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Postawy Polaków wobec nieetycznych działań reklamowych 
w świetle funkcjonowania Kodeksu Etyki Reklamy

Streszczenie

W artykule poruszono problematykę funkcjonowania systemu samoregulacji 
środowiska reklamowego stojącego na straży respektowania zasad etycznych w re-
klamie oraz reakcji społeczeństwa polskiego na kontrowersyjne działania rekla-
mowe. Zainteresowanie tą problematyką ma swe źródło w eskalacji takich dzia-
łań, co skutkuje wzrostem negatywnych ocen dotyczących reklamy jako zjawiska 
społeczno-gospodarczego. Coraz częściej podejmowane są dyskusje na temat ko-
nieczności i możliwości ograniczania działań reklamowych. Podstawą rozważań 
były dane dotyczące skarg na reklamy nieetyczne (kontrowersyjne) składane do 
działającej w Polsce Komisji Etyki Reklamy jako organu samoregulacji środowiska 
reklamowego. Dane statystyczne na temat skarg składanych na nieetyczne reklamy 
pokazują rosnącą świadomość odbiorców w zakresie społecznej odpowiedzialności 
działań reklamowych, wyrażającą się w zwiększającej się liczbie składanych skarg, 
które należy ocenić jako uzasadnione, i coraz rzadziej pojawiających się zarzutach 
nie znajdujących uzasadnienia. Potwierdza to również porównanie liczby wnio-
sków składanych w Polsce na tle innych krajów europejskich.

Słowa kluczowe: reklama, reklama społecznie odpowiedzialna, etyka reklamy, re-
klama kontrowersyjna.

Kody JEL: M37, M38, M14

Wstęp

W obecnych czasach działalność reklamowa stała się na tyle powszechna, że wywiera 
głęboki wpływ na wszystkie wymiary funkcjonowania współczesnych społeczeństw: nie 
tylko rynkowy, ale i ekonomiczny, kulturowy, społeczny, a nawet polityczny. Wynika to z jej 
oddziaływania na rozwój społeczno-gospodarczy. Ważnym aspektem jest też uczestnictwo 
w finansowaniu mediów, tak komercyjnych, jak i częściowo publicznych. Z drugiej strony 
zauważyć należy szeroki kontekst społeczny, stosunek do panujących w danym kraju tradycji, 
kultury czy też religii (Sanayei, Javadi, Baluchianzade 2012, s. 96; Bachnik 2011, s. 81-99). To 
wszystko czyni z reklamy kluczowy instrument działań promocyjnych, powszechnie wyko-
rzystywany w komunikacji marketingowej przez organizacje na całym świecie. 

W kontekście reklamy, rozumianej zgodnie z najpopularniejszą definicją jako wszelka 
płatna i bezosobowa forma przedstawiania i popierania towarów, usług lub idei przez 
określonego nadawcę (Belch, Belch 2009, s. 18; Winter, Wright, Zeidler 1990, s. 9; Kotler 
1994, s. 546), pojawia się kwestia oceny skuteczności i efektywności reklamy (Nowacki, 
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Strużycki 2002, s. 65-70). Jest ona istotna dla każdego podmiotu stosującego działania 
reklamowe, kreującego w ten sposób szanse dla swoich produktów (Jefkins 1985, s. 5). 
Reklama nie może trwać i rozwijać się, jeżeli nie przynosi pożądanych efektów. Wszyscy 
reklamodawcy kreując strategię reklamy wyznaczają jej określone cele i realizacji tych ce-
lów oczekują. Efektywną reklamę można scharakteryzować w dwóch konkretnych obsza-
rach: po pierwsze − zaspokaja potrzeby informacyjne konsumentów przez prezentowanie 
im komunikatów spełniających ich oczekiwania, wpływających na fascynację przedsta-
wianymi produktami i wreszcie motywujących do zakupu, po drugie −realizuje cele rekla-
modawców, zarówno rozpatrywane w wymiarze komunikacyjnym, jak i sprzedażowym 
(Nowacki 2011, s. 100-110). 

