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Opinie przedstawicieli środowiska reklamowego  
na temat regulacji prawnych obowiązujących w Polsce 

Streszczenie

Cel artykułu: analiza wybranych opinii przedstawicieli agencji reklamowych 
oraz stowarzyszeń w branży komunikacji marketingowej na temat regulacji praw-
nych obowiązujących w Polsce oraz analiza postaw środowiska wobec ich prze-
strzegania. 

Rodzaj wykorzystanej metodologii badawczej: prezentowane w artykule 
opinie stanowią wybrane fragmenty raportu z badania jakościowego na temat ure-
gulowań badań marketingowych i komunikacji marketingowej w Polsce, zreali-
zowanego przez zespół Katedry Rynku, Marketingu i Jakości SGH w Warszawie 
w okresie maj- wrzesień 2013 r. 

Główne wyniki badania: zawarte w artykule wyniki badania prezentują m.in.: 
skojarzenia przedstawicieli agencji reklamowych oraz stowarzyszeń branży ko-
munikacji marketingowej w Polsce na temat regulacji prawnych dotyczących tej 
branży, racjonalne i emocjonalne motywy stosowania regulacji prawnych w komu-
nikacji marketingowej, motywy naruszania regulacji prawnych odnoszących się do 
komunikacji marketingowej oraz konsekwencje nieprzestrzegania tych regulacji.

Implikacje praktyczne: zwrócenie uwagi na prawne aspekty działania pod-
miotów realizujących komunikację marketingową w Polsce oraz ewentualne kon-
sekwencje braku znajomości i nierespektowania uregulowań prawnych obowiązu-
jących w branży. 

Implikacje społeczne: uwrażliwienie menadżerów reprezentujących środowi-
sko komunikacji marketingowej na kwestie prawa i etyki, co w konsekwencji może 
przekładać się na wzrost znajomości i poszanowania praw konsumentów i innych 
uczestników rynku. 

Kategoria artykułu: badawczy.

Słowa kluczowe: regulacje prawne w komunikacji marketingowej, samoregulacje 
środowiska reklamowego, motywy przestrzegania prawa w komunikacji marketin-
gowej, konsekwencje nieprzestrzegania prawa. 

Kody JEL: K20, M14, M31, M37

Wstęp

W literaturze niewiele miejsca poświęca się regulacjom prawnym dotyczącym marke-
tingu. Przyjmuje się milczące założenie, że działania marketingowe stanowią aktywność 
o dużej swobodzie wolności wypowiedzi, podczas gdy w rzeczywistości podlegają one co-
raz liczniejszym ograniczeniom prawnym oraz dodatkowym samoregulacjom branżowym. 
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Ustawodawca przyjmuje, że konsument, ze względu na słabszą pozycję na rynku, powinien 
podlegać ochronie. Wg Art. 76. Konstytucji RP: „Władze publiczne chronią konsumen-
tów, użytkowników i najemców przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, prywatno-
ści i bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Zakres tej ochrony 
określa ustawa” (Konstytucja RP 1997). Przepisy określające tę ochronę w Polsce zostały 
sformułowane w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. 
oraz w wielu ustawach szczegółowych. Przedsiębiorca prowadzący komunikację marketin-
gową „musi brać pod uwagę regulacje o charakterze publicznoprawnym, takie jak: 
 - produktowe ograniczenia reklamy wprowadzone ze względu na ochronę zdrowia,
 - ograniczenia w wykorzystywaniu chronionych danych osobowych, 
 - zakazy praktyk ograniczających konkurencję, 
 - przepisy dotyczące usług nadawczych i telekomunikacyjnych,
 - regulacje z zakresu prawa prywatnego, takie jak obowiązujące reguły uczciwej konku-

rencji, w tym te przyjmowane przez poszczególne branże w kodeksach deontologicz-
nych,

 - prawa regulujące własność intelektualną (prawa autorskie, prawa z rejestracji znaków 
towarowych, rejestrowane domeny internetowe),

 - zasady swobody przepływu towarów na rynku unijnym, które odnoszą się w części także 
do swobody reklamy,

