić na reklamy informujące, przy-
pominające i nakłaniające. Z badań wynikło, że w latach 2005–2010 przeważały 
reklamy z ostatniej grupy. W większości reklam społecznych nie promuje się działań 
o charakterze alternatywnym, celem spotów jest przede wszystkim nakłonienie 
odbiorców do zainteresowania się danym problemem oraz przeciwdziałanie po-
stawom i zachowaniom niepożądanym w wymiarze jednostkowym, określonej 
społeczności lub społeczeństwa. Pod tym względem reklama społeczna wyraźnie 
różni się od komercyjnej. Formułowany w niej przekaz dotyczy postaw i zachowań 
głęboko ukształtowanych, natomiast prezentowana nagroda jest mało uchwytna 
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i zwykle sprowadza się do zagwarantowania odbiorcy poczucia, że zachowuje 
się on właściwie.

Celem kampanii z kategorii „bezpieczeństwo ruchu drogowego” była zmiana 
nastawienia kierowców do szybkiej jazdy, zwłaszcza samochodem, oraz skłonie-
nie widza do refleksji nad własną postawą w tym zakresie. Efektem ostatecznym 
kampanii miało być zmniejszenie liczby wypadków drogowych oraz wzajemny 
szacunek i życzliwość na drodze. W kampaniach „aktywizacja i społeczeństwo 
obywatelskie” chodziło głównie o nakłanianie do zmiany postaw biernych na 
aktywne oraz do zrozumienia własnych obowiązków i uprawnień obywatelskich. 

„Promocja zdrowia i profilaktyka” to przede wszystkim kampanie zachęcające 
do prowadzenia odpowiedzialnego stylu życia oraz zmierzające do zwiększenia 
świadomości społecznej na temat zdrowia, zachowań prozdrowotnych, jak również 
przeciwdziałania uzależnieniom. 

Głównym celem kampanii organizacji i instytucji pozarządowych było informo-
wanie o możliwości przekazywania 1% podatku na ich rzecz, wskazanie społecz-
nych korzyści płynących z takiego postępowania oraz nakłonienie do przekazania 
pieniędzy. Najwięcej spotów tej kategorii emitowano w okresie poprzedzającym 
składanie zeznań podatkowych. W reklamach z kategorii „pomoc społeczna” 
przede wszystkim informowano o kształcie tego zjawiska i nakłaniano do pomocy 
innym ludziom. Ważnym elementem było przypomnienie, że potrzebującym może 
pomóc każdy. 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. Celem spotów z kategorii „marketing regionalny” było 
upowszechnianie określonych informacji o wybranym regionie, zaprezentowa-
nie jego walorów i potencjału. Efektem ostatecznym miał być napływ kapitału 
intelektualnego i finansowego (a tym samym wsparcie procesów innowacyjnych), 
a także zachęcenie do odwiedzenia regionu turystów, osób szukających dobrego 
miejsca na aktywne spędzanie wolnego czasu i odpoczynek.

Podmioty przygotowujące i realizujące kampanie społeczne to w głównej mierze 
instytucje publiczne oraz organizacje pozarządowe. W związku ze złożonością 
działań podejmowanych w ramach telewizyjnych kampanii społecznych oraz 
wysokimi kosztami takich przedsięwzięć są one nierzadko rezultatem współpracy 
podmiotów obu typów. Ponadto należy wspomnieć, że organizacje pozarządowe, 
które niegdyś były biernym beneficjentem, obecnie stanowią rozpoznawalne 
marki, o współpracę z którymi zabiegają duże agencje marketingowe, a także 
firmy promujące CSR.

Zastosowanie jako metody badawczej klucza kategoryzacyjnego dało możliwość 
zidentyfikowania rzeczywistych elementów telewizyjnych reklam społecznych 
i stosowanych środków wyrazu, a także uwidocznienia skali wykorzystania 
poszczególnych środków. Ponadto pozwoliło ono określić, w jakich grupach 
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tematycznych reklam społecznych perswazję stosuje się najczęściej jako środek 
wyrazu, i umożliwiło wskazanie charakteru perswazji. 