Dążąc do osiągnięcia tych efektów reklamodawcy poszukują wciąż nowych sposobów 
oddziaływania. Wzrost intensywności reklamowej konkurencji, wyrażający się rosnącymi 
nakładami na reklamę, zwiększającym się zróżnicowaniem środków oddziaływania rekla-
mowego czy też wzrastającą liczbą emitowanych przekazów (w 2014 wydatki reklamo-
we netto w Polsce wyniosły 7,28 mld złotych (7,28 mld zł wydano na reklamę w Polsce 
w 2014 roku 2015) notując w ciągu 25 lat po urynkowieniu gospodarki wzrost ponad 
pięćdziesięciokrotny, przy wysokim rocznym tempie wzrostu w ostatniej dekadzie XX 
wieku i jego wyraźnym zmniejszeniu w XXI wieku (Nowacki 2011, s. 209-212), a także 
kryzys zaufania odbiorców wobec reklamy (Nowacki 2013, s. 403-416) zmuszają do się-
gania po coraz bardziej kreatywne rozwiązania, które oceniane są nie tylko w kontekście 
skutecznego zachęcania do działań zgodnych z intencją nadawcy, ale też z punktu widze-
nia wpływu na jego reputację. Niestety, wiele z tych reklam nie spełnia oczekiwań kon-
sumentów, wywołując mieszane odczucia ze względu na formę i treść przekazu (Wells, 
Burnett, Moriarty 1998). Na całym świecie wzrasta liczba praktyk reklamowych, które są 
niezgodne z normami prawnymi i etycznymi. Aby temu przeciwdziałać tworzy się zarów-
no regulacje prawne, jak i systemy samoregulacji opracowywane przez środowiska zwią-
zane z reklamą, dające konsumentom możliwość reagowania na budzące ich zastrzeżenia 
działania reklamowe, co wpisuje się w proces kształtowania kompetencji konsumenckich 
(Bylok 2014, s. 31). 

Etyka w reklamie

Wzrost znaczenia etyki w szeroko rozumianej reklamie wynika z przeobrażeń zachodzą-
cych w działalności marketingowej współczesnych organizacji. Ekspansja na nowe rynki 
zbytu towarzysząca procesom globalizacji wymusza prowadzenie działalności na rynkach 
charakteryzujących się ogromną różnorodnością kulturową, na których funkcjonują od-
mienne systemy wartości i normy społeczne, zbudowane na kanwie odrębnych uwarunko-
wań religijnych i kulturowych. Coraz trudniejsze jest opracowanie wystandaryzowanych 
koncepcji, które sprawdzać się będą na zróżnicowanych rynkach. W efekcie coraz częściej 
organizacje odchodzą od zunifikowanych koncepcji na rzecz indywidualizacji działań re-
klamowych, dopasowanych pod kątem specyficznych rynków z różnych punktów widzenia, 
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w tym również zgodności z obowiązującym systemem wartości etycznych. Z tego powo-
du etyka, definiowana jako system wartości, norm i zakazów, stała się jednym z głównych 
problemów w dziedzinie zarządzania reklamą (Alvani 2002). W odróżnieniu od przepisów 
prawnych, normy o charakterze etycznym są kształtowane nie na jednoznacznej drodze le-
gislacji, ale na znacznie bardziej płynnej płaszczyźnie niepisanych często ustaleń zaintere-
sowanych podmiotów. Wynika to z istoty samej etyki.

Samo pojęcie etyki ma swe źródło w greckim słowie „ethikos”, które nawiązuje do etosu 
(charakteru, zwyczaju, obyczaju) i odwołującego się do przyjętego w społeczeństwie poste-
powania (Grochowski 2013, s. 111). Postępowanie etyczne to zatem postępowanie zgodne 
z prawym charakterem, na które zgadza się określona grupa ludzi i które jest zazwyczaj 
ugruntowane historycznie. W kontekście biznesowym jest więc dziedziną refleksji filozo-
ficznej i religijnej nad postacią moralności praktykowanej w sferze dóbr i usług, w tym nad 
wskazaniem sposobów (metod), przyjętych i stosowanych do osiągania określonych warto-
ści i celów (Pogonowska 2004, s. 38-41).

Na płaszczyźnie reklamy rozumienie pojęcia „etyka” odnosi się do działań nie budzą-
cych negatywnych emocji związanych z naruszaniem odczuwanych przez odbiorców zasad 
etycznych i światopoglądowych. Pojęcie etyki reklamy obejmuje zespół norm i zasad po-
stępowania przyjętych w branży reklamowej, a odnoszących się do relacji między przedsię-
biorstwem a jego klientami, partnerami, pracownikami i konkurentami, związanych z pro-
wadzeniem działalności reklamowej (Gasparski 1997, s. 17). W takim ujęciu etyka reklamy 
uzupełnia obowiązujące w tej dziedzinie przepisy prawne, funkcjonując na bazie środowi-
skowych, dobrowolnych kodeksów postępowania. 

Z kolei reklama nieetyczna to taka, która jest sprzeczna z prawem lub dobrymi obycza-
jami, przez co narusza interes innego przedsiębiorcy lub konsumenta (Nogalski, Śniadecki 
1996, s. 135). Z reguły tego typu przekazy wykorzystują luki w systemie prawnym, nie 
regulującym kompleksowo oddziaływania reklamy i tworzącym precedensy dla stosowania 
rozwiązań kontrowersyjnych. Wzbudzają one w odbiorcach skojarzenia i emocje związane 
z dyskomfortem psychicznym wywołanym naruszaniem subiektywnie definiowanych norm 
etycznych i zasad światopoglądowych. 