 - regulacje dotyczące kontraktów między zamawiającym reklamę a agencją reklamową, 
jak i w zakresie odpowiedzialności wobec konsumenta za zapewnienia reklamowe” 
(Trepli 2007, s. 31).
Świadome i odpowiedzialne społecznie środowiska zaangażowane w komunikację 

marketingową opracowują także własne samoregulacje stanowiące deklarację odpowiedzialności 
branży za treść i formy emisji reklamy. W Polsce kodeks dotyczący zasad etycznych 
w reklamie został opracowany przez oddział Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy 
w 1996 r., zaś 19 kwietnia 2004 r. został podpisany Kodeks Etyki działalności marketin-
gowej, reklamowej, dystrybucyjnej, sponsoringowej oraz promocji sprzedaży. Zawiera on 
zbiór zasad etycznych i dobrych obyczajów stanowiących podstawę do wdrażania idei od-
powiedzialnego biznesu. Przestrzegania postanowień kodeksu broni Rada Reklamy oraz po-
wołana w jej ramach Komisja Etyki Reklamy badająca zgodność przekazów reklamowych 
z Kodeksem Etyki Reklamy. Komisja rozpatruje skargi na przekazy reklamowe wpływa-
jące zarówno od konsumentów, jak i osób prawnych. „Samoregulacja branży reklamowej 
w Polsce funkcjonuje dzięki systemowi certyfikatów, będących potwierdzeniem zobowiąza-
nia do przestrzegania zapisów Kodeksu Etyki Reklamy. Wszyscy zainteresowani aktywnym 
uczestnictwem w systemie samoregulacji podpisują umowę licencyjną na używanie znaków 
„Reklamuję etycznie” oraz „Sygnatariusz KER”. Umowa w szczegółowy sposób określa 
prawa i obowiązki sygnatariuszy, zawiera również opis wszystkich procedur związanych 
z postępowaniami przed Komisją Etyki Reklamy”. W skład Komisji wchodzą niezależni 
eksperci oraz osoby z praktyczną wiedzą w zakresie marketingu i reklamy. Przedmiotem 
samoregulacji jest cały przekaz reklamowy, z wyłączeniem kampanii politycznych i spo-
łecznych. Rada Reklamy, charakteryzując Kodeks oraz uzasadniając potrzebę jego przygoto-
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wania, podaje na swojej stronie internetowej, że: „Kodeks to zbiór przepisów określających 
co jest dopuszczalne, a co nieetyczne w przekazie reklamowym reguluje wszystkie aspekty 
komunikacji reklamowej z uwzględnieniem specyfiki różnych mediów. Promuje odpowie-
dzialne praktyki w dziedzinie reklamy, odpowiada na wyzwania stawiane przez dynamiczny 
rynek będzie regularnie przeglądany i aktualizowany”1.

Zespół pracowników Katedry Rynku, Marketingu i Jakości SGH w okresie maj-wrzesień 
2013 przeprowadził badanie empiryczne w gronie przedstawicieli agencji badawczych i sto-
warzyszeń środowiska badaczy w Polsce (8 indywidualnych wywiadów pogłębionych – ITI) 
oraz agencji reklamowych i stowarzyszeń branżowych odpowiadających za komunikację 
marketingową w Polsce (16 właścicieli i menadżerów zarządzających w agencjach rekla-
mowych w Polsce, a także przedstawicieli reprezentujących najważniejsze stowarzyszenia 
branży komunikacji marketingowej).Kryterium selekcyjnym celowego doboru do próby 
stanowiła długość stażu pracy oraz zajmowane stanowisko. Przyjęto założenie, że respon-
denci muszą piastować stanowisko kierownicze w agencji reklamowej od co najmniej 2 lat. 
Dodatkowe kryterium rekrutacyjne stanowiła konieczność sprawowania merytorycznego 
nadzoru nad projektami realizowanymi na rzecz klientów. 

W przypadku agencji reklamowych przyjęto dwa kryteria różnicujące strukturę próby 
badawczej: typ agencji oraz wielkość agencji (mierzona przynależnością lub brakiem przy-
należności do dużej, międzynarodowej sieci reklamowej). Łączna wielkość próby: N=16 
IDI.

Tabela 1
Struktura badanej grupy podmiotów wspierających działania firm  
w zakresie komunikacji marketingowej  

RODZAJ PODMIOTU
TYP AGENCJI

Sieciowa Lokalna

Agencja reklamowa
full service 3 IDI 3 IDI

BTL 3 IDI 3 IDI
Stowarzyszenia branżowe – komunikacja  
marketingowa 4 IDI

Łączna wielkość próby: N=16 IDI

Źródło: opracowanie własne.