Analiza badawcza wskazała, że w telewizyjnych reklamach społecznych wykorzy-
stuje się bogaty zbiór technik wywierania wpływu, wraz z odpowiednimi środkami 
wyrazu i nacechowaniem emocjonalnym, co pozwala je nazwać komunikatami 
perswazyjnymi. Perswazyjność w takich spotach jest więc faktem i coraz więcej 
czerpie się w tym zakresie z teorii i praktyki reklamy komercyjnej. 

Należy tutaj jednakże wspomnieć, że o ile w przypadku reklamy komercyjnej 
stosowanie perswazji jest zidentyfikowaną praktyką, o tyle w odniesieniu do re-
klamy społecznej można wskazać pewne wątpliwości. Według Filipa Zimbardo, 
perswazyjność reklam przejawia się w próbach systematycznego wywierania 
wpływu na myśli, uczucia i działania innych ludzi za pomocą przekazanych 
argumentów. Reklama społeczna nie do końca zatem wpisuje się w ten schemat, 
ponieważ nie zawsze jest publikowana lub emitowana z zachowaniem systema-
tyczności, rozumianej jako powtarzalność upubliczniania przekazu w wymiarze 
jednego, niedługiego okresu lub też ich sekwencji. Takie dążenia na pewno leżą 
w intencji nadawców reklam społecznych, natomiast ich realizacja często bywa 
utrudniona, przede wszystkim – jak się wydaje – ze względu na wysokie koszty, 
które często uniemożliwiają podjęcie działań na pożądaną skalę. 

Wspólną cechą reklam społecznych emitowanych w telewizji jest sposób od-
działywania na przekonania i postawy odbiorców. Podstawowa funkcja języka 
jako środka wyrazu w reklamie społecznej, jak wykazała analiza, to funkcja per-
swazyjno-impresywna. Celem spotów jest przekonanie i nakłonienie odbiorcy do 
zmiany poglądów, postaw lub zachowań. Powszechność wykorzystania tej funkcji 
w reklamach komercyjnych, przemówieniach politycznych, pismach urzędowych 
spowodowała, że stosuje się ją coraz powszechniej także w reklamie społecznej. 

Telewizyjne reklamy społeczne są przekazami, które oddziałują zarówno za 
pomocą obrazu, jak i dźwięku. Odpowiednie wykorzystywanie kolorystyki i kon-
trastu, obrazów i symboli, słów oraz dźwięków buduje w reklamie dramatyzm 
i ma za zadanie intensyfikować siłę oddziaływania przekazu na odbiorcę. 

Elementem, który zwiększa efektywność reklamy społecznej, przede wszystkim 
przyczyniając się do tego, że odbiorca zwróci na dany spot uwagę i zapamięta 
przekazywane treści, jest właściwie sformułowane hasło reklamowe. Najbardziej 
zauważalne i zapadające w pamięć są hasła odwołujące się do emocji, dlatego 
twórcy spotów zwykle starają się, aby slogan reklamowy był jasny i dobitny. 

Perswazyjny charakter reklam przyjmuje różne oblicza, może być oczywisty, 
ale częściej nie jest dostrzegalny dla widza i ma za zadanie budowanie skojarzeń 
pozytywnych lub negatywnych, wywoływanie odczuć i emocji, a dopiero te 
mają prowadzić do zmian postaw, zachowań i poglądów. Odwoływanie się do 
motywacji emocjonalnej w reklamie społecznej to powszechnie stosowana tech-
nika, a perswazyjność takich przekazów, zgodnie ze wspomnianymi już teoriami 
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psychologów, jest większa. Kolejny środek przekładający się na perswazyjność to 
wykorzystanie symboli, co także zwiększa skuteczność przekazu. Nie wszystkie 
reklamy społeczne, wbrew pozorom, są negatywnie nacechowane emocjonalnie 
i piętnują negatywne zachowania, część ma wydźwięk pozytywny i dotyczy kwestii 
z obszaru ekologii, marketingu regionalnego, edukacji i kultury. 