Byramjee, Batra, Scudder i Klein (2013, s. 51-60) kwestię etyki reklamy rozpatrują 
w czterech wymiarach: nadużycia związane z nieetycznym przekazem pod względem treści 
lub obrazu, niewłaściwym lub niewłaściwie wykorzystywanym medium, kontrowersyjnym 
produktem jako przedmiotem reklamy, bądź też kontrowersyjnie określonym rynkiem do-
celowym. Sprzyja temu rozwój nowoczesnych form i technik oddziaływania, w tym cyfro-
wych. Nowoczesna technologia pozwala manipulować obrazem, udoskonalając go w spo-
sób nierealistyczny. Dotyczy to wszystkich elementów przekazu, od tła i scenerii, przez 
występujące postacie, aż po wizualizację samego produktu. Ułatwia to wprowadzanie kon-
sumentów w błąd (Spurgin 2003, s. 257-268). Z kolei Sanayei, Javadi i Baluchianzade (2012,  
s. 96) wskazują na pięć płaszczyzn związanych z naruszaniem w reklamie norm etycz-
nych: poszanowanie prywatności, dostarczanie prawdziwych informacji, właściwe reko-
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mendacje, przestrzeganie norm społecznych i religijnych, odwoływanie się do czynników 
etnicznych.

W warunkach polskich kontrowersje w reklamie przyjmują postać prezentowania prze-
kazów w sposób zaskakujący ze względu na treść, formę i sposób prezentacji. Najczęściej 
dotyczy to (Nowacki 2012, s. 178-179):
 - wykorzystania w przekazie motywów i skojarzeń nawiązujących do erotyki (ponad-

przeciętnej atrakcyjności fizycznej bohaterów, w tym posługiwania się wizerunkiem 
nagiego ciała, pokazywanie scen zbliżeń seksualnych prezentowanych wprost lub su-
gerowanych, przedstawiania scen pocałunków, pokazywania podtekstów erotycznego 
poprzez symbolikę, humor, grę słów, odwoływanie się do subtelnej i zmysłowej at-
mosfery przekazu, wykorzystywanie elementów odwołujących się do scen homosek-
sualnych);

 - prowokowania przez wykorzystanie wizerunku znanych i kontrowersyjnych osób, bądź 
też po prostu pokazanych w sposób kontrowersyjny;

 - prowokowania przez przedstawianie treści szokujących pod względem obrazu i dźwięku 
(sceny drastyczne, przemoc, okrucieństwo, motyw śmierci, gwałtu);

 - odwoływania się w przekazie do skojarzeń natury religijnej, rasowej, narodowościowej;
 - przedstawiania postaci ludzkich w sposób budujący lub podtrzymujący negatywne ste-

reotypy odnośnie do określonych grup społecznych (wizerunek kobiety, mężczyzny, 
dziecka, osób starszych);

 - pokazywanie reklamowanych produktów w sposób budzący wątpliwości co do rzetelno-
ści przedstawianych informacji (wprowadzanie w błąd);

 - kierowanie reklam do dzieci i wykorzystywania ich łatwowierności i braku doświadcze-
nia rynkowego.
Stosowanie reklam kontrowersyjnych sprowadza się do oddziaływania na odbiorców 

przez prowokację o charakterze obyczajowym lub estetycznym. W pierwszym przypadku 
jest to związane z łamaniem ogólnie przyjętych norm i obyczajów, które powszechnie obo-
wiązują w społeczeństwie. W drugim – ma związek z subiektywnie postrzeganym poczu-
ciem dobrego smaku (Nowacki 2014, s. 187). 

Ocena reklamy w kontekście społecznej odpowiedzialności jest zjawiskiem subiek-
tywnym, uzależnionym od wielu czynników, w tym cech demograficznych odbiorców. 
Szczególnie istotny jest w tym przypadku wiek (Sundaram, Mitra 2007, s. 194-204). Im 
młodsi konsumenci, tym ich wrażliwość na działania nieetyczne jest mniejsza. Dopuszczają 
stosowanie rozwiązań kontrowersyjnych i są bardziej podatni na ich oddziaływanie. Wraz 
z wiekiem, nabywanym doświadczeniem i wiedzą rynkową stają się bardziej krytyczni wo-
bec działań naruszających zasady etyczne i w większym stopniu się na nie uodparniają. 
Wpływ na postrzeganie reklamy w kontekście etycznym ma również płeć – większą wagę 
do aspektów etycznych przykładają kobiety niż mężczyźni (Keith, Pettijohn, Burnett 2008, 
s. 81-96).