Badanie miało na celu między innymi poznanie opinii i postaw środowiska na temat 
regulacji prawnych odnoszących się do badań marketingowych oraz komunikacji marketin-
gowej w Polsce i ich wpływu na swobodę działań marketingowych. Zebrany materiał jest 
niezwykle interesujący i swym rozmiarem znacząco przekracza ramy tego opracowania, 
a w związku z tym zaprezentowane są tu jedynie wybrane opinie badanych przedstawicie-

1  Rada Reklamy (2014), http://www.radareklamy.org/samoregulacja/jak-dziala-samoregulacja.html [dostęp: 10.09.2013].
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li agencji reklamowych i stowarzyszeń branżowych dotyczące zakresu regulacji prawnych 
w sferze komunikacji marketingowej oraz ich postrzegania w praktyce. 

Skojarzenia przedstawicieli agencjach reklamowych  
oraz stowarzyszeń branży komunikacji marketingowej w Polsce  
na temat regulacji prawnych w zakresie komunikacji marketingowej 

W celu poznania spontanicznych skojarzeń respondentów z pojęciem „regulacje prawne 
w sferze komunikacji marketingowej” zostali oni poproszeni o zapisanie na czystej kartce 
pierwszych słów, które przychodzą im na myśl, gdy słyszą to określenie. Wpisane przez 
respondentów pierwsze skojarzenia dotyczyły bardzo różnych sfer prawa i ogólnie zasad 
współżycia społecznego, takich jak: 
 - „ochrona interesów konsumentów ze szczególnym podkreśleniem ochrony dzieci”, 
 - „etyczna strona biznesu w tym także reklamy”, 
 - „uczciwość w procesach konkurencji oraz bezpieczeństwo zarówno adresatów jak i twór-

ców komunikacji marketingowej”,
 - „ograniczenia i obostrzenia w swobodzie działania podmiotów aktywnych w branży”,
 - „podmioty przestrzegające lub kontrolujące respektowanie regulacji prawnych w Polsce”.

Respondenci poproszeni byli także o wyrażenie opinii na temat ewentualnych pozytyw-
nych skutków wprowadzania regulacji prawnych do komunikacji marketingowej. Większość 
respondentów dostrzega taki wpływ w bardzo różnych aspektach. Jako pozytywny wpływ 
wskazywano głownie: „porządkowanie reguł gry w biznesie”, „cywilizowanie relacji przed-
siębiorstw z ich klientami”, „podstawę i punkt odniesienia w procesie eliminacji nagannych, 
nieuczciwych praktyk wobec konsumentów”. Pojawiały się także głosy wskazujące na to, 
że regulacje prawne mogą stanowić większy impuls dla bardziej kreatywnych pomysłów na 
komunikację marketingową. 

„Regulacje te wyznaczają pewne standardy i porządkują rynek, tak od strony podmiotów 
i graczy rynkowych. Moja ocena jest pozytywna, gdyż uporządkowany chaos jest lepszy od 
chaosu nieuporządkowanego”. (przedstawiciel małej agencji BTL).

„Regulacje wnoszą reguły gry. One są potrzebne. Wiele lat pracowałem w Komisji Etyki 
Reklamy, więc wiem, jak cienka jest czasami granica tego, co jest w porządku, a co jest nie 
w porządku (…). Nie uważam, żeby sytuacja, w której regulacji byłoby mniej niż teraz, 
była korzystniejsza. Nie uważam też, żeby firmy borykały się w Polsce ze szczególnymi 
problemami w tym zakresie, tak żeby to był jakiś hamulec rozwoju reklamy polskiej itd. 
Absolutnie nie”. (przedstawiciel Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy (IAA) oraz 
prezes agencji reklamowej).

„Te regulacje mają służyć temu, żebyśmy sami siebie pilnowali, żeby nie robić po prostu 
nadużyć. Czasami w dobrej wierze, a czasami z chęci poprawy kondycji produktu, sprzeda-
ży, czy innej rzeczy.(…) Natomiast dzięki temu, że samoregulacja jest i konsumenci dostali 
konkretne formy, w których mogą się wypowiadać, w których mogą się skarżyć, zaczęły się 
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wykształcać pewne precedensy. I o to chodziło. Dzisiaj to, co wydaje się znacznie ważniejsze 
niż regulacja, to nie jest strach przed bacikiem, tylko to, że zaczynamy sami rozumieć, co nie 
jest a co jest w porządku. I ta funkcja jest chyba dobrze spełniona i z tego, co wiem, istnieje 
coraz większa świadomość i wiedza konsumentów”. (przedstawiciel Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Reklamy (IAA) oraz prezes agencji reklamowej).