Badania pokazały, że postaciami najczęściej występującymi w spotach byli 
zwyczajni ludzie, co może świadczyć o dążeniu nadawców do zbudowania iden-
tyfikacji odbiorcy z bohaterem reklamy. Warto przypomnieć, że nie ma tu zna-
czenia, czy przedstawiana historia jest prawdziwa czy wykreowana, ponieważ 
widzowie zwykle nie wiedzą, jak jest w rzeczywistości. Druga grupa bohaterów 
to osoby znane (aktorzy, piosenkarze, sportowcy itp.), cieszące się szacunkiem 
i prestiżem. Ich udział wzmacnia siłę przekazu reklamy, poprzez powiązanie go 
z autorytetem osoby publicznej. Takie wsparcie personalne sprawia, że reklama 
jest łatwiej rozpoznawalna, ma więcej zwolenników, jest częściej wyświetlana 
i prezentowane w niej postawy są efektywniej przyswajane przez odbiorcę. W tym 
kontekście zauważalny jest brak angażowania do reklam społecznych polityków. 
Trzecia grupa bohaterów to specjaliści i eksperci. Dzięki ich udziałowi również 
zwiększa się wiarygodność i perswazyjność przekazu, jak bowiem wynika z ba-
dań psychologicznych, częściej ulegamy innym osobom, jeśli zakładamy, że są to 
eksperci. W przypadku dwóch ostatnich typów bohaterów istotne znaczenie jako 
środek perswazji ma reguła społecznego dowodu słuszności. 

Analiza wykazała ponadto, że przeważają reklamy skierowane do nieokreślone-
go adresata, całego społeczeństwa. Można także zauważyć, że przekaz kierowany 
do wąskiej, jasno określonej grupy, na przykład rodziców czy opiekunów dzieci, 
często jest bardziej subtelny, mniej agresywny od przekazu, który w zamierzeniu 
ma trafić do wszystkich odbiorców. Zaobserwowano brak jednoznacznych cech, 
które wskazywałyby, że reklamy społeczne ulegają procesowi upodabniania czy 
dywersyfikacji. Jednym z istotnych wniosków z analizy jest stwierdzenie wpływu 
tematu na sposób doboru formy i treści spotu – jeśli temat jest drażliwy i bardziej 
narażony na społeczną niechęć, to twórcy reklam zdają się przyjmować określoną, 
sprawdzoną konwencję. 

Śledząc rezultaty przeprowadzonych badań, można zauważyć, że reklama 
społeczna ciągle się rozwija i zdaje się, że proces ten będzie trwał. Jednym z tego 
powodów może być rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększanie się 
liczby organizacji pozarządowych. Ponadto zaangażowanie w kampanie społeczne 
profesjonalistów w zakresie diagnozy społecznej, kształtowania opinii publicznej, 
komunikacji międzyludzkiej, marketingu dotyczącego promocji idei i wartości 
pozwala na wyraźniejsze dostrzeganie potrzeb społecznych oraz właściwe kon-
struowanie przekazu reklamowego. Można też spostrzec tendencję stałego wzrostu 
świadomości w zakresie odpowiedzialności społecznej wśród polskich agencji 
reklamowych, które podejmują się także realizacji projektów niekomercyjnych. 
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Reklama społeczna nie jest już marginalizowana i coraz wyraźniej wpisuje się 
w polski krajobraz. Jest to dowód, z jednej strony, na jej rozwój na przestrzeni 
lat, z drugiej, na to, że pojawia się coraz więcej zjawisk, z którymi ludzie nie są 
w stanie poradzić sobie sami. Została przełamana również pewna bariera tematów 
tabu, które wcześniej nie były poruszane. 