Na tym tle warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt, związany z ogólną oceną re-
klamy jako zjawiska gospodarczego. Niekiedy podnosi się tezę, że już ze swej definicji nie 
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może ona być uznana za w pełni etyczne działanie. Skoro bowiem ma za zadanie zachęcać 
do określonych działań przez przedstawianie produktu w sposób jak najlepszy – często wy-
idealizowany czy też baśniowy, więc w gruncie rzeczy nierzeczywisty (Golka 1994, s. 40) 
– to siłą rzeczy wykorzystuje nie pożądaną perswazję, lecz pejoratywnie postrzeganą mani-
pulację. Często też reklamie zarzuca się propagowanie nadmiernego konsumpcjonizmu czy 
hedonizmu kosztem innych wartości życiowych (Słomski 2007, s. 98). 

Idea samoregulacji reklamy jako reakcja na nieetyczne działania 
reklamowe

Konieczność rozwoju systemów samoregulacji wynika z niedoskonałości przepisów pra-
wa. Specyfika reklamy związana z różnorodnością wykorzystywanych środków, treści, idei 
i sposobów ich przedstawiania oraz dynamika zachodzących w jej obszarze procesów, czy-
nią niemożliwym sankcjonowanie wszystkiego literą prawa. W obszarze reklamy jest ono 
i tak bardzo liczne, ale jednocześnie rozproszone (ze względu na wielość i zróżnicowanie 
aktów prawnych) w wielu przypadkach mało precyzyjne i elastyczne w stosunku do potrzeb 
związanych z ochroną konsumenta (Grzybczyk 2012, s. 283). Brak właściwych regulacji 
prowadzi do pojawiających się w dziedzinie reklamy nadużyć, które negatywnie wpływa-
ją na wizerunek całej branży. Potwierdzają to badania prowadzone wśród przedstawicieli 
branży reklamowej (Taranko 2014, s. 278-288). Aby temu przeciwdziałać środowiska rekla-
mowe tworzą mechanizmy przeciwdziałania kontrowersjom w reklamie i rozstrzygania we 
własnym zakresie sporów bez uczestnictwa organów sądowych.

Funkcjonujący w Polsce system samoregulacji reklamy oparty jest na istniejącym Związku 
Stowarzyszeń Rada Reklamy oraz działającej w jej strukturach Komisji Etyki Reklamy. Ma on 
na celu zapewnienie najwyższych standardów reklamy w Polsce oraz ochronę konsumentów 
i konkurencji przed nieuczciwym lub nieetycznym przekazem reklamowym. Misją Związku 
Stowarzyszeń Rada Reklamy jest eliminowanie nieetycznego i nieuczciwego przekazu re-
klamowego oraz promowanie najwyższych standardów komunikacji przez upowszechnianie 
Kodeksu Etyki Reklamy oraz nadzór nad przestrzeganiem jego zapisów. Zaletą samoregulacji 
w porównaniu z regulacjami prawnymi jest jej elastyczność i szybkość reakcji. Równie istotne 
jest wspólne uzgadnianie zapisów przez przedstawicieli wszystkich środowisk związanych 
z reklamą: reklamodawców, mediów i agencji reklamowych oraz dostosowanie ich do realiów 
rynkowych, co gwarantuje, że będą powszechnie respektowane. Za badanie zgodności prze-
kazów reklamowych z obowiązującym Kodeksem Etyki Reklamy odpowiada Komisja Etyki 
Reklamy. Komisja rozpatruje skargi na przekazy reklamowe wpływające zarówno od konsu-
mentów, jak i osób prawnych (https://www.radareklamy.pl/).

Oceniając rozwój systemu samoregulacji reklamowej w Polsce na tle innych krajów, któ-
rych przedstawiciele zrzeszeni są w EASA Alliance, należy podkreślić jego dużą dynamikę. 
W ciągu kilku lat funkcjonowania Polska znalazła się w czołówce krajów z największą licz-
bą skarg składanych na nieetyczne reklamy – w 2013 roku było to miejsce czwarte, a w 2014 
roku – szóste (por. tabela 1). 
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Tabela 1
Liczba skarg składanych na nieetyczne reklamy w wybranych krajach zrzeszonych 
w EASA Alliance w latach 2006-2014  

Wyszczególnienie
Rok

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Wielka Brytania 22 429 24 192 26 438 29 020 25 214 31 458 31 298 30 266 37 073
Niemcy 19 063 15 609 16 429 15 584 13 704 14 048 14 015 14 080 12 157
Szwecja 1 148 1 011 830 4 256 1 347 3 142 3 388 3 798 4 985
Holandia 2 143 2 434 1 183 2 876 5 893 3 838 4 115 3 483 3 245
Francja 486 689 550 502 505 608 625 450 3 171
Polska 3 121 461 627 1 429 1 053 3 367 4 369 2 488
Irlandia 1 366 1 468 1 428 1 308 1 731 1 402 2 275 1 231 1 394
Włochy 727 737 167 179 220 262 236 4 851 954
Austria 225 113 227 213 570 278 347 211 641
Turcja 363 487 6830 403 1071 860 826 896 517
Łączna liczba skarg 49 070 49 921 56 864 56 281 53 442 60 234 62 232 65 165 68 988

Źródło: European trends in advertising complaints, copy advice and pre-clearance (2015).