„Bardzo dobrze, że coś takiego istnieje, bo też nie możemy sobie pozwolić w reklamie na 
to, żeby robić coś, co nie jest do końca moralne (…). Obostrzenia prawne sprowadzają nas 
trochę na ziemię i trochę bardziej też dbają o to, co my możemy powiedzieć. Trochę nas też 
zmuszają do tego, żebyśmy sprawdzili, czy ten np. reklamowany produkt rzeczywiście tak 
działa, czy rzeczywiście konsument nie zrozumie tego w opaczny sposób (…)”. (przedsta-
wiciel średniej wielkości agencji reklamowej typu full service).

W celu poznania głębszych skojarzeń i odkrycia czasami trudnych do poznania opinii 
respondentów wykorzystano w badaniu technikę projekcyjną – metaforę drogi. Respondenci 
zostali proszeni o to, by wyobrazili sobie, że aktualnie obowiązujące regulacje w sferze 
komunikacji marketingowej stały się nagle drogą i opisali tę drogę myśląc o jej nawierzch-
ni, szerokości, znakach drogowych itp. Technika ta pozwoliła uzyskać bardzo ciekawy 
efekt poznawczy. Okazało się, że w wypowiedziach respondentów jest wiele zbieżności. 
Wielokrotnie pojawiały się następujące stwierdzenia charakteryzujące tę drogę: „droga jest 
w budowie”,„na tej drodze są różne pasy i trzeba wiedzieć jak się poruszać”, „droga, kręta, 
wyboista z dużą ilością dziur i trzeba uważać”, „mnóstwo policjantów i fotoradarów”,„ta 
droga jest szeroka tylko trzeba znać poszczególne jej pasy. Trzeba ją dokładnie widzieć. 
Ilość znaków na tej drodze zależy od tego, która drogą pojedziemy. Bo jeżeli wybieramy 
drogę na Berlin czyli komunikację np. FMCG, to jest to droga bardzo szeroka, gładka, a zna-
ki ostrzegawcze pojawiają się bardzo rzadko i nie rozpraszają uwagi kierowcy. Jeśli nato-
miast będziemy pracować w branży farmaceutycznej, czyli wybierzemy drogę, gdzie trzeba 
przejechać na początku przez bardzo szeroką drogę, potem wpada się w drogę krajową, 
potem wąską drogę z licznymi wybojami i ograniczeniami. Są to bardzo liczne ograniczenia 
na wąskiej drodze. Tu fotoradar, tam fotoradar, tu zieloni i jest to bardzo męczące”. (przed-
stawiciel Stowarzyszenia Public Relations, właściciel i prezes agencji PR, 17 lat w branży 
komunikacji marketingowej). 

„Przede wszystkim droga jest w budowie (…) nie jest dziurawa i mam wrażenie, że się 
dobrze buduje. Nie mam wrażenia, żeby się budowała za wolno, bo to już się buduje w takim 
tempie, w jakim może się budować i że się buduje w dobrą stronę, znaczy, że udało się unik-
nąć tych głównych błędów projektowych. Czyli udało nam się na razie uciec od nadmiernej 
regulacji”. (przedstawiciel Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy (IAA) oraz prezes 
agencji reklamowej).

„To jest normalna droga dwukierunkowa, przy której co jakiś czas jest jakiś drogowskaz, 
albo billboard, ale nie ma ich tak strasznie dużo. Nie widzę przeszkód na tej drodze. Nie wi-
dać na tej drodze policjantów. ale to może dlatego, że my w ogóle nie pracujemy dla branż 
z tymi właśnie ograniczeniami. Nie pracujemy dla farmacji, dla alkoholi, dla papierosów, 
dla dzieci, więc jakby ja na co dzień nie odczuwam tych obostrzeń i nie ma w związku 
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z tym ryzyka, że przekroczę prędkość”. (przedstawiciel średniej agencji reklamowej typu 
full service).