Warto zauważyć, że mimo nieustannych przekształceń dokonujących się 
w obrębie reklamy społecznej zmiany w niewielkim stopniu dotyczą charakteru 
i wydźwięku przekazu. Stylistyka wypowiedzi jest zwykle utrzymana w tonie 
poruszanych problemów, przeważają więc spoty drastyczne, przytłaczające 
i smutne. Brak jest umiejętności mówienia o sprawach istotnych i poważnych 
z poczuciem humoru oraz wyczuciem. Wprawdzie w ostatnim czasie powstaje 
więcej reklam o pozytywnym wydźwięku, lecz nadal należą one do mniejszości. 
Ten negatywizm kampanii społecznych w Polsce to istotny problem. Oglądanie 
wielu reklam, w których pokazuje się cierpienie poważnie chorych dzieci, umiera-
jących na raka, kobiet będących ofiarami przemocy domowej może powodować, 
że z czasem widok taki ani nie wstrząsa odbiorcą, ani go nie wzrusza. Można 
też sądzić, że bardziej zaangażuje odbiorców mówienie o ważnych problemach 
społecznych w sposób niestandardowy, lekki, a nawet przyjemny, gdyż reklam 
nacechowanych negatywnie odbiorcy mogą po prostu unikać. Należy zadać przy 
tym pytanie, czy całkowite zrezygnowanie ze środków wyrazu charakterystycz-
nych dla nurtu „negatywnego” jest właściwe. Wydaje się, że jednak nie, że czasem 
dopiero wstrząsające obrazy, bezpośrednia konfrontacja ze zjawiskiem pozwala 
uświadomić odbiorcom istotę problemu i tym sposobem skłonić ich do zmiany 
postawy czy podjęcia działania. 

Niezwykle istotną kwestią jest efektywność reklamy społecznej w Polsce, uza-
leżniona od wielu czynników. Kampanie społeczne współtworzą coraz częściej 
teoretycy i praktycy w tej dziedzinie, dzięki czemu materiały reklamowe są profe-
sjonalnie przygotowane, wykorzystuje się dobre hasła i właściwe językowe środki 
perswazji. Obserwuje się też wzrost liczby przedsięwzięć z zakresu marketingu 
społecznego. Ilościowy rozwój komunikacji w zakresie wartości społecznych wiąże 
się z jednak z możliwością przesycenia się odbiorców takimi treściami i zmniej-
szenia skuteczności upublicznianych przekazów. Zdarza się też, że organizatorzy 
kampanii społecznych nadmiernie koncentrują się na promocji przez reklamę 
kosztem innych oddziaływań. 

Nadal wiele kampanii społecznych w Polsce wydaje się nie przynosić pożą-
danych efektów ze względu na ich krótkotrwały oddźwięk. W ostatnich latach 
kampanii społecznych jest coraz więcej, jednak ich oddziaływanie jest chwilowe, 
ulotne. Tym samym zdecydowanie zmniejsza się skuteczność przekazów rekla-
mowych, a wiele z nich przechodzi bez echa. Pewniejsza przyszłość rysuje się 
przed reklamami społecznymi o charakterze długotrwałym lub cyklicznym, które 
są bardziej rozpoznawalne, a przez to zwiększa się ich realna siła oddziaływania. 
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Kampanie społeczne powinny w większym zakresie czerpać z kampanii komer-
cyjnych i polegać na tworzeniu „samonapędzającego się” mechanizmu, który 
będzie budował, gruntował i przypominał pożądaną postawę lub zachowanie. 
Powtarzalne i długofalowe zwracanie się do odbiorców o wsparcie przyniesie 
zdecydowanie lepsze skutki niż jednorazowa kampania, oddziałująca na odbiorcę 
tylko w danej chwili. 

Należy podkreślić, że spoty emitowane w badanym okresie były w większości 
wymowne i angażowały uwagę odbiorcy, natomiast w niewielkiej mierze uka-
zywano w nich, w jaki sposób można rozwiązać sygnalizowany problem. Treść 
przekazu zawierająca dyspozycję dla odbiorcy często była wyświetlana na ekranie 
niewielkim stopniem pisma oraz sytuowana w miejscu mało widocznym.

Wykorzystanie telewizyjnego spotu reklamowego to często jednorazowe przedsię-
wzięcie, któremu nie towarzyszą żadne inne działania wspierające czy uzupełniające. 
Zresztą komunikacja za pomocą spotów telewizyjnych jest niewystarczającym 
bodźcem nawet w przypadku reklam komercyjnych. Przykładem są uwzględ-
nione w prezentowanych badaniach kampanie społeczne, w których zachęca się 
do finansowego wspierania danej organizacji, najczęściej poprzez przekazanie 1% 
podatku lub przesłanie SMS-a. Z pewnością jest to dobre wsparcie chwilowe dla 
różnego typu fundacji, jednak można mieć wątpliwość, że w jakikolwiek sposób 
zmienia światopogląd odbiorców, buduje postawy, inicjuje zmiany. Komplekso-
wość, zaangażowanie i wykorzystanie nowych mediów stanowią więc przyszłość 
reklamy społecznej. 