Samoregulacja środowiska reklamowego jako miernik społecznej 
odpowiedzialności reklamy

Jednym z wyznaczników społecznej odpowiedzialności lub kontrowersyjności reklamy 
jest jej odbiór społeczny. Postrzeganie przekazów reklamowych ma silnie subiektywny cha-
rakter, zależy od wielu czynników, m.in. cech charakteryzujących odbiorcę, okoliczności, 
w jakich następuje emisja i odbiór treści reklamowych czy też skali wpływu opinii publicz-
nej. Duży wpływ na ten proces ma także świadomość w zakresie możliwości właściwego 
reagowania na działania reklamowe budzące kontrowersje i sprzeciw społeczny. Wyrazem 
tego jest poziom reagowania na działania reklamowe uznawane za naruszające zasady etycz-
ne, propagowane przez system samoregulacji środowiska reklamowego. 

W warunkach polskich możliwości takie stwarza system samoregulacji stworzony przez 
Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy. W jego ramach funkcjonuje Komisja Etyki Reklamy, 
której zadaniem jest rozpatrywanie skarg składanych przez różne podmioty (w praktyce 
skarżącymi są prawie wyłącznie indywidualni odbiorcy reklam). Podstawą jest obowiązują-
cy Kodeks Etyki Reklamy określający standardy komunikacji marketingowej.

Ocenę polskiego systemu samoregulacji w reklamie opierać można na liczbie skarg 
składanych do Komisji Etyki Reklamy i podejmowanych przez nią uchwał na temat nie-
etycznych działań reklamowych. W perspektywie ponad dziewięciu lat jego funkcjonowania 
(czerwiec 2006 – grudzień 2014) zwrócić należy uwagę na generalnie rosnące – poza latami 
2011 i 2014 – liczby obu tych wskaźników (por. wykres 1). W roku 2006 złożono jedynie 
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3 skargi na reklamy naruszające zasady Kodeksu Etyki Reklamy, tyle też uchwał podjęto. 
Jedna z tych uchwał uznawała, że reklama (skarżona jako dyskryminująca kobiety i uwła-
czająca ich godności) narusza zasady Kodeksu, dwie (jedna skarżona jako wyjątkowo dra-
styczna, druga jako wprowadzająca w błąd co do skutków użycia reklamowanego produktu) 
zostały oddalone jako nieuzasadnione (por. wykres 2). Spośród tych skarg dwie emitowano 
w telewizji, jedną w radiu (por. tabela 2). 

Wykres 1
Liczba skarg składanych do Komisji Etyki Reklamy i uchwał w tym zakresie  
w latach 2006-2014

Źródło: informacje prasowe Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy z lat 2007-2015,  
http://www.radareklamy.pl/dokumenty.html [dostęp:08.12.2015].

W roku 2007 liczba skarg wzrosła do 121, natomiast podjętych uchwał do 41 (różnice licz-
bowe wynikają z faktu, że część skarg dotyczyła tych samych działań reklamowych). Spośród 
złożonych skarg 42% zostało podtrzymanych jako zasadne w całości lub części, 36% odda-
lonych jako nienaruszające zasad Kodeksu. Wobec 18% skarg nie podjęto procedur związa-
nych z rozpatrywaniem ze względu na brak informacji pozwalających zidentyfikować przekaz 
reklamowy lub fakt wcześniejszego rozpatrzenia i podjęcia decyzji w danej sprawie. 3 skargi 
zostały przekazane do rozpatrzenia organizacjom w innych krajach ze względu na transgra-
niczny charakter, werdykty w dwóch przesunięto na rok 2008. W skargach konsumenci zarzu-
cali reklamom głównie posługiwanie się drastycznymi środkami wyrazu, dyskryminację płci 
(kobiet) oraz wprowadzanie w błąd. Z punktu widzenia mediów zdecydowanie największy 
udział w skargach miały reklamy telewizyjne (73%), rzadziej skarżono reklamy zewnętrzne 
(18%), marketing bezpośredni (4%), reklamy prasowe (3%) i radiowe (2%).
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Tabela 2
Struktura medialna skarg składanych do Komisji Etyki Reklamy  
w latach 2006-2014 (w %)

Wyszczególnienie
Rok

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Internet - - 10,0 16,7 3,7 8,1 1,6 30,0 67,6
Outdoor - 18,0 64,0 71,1 56,8 78,2 71,8 40,9 19,7
Telewizja 66,7 68,0 20,0 8,6 33,6 8,0 25,2 28,2 7,3
Prasa  3,3 2,6 0,8 0,8 0,9 0,3 - 4,1
Radio 33,3 1,7 1,7 1,6 3,6 2,2 0,5 0,3 0,6
Marketing bezpośredni - 4,1 1,3 1,0 1,1 2,2 0,5 0,6 0,6
Kino - - - 0,2 0,1 - - 0,1 -
Inne - - - - 0,3 0,5 0,1 - 0,2

Źródło: informacje prasowe Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy z lat 2007-2015,  
http://www.radareklamy.pl/dokumenty.html [dostęp: 08.12.2015].