Racjonalne i emocjonalne motywy stosowania regulacji prawnych 
w komunikacji marketingowej 

Jednym z celów badania była próba zrozumienia motywów skłaniających twórców ko-
munikacji marketingowej (agencje pracujące we współpracy z reklamodawcami) do respek-
towania regulacji prawnych lub ich ewentualnego nieprzestrzegania. W tym celu zadane 
zostało pytanie: „Z jakich powodów agencje świadczące usługi w zakresie komunikacji 
marketingowej stosują regulacje prawne? Z jakich powodów w Państwa agencji stosowane 
są tego typu regulacje?” Wykorzystano także technikę pytania nie wprost, polegającą na 
wyrażeniu przez respondentów opinii na temat podmiotów w branży, które stosują regulacje 
prawne i tych, które ich nie respektują. 

Dla uzyskania pełniejszego obrazu postaw badanych respondentów wobec respekto-
wania prawa przez podmioty w branży zastosowany został test niedokończonych zdań. 
Respondenci byli proszeni o uzupełnienie następującego stwierdzenia: „Agencję reklamo-
wą, która stosuje się do tego typu regulacji prawnych można określić jako…”. W odpowie-
dziach respondentów pojawiły się następujące określenia: „działającą zgodnie z przepisami, 
zapobiegliwą”, „normalnie działającą, etyczną”, „odpowiedzialną”, „profesjonalną” „nor-
malną, postępującą słusznie”, „uczciwą, ale niezbyt skuteczną”, „poprawną, nie grozi jej 
ryzyko wycofania reklamy”, „etyczną” „mało elastyczną”.

Proces komunikacji marketingowej opiera się na współpracy agencji reklamowych  
z reklamodawcami, dlatego też respondenci byli proszeni o uzupełnienie stwierdzania, które 
miało na celu ujawnienie ich postaw wobec respektowania prawa przez reklamodawców. 
Stwierdzenie to brzmiało: „Firmę (klienta agencji reklamowej, która stosuje się do tego 
typu regulacji prawnych można określić jako…”. W odpowiedziach respondentów pojawi-
ły się następujące określenia: „poprawną”, „związaną własnymi wartościami”, „partnerem 
biznesowym”, „standardem”, „normalną, przestrzegającą prawa”, „działającą prawidłowo”, 
„solidnym i rzetelnym partnerem”, „odpowiedzialną”, „etyczną”, „działającą zgodnie z pra-
wem, zapobiegliwą”.

W części opinii dotyczących przesłanek stosowania regulacji prawnych przez podmioty 
w branży respondenci dość zgodnie wskazywali na dwie kategorie motywów. Był to mo-
tyw swoistego „imperatywu etycznego”, wynikający z odpowiedzialności, wartości we-
wnętrznych, etyki, profesjonalizmu, itp. oraz motyw „unikania kary” zarówno w wymiarze 
finansowym (kary przewidziane i nakładane przez organy kontrolujące respektowanie pra-
wa), jak rynkowym (utrata zaufania reklamodawców, napiętnowanie negatywnych praktyk  
w środowisku branżowym itp.). Znaczenie tych motywów zmieniało się co do kolejności 
i siły ekspresji u poszczególnych respondentów. „Po pierwsze, Kodeks Etyki Reklamy wła-
ściwie w całości albo w olbrzymiej większości odnosi się do obowiązujących przepisów pra-
wa i mając do czynienia z Kodeksem Etyki Reklamy reklamodawcy, czy agencje reklamowe 
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pokazują, że działają etycznie i dbają o dobrą kondycję całej branży. Po drugie, kary za zła-
manie przepisów prawa są dość duże. Począwszy od kar UOKiK-u np. za niewłaściwą rekla-
mę porównawczą można być narażonym na poważne konsekwencje prawne i finansowe”. 
(…) Kara to jest taka bardzo wymierna rzecz, ale utrata szacunku czy zaufania konsumenta 
to jest bardzo długofalowa wartość, na którą trzeba było zapracować (…) żeby zbudować za-
ufanie konsumenta, wiedzę o produkcie, zapotrzebowanie na ten produkt i jakąś taką dobrą 
aurę wokół produktu pracuje się latami, a stracić to można w chwilę”. (przedstawiciel Rady 
Etyki Reklamy, dyrektor agencji reklamy w ogólnopolskim medium).

„No to taki imperatyw etyczny, moralny, odpowiedzialności społecznej tzn. nikt z nas 
nie chce robić reklam, które szkodzą, Jest to kwestia etyki i odpowiedzialności społecznej. 
Jeżeli reklama zostanie zaskarżona do Komisji Etyki Reklamy i tam będzie problem, to to 
natychmiast, powoduje napięcie z klientem, więc to jest kwestia takiego instynktu samoza-
chowawczego”. (przedstawiciel Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy (IAA) oraz 
prezes agencji reklamowej).