Kampanie społeczne często nie przynoszą efektów, gdyż z powodu braku edukacji 
społecznej odbiorcy nie posiadają odpowiedniej wiedzy czy świadomości danej 
kwestii, a czasem możliwości odbioru komunikatu. Rozwijając metody perswazji, 
należy zatem pamiętać, że wiele zależy również od specyfiki grupy odbiorców oraz 
od tego, w jakim stopniu dają się oni wciągnąć w perswazyjną grę.

Od czasu powstania pierwszej książki dotyczącej reklamy społecznej w Pol-
sce, Propaganda dobrych serc, czyli Rzecz o reklamie społecznej, minęło zaledwie 
kilkanaście lat, a jednak w dziedzinie marketingu społecznego zaszły ogromne 
zmiany. Początkowo marketing społeczny bazował na prostych, mało zróżnicowa-
nych przekazach. Wiele tematów pozostawało w sferze tabu, a środki finansowe 
były znikome. Inspirowano się przede wszystkim doświadczeniami specjalistów 
zagranicznych w tej dziedzinie, głównie Amerykanów. Bazą dzisiejszej reklamy 
społecznej są dogłębnie opracowane koncepcje oraz rodzima praktyka w zakresie 
tego sposobu modyfikowania społecznej rzeczywistości. Konkretne realizacje 
charakteryzuje silna perswazyjność, użycie różnorodnych technik, częste sięganie 
do dorobku reklam komercyjnych, w tym zasad dotyczących perswazyjności prze-
kazu, rozszerzanie zakresu podejmowanych problemów. Organizacja kampanii 
zdaje się mieć coraz bardziej systemowy charakter, zwiększa się zainteresowanie 
takimi przedsięwzięciami, większe są także środki, które się na nie przeznacza. 
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Należy przy tym pamiętać, że za każdą reklamą społeczną zawsze stoi człowiek, 
którego wskazywany problem społeczny może dotyczyć, zaangażowanie inicjatorów 
czy twórców reklamy, a także konkretny poniesiony koszt, czasem pokrywany 
z budżetu publicznego. Uwzględnienie tych uwarunkowań obliguje do dążenia 
o jak najefektywniejsze projektowanie, realizowanie i ewaluację społecznych 
kampanii reklamowych, zwłaszcza że w tym wypadku nie liczy się wymierny 
zysk, ale dobro społeczne.
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 72 Hospicjum to też życie
 73 Zamień głodne na godne
 74 Przełam barierę dźwięku
 75 Szkolenia – to się opłaca! (spot 4) 
 76 Bezpieczne gospodarstwo. Radosne dzieciństwo
 77 Sprawni w pracy
 78 Jak dobrze być przedsiębiorczą kobietą
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 79 Poznaj swoje prawa (spot 1) 
 80 Prawo jest po Twojej stronie
 81 Zawalcz o swoje serce
 82 Pozory mylą
 83 Szpiczaści
 84 TATA. Najważniejsze słowo dla mężczyzny
 85 Nie biorę, chcę normalnie zarabiać
 86 South Baltic – Violence Free Zone
 87 Poznaj swoje prawa (spot 2) 
 88 Handel ludźmi jest faktem
 89 Kocham. Nie biję (spot 2) 
 90 Bicie jest głupie (spot 2) 
 91 Mam haka na raka
 92 Cherry Girl
 93 Sama pasja nie wystarczy
 94 Tydzień Świadomości ADHD
 95 Europejskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych
 96 Kibicuj im na co dzień
 97 Zarażam radością 
 98 Hospicjum to też życie
 99 Daj mi głos
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Ewa Kurzeja
Persuasion in television  

public service advertisements
A sociological study

S u m m a r y

The book is devoted to the phenomenon of persuasiveness in television public service adver-
tisements. The said type of advertisements is aimed at prompting particular socially desirable 
attitudes or persuading members of the audience to cease their socially undesirable behav-
iour. Therefore, such campaigns serve to transform currently existing reality and disseminate 
knowledge related to social phenomena and to engage audience in social matters.