W 2008 roku liczba skarg na nieetyczne reklamy wzrosła prawie czterokrotnie – do 461. 
Niższa była natomiast dynamika liczby podjętych uchwał (wzrost niespełna dwukrotny, do 71), 

Wykres 2
Rozstrzygnięcia skarg składanych do Komisji Etyki Reklamy w latach 2006-2014

Źródło: jak w wykresie 1.
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co było spowodowane koncentracją w przypadku jednej kampanii kolekcji Virginity marki 
House. Ponad połowa (54%) skarg nie była w ogóle rozpatrywana, gdyż wpłynęła w trakcie 
postępowania lub po jego zakończeniu. Reszta nie została rozpatrzona ze względu na braki 
formalne lub nieprecyzyjną argumentację uniemożliwiającą identyfikację przekazu, bądź 
też jako nie mieszczące się w zakresie Kodeksu. Spośród pozostałych, w 34% przypadków 
skargi uznano za uzasadnione w całości lub części (co skutkowało zaleceniami wstrzymania 
emisji lub wprowadzenia modyfikacji). 9% skarg oddalono jako bezzasadne. Rozpatrzenie 
pozostałych skarg przesunięto na rok 2009. Najwięcej zastrzeżeń budziła dyskryminacja 
ze względu na przekonania religijne, w tym naruszanie symboliki religijnej (62% skarg). 
Znacznie rzadziej podnoszono dyskryminację ze względu na płeć (11%), wprowadzanie 
w błąd oraz posługiwanie się przemocą i szokującymi obrazami – po 7% przypadków. 
Większość skarg dotyczyła reklamy zewnętrznej (64%), co piąta telewizyjnej, co dziesiąta 
internetowej. Rzadziej skarżono reklamy prasowe (3%), radiowe (2%) i marketing bezpo-
średni (1%).

W roku 2009 liczba skarg zwiększyła się o 26% do 627, w przypadku których wydano 
70 uchwał. Większość skarg (51%) uznana została za nieuzasadnione i oddalona. Jedynie 
w 23% zarzuty, zdaniem Komisji, były słuszne, w związku z czym całkowicie lub częściowo 
je podtrzymała nakazując wstrzymanie lub zalecając zmiany. 12% skarg nie podlegało roz-
patrzeniu ze względu na braki formalne lub nieadekwatność do zakresu zapisów Kodeksu. 
W pozostałych przypadkach procedury przeciągnęły się na rok następny. Rok 2009 obfito-
wał w kampanie odwołujące się do dyskryminacji i naruszania godności kobiet w reklamie 
(44% skarg) oraz epatujące treściami uznanymi za obraźliwe i agresywne (40%). Najwięcej 
zastrzeżeń wzbudzały przekazy związane z reklamą zewnętrzną jako prezentowaną w prze-
strzeni publicznej, do której dostęp mają wszyscy odbiorcy, w tym dzieci (70% skarg). 
Znacznie mniej kontrowersji wywoływały reklamy internetowe (17%) oraz telewizyjne 
(9%), sporadycznie składano skargi na reklamy prasowe, radiowe, kinowe oraz działania 
związane z marketingiem bezpośrednim. 

W kolejnym roku liczba zgłoszonych skarg uległa podwojeniu – do 1429. W toku ana-
lizy ich zasadności wydano uchwały w 81 przypadkach. 57% skarg zostało podtrzymanych 
jako naruszające zasady Kodeksu Etyki Reklamy. W 33% przypadków nie zgodzono się 
z zarzutami skarżących oddalając skargi. Co dziesiąta skarga została złożona w sposób nie-
prawidłowy pod względem formalnym lub odnosiła się do zjawisk nie objętych regulacjami 
Kodeksu. W ponad połowie przypadków (55%) skarżący zwracali uwagę na przedstawione 
w reklamach agresywne treści, godzące w światopogląd odbiorców bądź powszechnie obo-
wiązujące normy. 21% zastrzeżeń dotyczyło stereotypowego przedstawiania kobiet w re-
klamach. W 14% przypadków zwrócono uwagę na kwestie odpowiedzialności społecznej 
związane m.in. z podważaniem wartości rodzinnych. Z punktu widzenia wykorzystywanych 
mediów najwięcej kontrowersji dotyczyło reklam zewnętrznych (56%) oraz telewizyjnych 
(34%). Udział skarg na pozostałe media nie przekraczał 5%. 