„Agencje reklamowe stosują się do regulacji prawnych, bo się obawiają kar po prostu, 
więc to jest jedyny powód. To znaczy system jest w stanie skutecznie zastosować sankcje 
i taka sankcja została zaobserwowana, to agencje się do tej sankcji stosują, ale to nie jest tak, 
że nie testują granicy. Świadomie przesuwają granicę, jeśli jest kara, to się zatrzymują, jeśli 
kary nie ma to idą dalej, tu nie ma wymiaru etycznego, to jest wymiar praktyczny po prostu”. 
(przedstawiciel sieciowej agencji reklamowej typu full service).

W odpowiedziach respondentów odnośnie do agencji, która nie stosuje się do regula-
cji prawnych dotyczących komunikacji marketingowej znalazły się następujące określenia: 
„cwaną, chytrą, chciwą”, „nieetyczną, wprowadzającą nieład do branży”, „narażającą się na 
konsekwencje karno-skarbowe”, „małą agencją”, „ryzykującą”, „nieodpowiedzialną i nie-
rzetelną, ponieważ naraża klientów”, „ryzykującą, nieprofesjonalną, niedoinformowaną”, 
„skandaliczną, ale czysto teoretycznie”, „odważną, ale także niekompetentną bo naraża 
klienta na koszty”, „elastyczną”, „nieetyczną, poza kontrolą branży”. 

Firmę (klienta agencji reklamowej), która nie stosuje się do regulacji prawnych doty-
czących komunikacji marketingowej respondenci określali jako: „skłonna ponosić koszty”, 
„narażająca się na koszty” „nieszanująca swoich finansów, skłonna płacić kary”, „narażająca 
się na konsekwencje karno-skarbowe, „lubiąca ryzykowne zagrania na rynku”, „rozbójnik 
rynkowy”, „nastawiona na rozwój”, „postępująca bezprawnie”, „nie jest godnym partnerem 
w biznesie”, „operatywna firma szukająca nowoczesnych metod pracy” „chciwa, nieodpo-
wiedzialna, niemyśląca całościowo”, „nieodpowiedziana, wprowadzająca nieład w branży”.

Respondenci proszeni byli także o przypomnienie sobie sytuacji, w której agencja re-
klamowa lub reklamodawca nie respektowali regulacji prawnych, a następnie o wskazanie 
przesłanek, które, zdaniem respondentów, mogły towarzyszyć takim praktykom. Zabieg ten 
pozwolił w sposób pośredni wydobyć ukryte postawy respondentów wobec respektowania 
regulacji prawnych. Wszyscy badani, bez trudu, przywołali znane im przypadki łamania 
regulacji prawnych przez agencje reklamowe i reklamodawców. W ocenie motywów takich 
zachować respondenci najczęściej wskazywali:
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 - „motyw finansowy” („łatwy zysk”, „pozyskanie klienta za wszelką cenę”, „chęć łatwego 
zdobycia zlecenia i zarobku”),

 - brak faktycznych sankcji dla podmiotów nieprzestrzegających prawa, 
 - celowe zabiegi skandalizujące w celu tworzenie wrażenia i uzyskania rozgłosu 
 - oraz motyw etyczny („brak poczucia odpowiedzialności i poszanowania norm etycznych  

i kultury środowiska, w którym pracują”).

Motywy naruszania regulacji prawnych odnoszących się  
do komunikacji marketingowej

Respondenci poproszeni byli także o wyrażenie opinii na temat motywów naruszania 
uregulowań prawnych dotyczących komunikacji marketingowej. Jako główny motyw naru-
szania regulacji prawnych odnoszących się do komunikacji marketingowej badani respon-
denci wskazywali presję na osiąganie zysku. W pojedynczych wypowiedziach pojawiały się 
też motywy „artystyczne”, dotyczące większych możliwości zrobienia czegoś wyjątkowe-
go, gdy twórcy nie ograniczają ramy prawne. W niektórych wypowiedziach uzasadniano na-
ruszanie regulacji prawnych specyficzną grupą docelową (ludźmi młodymi), do której rze-
komo można dotrzeć jedynie przez bardziej agresywne (tj. naruszające prawo) komunikaty.