The monograph is composed of seven chapters, complemented with introduction and 
summarising section, along with an extensive bibliography, and the lists of tables and figures 
appearing therein. First four chapters, written on the basis of rich literature on the subject 
in question, are of theoretical character. In a form of an outline, they present the history of 
advertising and its defining features, fundamental issues involving contemporary advertise-
ments and their role in shaping public opinion; but also important questions falling into the 
scope of public service marketing, its origin, devices, and functions performed by it. Another 
discussed issue are the methods of exerting influence by mean of a message contained in an 
advertisement, which are synonymous with persuasion and targeted at changing the mem-
bers of the audience’s attitudes. The chapter concluding this part of the publication deals with 
persuasion in public service advertisements directly. Polish public service advertisements, 
characterised according to their problematic, are presented in the said chapter, along with the 
discussion of the means of persuasion used in them, particularly: the formal concept, audi-
tory, verbal and visual layers, and a type of protagonists featured.

Part two of the book, which is empirically oriented, presents the author’s own research 
relating to the public service advertisements broadcasted in Poland in the years 2005–2010. 
The proper research sample (n = 99) was obtained on the basis of the probabilistic random 
sampling method. The formulated research problem is the role of public service advertise-
ments in the process of shaping social awareness as well as the members of the audience’s 
attitudes. What was set as the research aim, was the analysis of particular advertisements’ 
contents and the comparative analysis thereof. Chapter five discusses the research method 
used (content analysis), the technique devised by the author (categorization key), and the im-
plemented methods of analysis and interpretation of the obtained data.  Chapter six, in turn, 
presents a model analysis of the phenomenon of persuasion in television public service ad-
vertising. Additionally, it gives a demonstration of research material collected in the course of 
the study, subsequently ordered in accordance with suitable criteria and complemented with 



commentaries constituting an attempt at comprehensive overview regarding the collected 
data. The final chapter contains both the analysis and the interpretation of the conducted 
research. By means of categorization keys, the chapter provides a description of distinctive 
themes present in the analysed advertisements, as well as the issues addressed in them. The 
advertising spots were classified with reference to their length, the period in which the cam-
paigns containing them were conducted, and the territorial scope of their broadcasting (all-
Poland, regional, local). What is more, the analysis of the advertising spots’ contents was 
performed, taking into account: the addressee thereof, the means of expression used, and a 
type of protagonist featured. Crucial part of the chapter is a detailed discussion of particular 
means of persuasion devised in the advertising spots under analysis. The presented research 
results were supplemented with relevant commentaries, indicating the weighty aspects of a 
given question along with the presentation of selected examples and the author’s own inter-
pretation of the observed interrelations. In concluding remarks, the research results and the 
their analysis were summarised and confronted with the initially forwarded  hypotheses.
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Ewa Kurzeja
Die Überredungskunst  

in gesellschaftlicher Fernsehwerbung
Soziologische Studie

Z u s a m m e n f a s s u n g

Das Buch ist der in gesellschaftlichen Fernsehreklamen gebrauchten Überredungskunst ge-
widmet. Solche Art der Werbebotschaft ist eine Mitteilung, die bezweckt: die gesellschaftlich 
zu erwünschten Haltungen hervorzurufen oder die Empfänger dazu zu überreden, auf un-
erwünschte Haltungen zu verzichten; die bestehende Wirklichkeit zu ändern; das Wissen 
über gesellschaftliche Erscheinungen zu verbreiten und die Empfänger für soziale Themen 
in Beschlag zu nehmen. 

Die Monografie besteht aus sieben Kapiteln, einer Einleitung und einem Resümee, reicher 
Bibliografie und dem Verzeichnis von den im Buch platzierten Tabellen und Schaubildern. 
Die vier ersten Kapitel haben einen theoretischen Charakter und beruhen auf umfangreicher 
Fachliteratur. Hier werden synthetisch dargestellt: die Geschichte der Werbung und deren 
Eigen schaften, das Wichtigste über die gegenwärtige Reklame und deren Rolle bei Bildung 
der öffentlichen Meinung, als auch die wichtigsten Fragen auf dem Gebiet des Sozialmarke-
tings, dessen Genese, Instrumente und Funktion. Abgehandelt werden die mit der Überre-
dung identischen Methoden der Beeinflussung mittels der Werbebotschaft, die auf Änderung 
des bestimmten Verhaltens der Empfänger zielen. Das letzte Kapitel in dem Teil der Mono-
grafie bezieht sich direkt auf die Überredungskunst in der gesellschaftlichen Werbung. Hier 
werden charakterisiert die in Polen veröffentlichten gesellschaftlichen Reklamen hinsichtlich 
ihrer Thematik und angewandter Überredungsmittel, von denen die wichtigsten, wie z.B.: 
formales Konzept, Tonspur, stilistische und graphische Seite und Heldentyp auch genau ana-
lysiert werden. 