W 2011 roku do Komisji Etyki Reklamy wpłynęły 1053 skargi, czyli o ponad jedna czwartą 
mniej niż w rok wcześniej. W wyniku prowadzonych postępowań podjęto 92 uchwały. Prawie 
80% skarg uznano za uzasadnione. Jako bezzasadne oddalono jedynie 6%. 15% Komisja 
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oceniła jako nie podlegające rozpatrzeniu, głównie ze względu na braki formalne lub fakt 
wcześniejszego podjęcia decyzji. Wśród reklam wywołujących kontrowersje zdecydowanie 
dominowały przekazy przedstawiające wizerunek kobiety w sposób uwłaczający ich godności 
(80% skarg). Znacznie rzadziej skargi dotyczyły innych przejawów braku etyki, w tym naj-
częściej przywoływano zarzut wprowadzania odbiorców w błąd. Większość z oprotestowa-
nych reklam emitowana była w środkach reklamy zewnętrznej (78%). Po 8% skarg dotyczyło 
telewizji i Internetu, znacznie rzadziej zarzuty stawiano wobec radia, prasy oraz marketingu 
bezpośredniego.

Rok 2012 przyniósł zdecydowany wzrost liczby składanych do Komisji Etyki Reklamy 
skarg – łącznie zarejestrowano ich aż 3367, czyli ponad trzykrotnie więcej niż rok wcześniej. 
Wydano 154 uchwały, z czego w 53% przychylono się do argumentacji skarżących i uznano 
przekazy za naruszające zasady Kodeksu, nakazując wstrzymanie ich emisji, bądź wprowa-
dzenie zmian (z tego w przypadku jednej decyzji złożone zostało odwołanie uwzględnione 
przez Komisję). Oddalono 46% skarg, pozostałych nie rozstrzygnięto. Zdecydowanie naj-
więcej kontrowersji wywoływały reklamy odwołujące się do wizerunku płci w reklamie – 
dotyczyło ich aż 70% złożonych skarg. W 20% przypadków stawiano zarzut szkodliwości 
przedstawianych treści z punktu widzenia ich odbioru przez małoletnich. Co dwudziesta 
skarga związana była z przekazami uznanymi za nadmiernie agresywne, a co pięćdziesiąta 
– zwracała uwagę na wprowadzanie odbiorców w błąd. W 2012 roku wyraźnie zarysowała 
się dominacja dwóch mediów, w których dostrzegane były kontrowersyjne przekazy – 72% 
skarg dotyczyło reklamy zewnętrznej, a 25% – telewizyjnej. 

W 2013 roku odnotowano kolejny, prawie 30-procentowy wzrost liczby składanych 
skarg do poziomu 4369. Liczba podjętych uchwał zwiększyła się natomiast do 181 (o 18%). 
W przypadku ponad połowy skarg (55%) stwierdzono naruszenie zasad Kodeksu Etyki 
Reklamy, nakazując wstrzymanie emisji reklamy lub zalecając dokonanie zmian w ich tre-
ści. 42% skarg zostało oddalonych, a w przypadku 3% uznano, że nie powinny one podlegać 
rozpatrzeniu ze względów formalnych. Ponad 40% skarżących zarzucało reklamom brak 
odpowiedzialności społecznej, prawie 30% uznało, że naruszone zostały zasady obyczajo-
wości i dobrego smaku, a co czwarty wskazywał na negatywne oddziaływanie przekazów 
na nieletnich. Sporadycznie stawiano reklamom inne zarzuty, w tym agresję, wprowadzanie 
w błąd czy dyskryminację. Najwięcej skarg – 40% – odnosiło się do reklamy zewnętrznej, 
po około 30% dotyczyło Internetu i telewizji. Odsetek skarg na pozostałe media wyniósł 
łącznie 1%.

Wyraźnie rosnący trend związany z liczbami składanych skarg i podejmowanych przez 
Komisję Etyki Reklamy uchwał został dość wyraźnie zahamowany w 2014 roku. Złożono 
w nim jedynie 2488 skarg, co oznacza spadek w stosunku do roku poprzedniego aż o 43%. 
Podobna skala dotyczyła spadku podjętych uchwał. Znacząco zmieniały się natomiast pro-
porcje dotyczące ich charakteru. Aż 78% skarg uznanych zostało za zasadne, co skutkowało 
zaleceniem wycofania reklam lub wprowadzenia zmian (sporadycznie). Jedynie 8% skarg 
zostało oddalonych jako nieuzasadnione. 14% skarg nie spełniało wymogów formalnych lub 
wskazywane w nich zarzuty nie dotyczyło kwestii regulowanych zapisami Kodeksu Etyki 
Reklamy. Kontrowersje osób skarżących wzbudzały przede wszystkim wykorzystywanie 
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w przekazach motywu strachu oraz wprowadzanie w błąd (po blisko 30% wskazań), ponad 
trzykrotnie rzadziej sugerowano, że reklamy są nieodpowiednie dla małoletnich, agresywne, 
zawierają treści dyskryminujące lub są nieodpowiedzialne ze społecznego punktu widze-
nia. W 2014 roku zdecydowanie najczęściej składano skargi na reklamy internetowe (dwie 
trzecie wszystkich skarg). W co piątym przypadku wątpliwości budziła etyczność reklam 
zewnętrznych, a odsetek skarg na pozostałe media nie przekraczał 7%. 