„Pewnie tylko dla pieniędzy. Zawsze na koniec pieniądze i stan funkcjonowania na ryn-
ku…”. (przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia Marketingu).

„Coraz mniej się zdarza takich przypadków jawnego łamania prawa wynikającego z bez-
czelności, że nam wolno. Bo po prostu to jest biznes, który obraca coraz większymi pieniędzmi 
(…). Jeśli masz kontrowersyjny produkt, produkt skierowany do ludzi młodych, zbuntowa-
nych, to grasz na granicy prawa, po prostu reklamując ten produkt chcesz właśnie do nich 
dotrzeć. Jak do nich dotrzesz, ugrzeczniony przekazem. (…) To jest chęć zyskania rozgłosu 
za wszelką cenę. Czasami to działa, ale w większości przypadków już przestaje działać. (…) 
można sobie zrobić więcej szkody, niż pożytku”. (przedstawiciel małej agencji BTL).

Konsekwencje nieprzestrzegania regulacji prawnych odnoszących się 
do komunikacji marketingowej

Respondenci poproszeni byli także o wskazanie konsekwencji dla agencji reklamo-
wej i jej klientów z tytułu nieprzestrzegania regulacji prawnych dotyczących komunikacji 
marketingowej. Analiza wypowiedzi respondentów wskazuje na występowanie poczucia 
bezkarności osób nieprzestrzegających regulacji prawnych w zakresie komunikacji mar-
ketingowej. Bezkarność ta jest określana jako brak konsekwencji dla podmiotów narusza-
jących prawo, bądź niewielkie konsekwencje w relacji do zysków generowanych przez 
takie zachowania. Wśród głównych konsekwencji finansowych wskazywano kary finan-
sowe oraz zakaz emitowania zaskarżanych kampanii. Jako częstą, aczkolwiek nie specjal-
nie odstraszającą karę podawano także napiętnowanie przez środowisko (w mediach lub 



286 OPINIE PRZEDSTAWICIELI ŚRODOWISKA REKLAMOWEGO...

na gruncie Komisji Etyki Reklamy), charakteryzowane jako szum wokół danej sprawy, 
który jednak relatywnie szybko ustępuje. Za najdotkliwszą karę uważa się utratę klienta  
z powodu nieprzestrzegania prawa. Generalnie, wszystkie występujące kary uważa się za 
nieadekwatne do przewinień i mało dotkliwe.

„Ważną konsekwencją, którą ja znam, jest wstrzymanie działań marketingowych i skutki 
finansowe, ale konsekwencje z reguły są bardzo rzadko wyciągane. W moim odczuciu naj-
częściej jest tak, że się przetacza taka fala czarnego PR-u, wszyscy usłyszą nazwę, produkt, 
usługę, a później kurz opada i wszystko wraca (…). Jakoś szybko wybaczamy”. „No i jest 
Komisja Etyki Reklamy, ale to jest dobrowolne stosowanie tych regulacji. Nie ma tam kary. 
Komisja Etyki, Rada Reklamy nie ma możliwości karania. Jedyną karą jest ogłoszenie, że 
dana reklama łamie kodeks etyki reklamy. Ale to nie ma żadnej siły, mocy ustawodawczej, 
ani niczego takiego”. (przedstawiciel Rady Etyki Reklamy, dyrektor agencji reklamowej).

„Uważam, że kary nakładane na firmy i inne instytucje na świecie, są bardzo często 
bardzo śmieszne (…). Bo skoro marketerzy dalej się posuwają do tego, że ryzykują kary, 
ryzykują utratę mediów, włożone nakłady, bo może im się to opłacać, to te kary są za niskie, 
żeby, skutecznie egzekwować, ale żeby stworzyć blokadę w głowie nie idziemy wbrew pra-
wu. (przedstawiciel dużej sieciowej agencji full service).

„Najmniejsze konsekwencje to takie, że muszą po raz drugi często sfinansować jakąś kam-
panię. A największe mogą być takie, że stracą klienta. (…) No konsekwencje prawne w tym, 
to jest wszystko sprawa drugo, czy trzeciorzędna. Chociażby dlatego, że tu jeszcze te procesy 
będą trwały długo, jak zapadnie jakiś tam werdykt, to już będzie, nikt o sprawie nie będzie 
pamiętał. Zawsze firma przed sądem może się przyznać do tego, że coś zrobiła źle, zostanie 
słabo ukarana. To nie są sprawy życia i śmierci, nikt od tego nie ginie. Od tego, że coś zrobimy 
nie tak w reklamie. Nikt od tego nie zginie”. (przedstawiciel małej agencji BTL).