Der zweite Teil des Buchs hat empirischen Charakter und ist eine Vorführung von eigenen 
Forschungen der Verfasserin über die im polnischen Fernsehen in den Jahren 2005-2010 
gesandte Sozialwerbung. Die eigentliche Forschungsprobe (N=99) wurde infolge der Wahr-
scheinlichkeitsmethode der Zufallsauswahl gewonnen. Zum Forschungsproblem wurde die 
Rolle der Werbung bei Bildung des gesellschaftlichen Bewusstseins und der gesellschaft-
lichen Haltungen von den Empfängern. Die Forschungen hatten als Ziel, den Inhalt von 
den einzelnen Reklamen zu analysieren und miteinander zu vergleichen. Im fünften Kapitel 
behandelte man die in den Forschungen eingesetzten: Forschungsmethode (Inhaltsanalyse), 
Technik (Kategorisierungsschlüssel) und Methoden der Datenanalyse und Dateninterpre-
tation. Das sechste Kapitel enthält eine Modellanalyse des Phänomens „Überredungskunst“ 
in gesellschaftlicher Fernsehreklame. Das während der Forschungen gesammelte Material 



wurde hier nach gebräuchlichen Kriterien geordnet und mit Kommentaren versehen, welche 
die gewonnenen Informationen bereichsübergreifend zu betrachten versuchen. Das letzte 
Kapitel umfasst die Analyse und die Interpretation der Forschungsergebnisse. Dank der Ka-
tegorisierungsschlüssel konnte man die Thematik der zu untersuchten Reklamen schildern, 
die einzelnen Reklamen hinsichtlich der Werbespotspielzeit, der Werbefeldzugslaufzeit und 
territorialer Reichweite der Übertragung (gesamtpolnische, regionale, lokale) charakterisie-
ren. Man untersuchte darüber hinaus den Inhalt von Werbemitteilungen in Bezug auf deren 
Empfänger, angewandte Ausdrucksmittel und Heldentyp. In dem Kapitel werden auch die, 
in den zu untersuchten Reklamen gebrauchten Überredungsmittel ausführlich besprochen. 
Die Zusammenstellungen von Forschungsergebnissen wurden mit Kommentaren versehen; 
hier hebt die Verfasserin die wichtigsten Aspekte der einzelnen Probleme, indem sie ausge-
wählte Beispiele darlegt und die wahrgenommenen Abhängigkeiten selbst interpretiert. Zum 
Schluss wurden die Forschungsergebnisse und deren Analyse resümiert und mit aufgestell-
ten Hypothesen konfrontiert.

230 Zusammenfassung





Redakcja:
Anna U. Pilśniak

Projekt okładki i stron tytułowych:
Marek J. Piwko {mjp}

Korekta:
Urszula Bańcerek

Copyright © for cover photo by joeflintham / Foter.com

Copyright © 2016 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Wszelkie prawa zastrzeżone

ISSN 0208 -6336 
ISBN 978 -83 -8012-917-7
(wersja drukowana)

ISBN 978 -83-8012-920-7
(wersja elektroniczna)

Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
ul. Bankowa 12b, 40 -007 Katowice
www.wydawnictwo.us.edu.pl
e -mail: wydawus@us.edu.pl

Wydanie I. Ark. druk. 14,5. Ark. wyd. 15,5. 
Papier offset. kl. III. 90 g. Cena 20 zł (+VAT).
Druk i oprawa: „TOTEM.COM.PL Sp. z o. o.” Sp. K.
ul. Jacewska 89, 88-100 Inowrocław






	o1
	o2
	perswazja_w_telewizyjnej_reklamie_spolecznej
	o3
	o4