Podsumowanie

Przedstawione rozważania i analizy wskazują na rosnące znaczenie kwestii etycznych 
w reklamie. Wynika to z przemian zachodzących w strategiach reklamowych. Coraz częściej 
są one zorientowane nie na rzetelne informowanie o produkcie, ale przede wszystkim na 
kreowanie odpowiedniego nastawienia emocjonalnego do reklamodawcy i jego oferty, a co 
za tym na bezpośrednie motywowanie do zakupu. Ogromną rolę odgrywa w tym procesie 
umiejętność skupienia uwagi widzów na tych właściwościach produktu, które są zgodne 
z istniejącym w umyśle klientów zbiorem postaw, przekonań i opinii (Sutherland, Sylvester 
2004, s. 120). Im bardziej przekaz reklamowy jest w stanie osłabić zdolność krytycznego 
myślenia odbiorcy i ukształtować jego emocjonalny i pozbawiony refleksji stosunek do pro-
duktu, tym większą charakteryzuje się skutecznością. Skuteczność reklam pozbawionych 
warstwy informacyjnej jest wynikiem podejmowania przez nabywców decyzji na podstawie 
kryteriów innych niż wiedza o rzeczywistych cechach przedmiotu reklamy. Reklama w ta-
kim kontekście łączy w sobie procesy poznawcze i motywacyjne, dostarczając konsumento-
wi wiedzy o potrzebach i możliwościach ich zaspokajania oraz bodźców wywołujących mo-
tywację racjonalną, emocjonalną lub moralną. Kreuje potrzeby i steruje ich zaspokajaniem 
stając się czynnikiem wpływającym na zachowania konsumentów i podejmowane przez nich 
decyzje. Szczególnego znaczenia nabierają w tym kontekście walory informacyjne reklamy. 
Z badań wśród menadżerów wynika, że pełnią one kluczową rolę w procesach reklamowych 
przedsiębiorstw (Nowacki 2011, s. 113-114). Jednocześnie wskazują oni na skuteczność 
posługiwania się przekazami kontrowersyjnymi – wpływają one na wzrost zauważalności, 
zapamiętywalności oraz zainteresowania reklamowanymi produktami. Przyczynia się to 
do coraz chętniejszego ich wykorzystywania przez reklamodawców. Sprzyjają temu niedo-
skonałość regulacji prawnych, a także ich mała restrykcyjność. Jak pokazują wypowiedzi 
przedsiębiorców, większym zagrożeniem są dla nich konsekwencje o charakterze rynko-
wym (utrata klientów), niekiedy bardziej dotkliwe w przypadku nagłośnienia faktu łamania 
zasad etycznych, niż przekroczenia przepisów prawa (Taranko 2014, s. 283-286).

To wszystko tworzy przesłanki do dalszego rozwoju systemu samoregulacji reklamy, 
z jednej strony będącego formą ochrony interesów konsumenta, z drugiej zaś propagowania 
zasad etycznej i uczciwej konkurencji reklamowej przekładającej się na pozytywny wizeru-
nek wszystkich podmiotów rynku reklamowego. Jest to zgodne z ideą społecznej odpowie-
dzialności biznesu, która nakłada na przedsiębiorstwa obowiązek budowania poprawnych 
relacji z otoczeniem, a nie tylko dążenia do osiągnięcia zysku za wszelką cenę. 
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Poles’ Attitudes towards Unethical Advertising Activities in the Light 
of Functioning of the Code of Ethics in Advertising

Summary

In his article, the author touched the problems of functioning of the system 
of self-regulation of the advertising environment upholding respecting the ethical 
principles in advertising and reaction of the Polish society to controversial advertis-
ing activities. The interest in these problems has its source in the escalation of such 
activities, what results in the growth of negative assessments concerning advertis-
ing as a socio-economic phenomenon. More and more often are undertaken discus-
sions on the necessity and possibility to reduce advertising activities. The grounds 
for considerations were the data concerning complaints about unethical (contro-
versial) advertisements filed to the operating in Poland Committee of Advertising 
Ethics as a body for self-regulation of the advertising environment. The statistical 
data on the complaints filed against unethical advertisements show an ever growing 
awareness of recipients as regards the social responsibility of advertising activities 
manifested in the growing number of filed complaints, which should be considered 
as reasonable, and the more and more seldom occurring unreasonable allegations. 
This is also confirmed by the comparison of the number of motions lodged in Po-
land against the background of other European countries.

Key words: advertising, socially responsible advertising, advertising ethics, con-
troversial advertising.
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