Podsumowanie 

Zebrany materiał empiryczne wskazuje, iż mimo licznych regulacji prawnych, kodeksów 
etycznych i deklarowanej przez przedsiębiorstwa społecznej odpowiedzialności, komunika-
cja marketingowa jest nadal postrzegana przez pryzmat manipulacji klientami, nadużywa-
nia asymetrii informacji oraz wprowadzenia konsumentów w błąd. Istotnym wyzwaniem 
dla środowiska marketingowego w Polsce staje zatem wzrost zainteresowania problematy-
ką prawnych i etycznych aspektów marketingu oraz popularyzowanie odpowiedzialności 
w tym zakresie w praktyce przedsiębiorstw.
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Opinions of Representatives of the Advertising Environment  
on the Legal Regulations in Force in Poland 

Summary

Objective of the article: an analysis of the selected opinions of representatives 
of the advertising agencies and associations in the domain of marketing commu-
nication on the legal regulations in force in Poland as well as an analysis of the 
environment’s attitudes towards observation thereof. 

Type of the research methodology used: the presented in the article opinions 
are the selected fragments of the report on qualitative survey on the regulations 
of marketing research and marketing communication in Poland, implemented by 
a team of the Department of Market, Marketing and Quality of the Warsaw School 
of Economics (SGH) in the period from May to September 2013. 

Main research findings: the contained in the article research findings present, 
inter alia, associations of the representatives of advertising agencies and associa-
tions of the branch of marketing communication in Poland on the legal regulations 
concerning this branch, rational and emotional motives of application of the legal 
regulations in marketing communication, the motives of breach of the legal regula-
tions related to marketing communication as well as the consequences of failure to 
observe those regulations.

Practical implications: paying attention to the legal aspects of activities car-
ried out by the entities implementing marketing communication in Poland as well as 
possible consequences of lack of awareness and failure to respect the legal regula-
tions in force in the branch. 

Social implications: making the managers representing the marketing commu-
nication environment sensitive to the issues of law and ethics what, in consequence, 
may translate into growth of awareness and observance of the rights of consumers 
and other market participants. 

Article category: research.

Key words: legal regulations in marketing communication, advertising environ-
ment’s self-regulations, motives to observe law in marketing communication, con-
sequences of failure to observe the law. 

JEL codes: K20, M14, M31, M37

Мнения представителей рекламной среды о правовых 
регулировках, действующих в Польше 

Резюме

Цель статьи: анализ избранных мнений представителей рекламных 
агентств и обществ в отрасли маркетинговой коммуникации о правовых ре-
гулировках, действующих в Польше, а также анализ отношения среды к их 
соблюдению. 
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Вид использованной исследовательской методологии: представленные 
в статье мнения являются избранными фрагментами отчета о качественном 
исследовании регулировок маркетинговых исследований и маркетинговой 
коммуникации в Польше, проведенном коллективом Кафедры рынка, марке-
тинга и качества Высшей коммерческой школы в Варшаве (SGH) в период 
май-сентябрь 2013 г. 

Основные результаты исследования: содержащиеся в статье результаты 
исследования представляют, в частности, ассоциации представителей реклам-
ных агентств и обществ в отрасли меркетинговой коммуникации в Польше  
в отношении правовых регулировок, касающихся этой отрасли, рациональные 
и эмоциональные мотивы применения правовых регулировок в маркетинговой 
коммуникации, мотивы нарушения правовых регулировок, касающихся марке-
тинговой коммуникации, и последствия несоблюдения этих регулировок.

Практические импликации: обращение внимания на юридические 
аспекты действия субъектов, осуществляющих маркетинговую коммуника-
цию в Польше, а также на возможные последствия отсутствия знания и несо-
блюдения правовых регулировок, действующих в отрасли. 

Социальные импликации: повышение чувствительности менеджеров, 
представляющих среду маркетинговой коммуникации, к вопросам закона  
и этики, что в результате может вести к росту знания и соблюдения прав по-
требителей и других участников рынка. 

Категория статьи: исследовательская.

Ключевые слова: правовые регулировки в маркетинговой коммуникации, са-
морегулировка рекламной среды, мотивы соблюдения закона в маркетинговой 
коммуникации, последствия несоблюдения закона. 
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