
[0] Rozdział 9 

[1] Nowe media – nowa reklama społeczna?  

Jakub Jakubowski 

 

Celem rozdziału jest udzielenie odpowiedzi na pytanie o perspektywiczność nowych mediów jako narzędzia popularyzowania 

reklam społecznych. Analizom poddane zostaną badania empiryczne, jakie prowadzi się w tym obszarze, omówione w 

literaturze anglosaskiej. Uzupełnią je raporty CBOS, zawierające istotne dla problemu dane na temat zarówno stosunku 

Polaków do reklamy, jak i wykorzystania przez nich internetu jako narzędzia komunikacji. Jednocześnie przeanalizowane 

zostaną marketingowe użyteczności i funkcjonalności sieci, co pozwoli rozwiać szereg wątpliwości dotyczących rzekomo 

nowatorskiego charakteru reklamy społecznej online. Oś sporną artykułu stanowią rozważania o nowych i zaadaptowanych 

narzędziach marketingowych, a przytoczone dane mają się przyczynić do przynajmniej częściowych rozstrzygnięć. 

 

[2] Wstęp 

 

W ciągu ostatnich dziesięcioleci reklama społeczna wielokrotnie zmieniała swoje oblicze. Fakt ten odnieść można do zakresu 

podejmowanej problematyki, narzędzi wywierania wpływu, kanałów przekazywania treści oraz innych czynników, które 

ulegały modyfikacji wraz ze zmianą rzeczywistości społecznej XX i XXI wieku. Wielowymiarowy charakter tych zmian 

najłatwiej dostrzec, przyglądając się konkretnym kampaniom i pojedynczym reklamom, począwszy od przykładów 

historycznych, przez działania propagandowe datowane na okres przed II wojną światową, aż po komunikaty, które miały 

zasięg globalny dzięki szybko rozwijającemu się w ostatnich dwóch dekadach internetowi1. Wielopłaszczyznowe zmiany 

przebiegały równolegle z ewolucją postaw i zachowań, w które reklama społeczna jest wymierzona. Konwersja, a więc 

odpowiedź na pytanie, co zmieniać, zdaje się odgrywać kluczową rolę z punktu widzenia nauk społecznych. W istocie tak jest, 

gdy chronologicznie prześledzone zostaną komunikaty wzywające do postaw patriotycznych w czasie wojny, przeciwdziałania 

rasizmowi, przestrzegania praw zwierząt i akceptacji różnych form ludzkiej seksualności. Jednocześnie pytanie, jak zmieniać, 

najbardziej interesujące psychologów, inspiruje do podjęcia rozważań na temat zabiegów propagandowych, technik 

wywierania wpływu, perswazji i nakłaniania, co również stanowi czynnik zmienny w czasie, jeśli weźmiemy pod uwagę takie 

elementy jak zwiększenie świadomości istnienia tych zabiegów, uodpornienie na nie czy etyka prowadzonych działań.  

Z punktu widzenia podjętego tematu najważniejsza będzie jednak odpowiedź na pytanie, za pomocą czego zmieniać. 

Wydaje się ono kluczowe dla zdiagnozowania skali i znaczenia przekształceń, jakie zachodzą w obrębie reklamy społecznej. 

Pytanie to nie istnieje bynajmniej w separacji do dwóch pozostałych. Nie sposób oddzielić od problemu od narzędzia i miejsca 

jego użycia, co wynika z zasad postępowania marketingowego przejętego przez autorów działań społecznych od kolegów 

funkcjonujących na płaszczyźnie komercyjnej. Główne pytanie pomocnicze brzmi: czy nowe media, wraz z całym bagażem 

rozwiązań technicznych i użyteczności, zasadniczo zmieniły coś w funkcjonowaniu reklamy społecznej, czy też stały się po 

prostu kolejną płaszczyzną działań istniejącą równolegle do wcześniejszych, takich jak plakat, prasa, radio czy telewizja? Jest 

to jednocześnie pytanie o nową jakość w konstruowaniu reklamy społecznej w sytuacji, gdy rodzą się nowe możliwości 

budowania relacji z odbiorcą i upowszechniania komunikatu, a obostrzenia prawne regulują jego tworzenie.  

Wymienione pytania pojawiają się nie tylko w kontekście zmian w obszarze teorii komunikacji, ale stanowią także 

istotny przyczynek do dyskusji nad praktyką działań w skali makro i mogą wspomóc wprowadzanie zmian społecznych. 

Reklama bowiem stanowi narzędzie urzeczywistnienia tej intencjonalnej zmiany, którą w myśl klasycznego paradygmatu 

można nazwać socjotechniczną. Jeśli natomiast posłużymy się nomenklaturą nowych konstrukcji teoretycznych, nazwiemy ją 

rozszerzoną reprodukcją społecznego porządku2. Dlatego można uznać, że rzeczone działania, powszechnie uznawane za 

 
1 A. Stafiej-Bartosik, Historia reklamy społecznie użytecznej, [w:] Propaganda dobrych serc, czyli pierwszy tom o reklamie społecznej, red. 

D. Maison, P. Wasilewski, Kraków 2008.  
2 P. Pawełczyk, Socjotechniczne aspekty gry politycznej, Poznań 2007; A. Podgórecki, Zasady socjotechniki, Warszawa 1996. 



środek czy instrument pozytywnie wpływający na funkcjonowanie systemu społecznego, spełniają warunki postępowania 

socjotechnicznego mającego uczynić społeczeństwo doskonalszym w imię umowy dotyczącej wartości uznawanych za godne 

poparcia.  

Twierdzenia nauk społecznych są wciąż doprecyzowywane i modyfikowane pod wpływem badań empirycznych. 

Nasuwa się pytanie o możliwość ich przełożenia na praktykę działań w sposób możliwie najbardziej skuteczny. Pamiętajmy, 

że radio nie wyparło całkowicie prasy, a telewizja nie doprowadziła do upadku radia. Również nowe media nie wyprą starych. 

Stanowią one równoległą i pełnowartościową płaszczyznę reklamy społecznej, przyczyniając się do poszerzenia jej zasięgu. 

Gdy jednak weźmiemy pod uwagę fakt, iż nowe media można definiować przez pryzmat hybrydyzowania poprzedników, 

warto zastanowić się, czy przynajmniej w pewnych obszarach nie realizują one w sposób doskonalszy założeń 

socjotechnicznych i czy jako perspektywiczna forma działań nie zapewnią w większym stopniu osiągnięcia celu polegającego 

na urzeczywistnieniu zmian. 

W tym kontekście rodzi się pytanie o skuteczność zabiegów mających wpłynąć na zmiany postaw i zachowań w skali 

makro. Niełatwo je zmierzyć i zbadać. W przypadku reklamy komercyjnej skuteczność można wyznaczyć na podstawie 

poziomu sprzedaży czy znajomości produktu lub usługi. W przypadku reklamy społecznej należałoby zbadać trwałość zmian 

w postawach i zachowaniach, które zostały przyjęte po przyswojeniu określonego przekazu. Literatura z tego obszaru i raporty 

pokampanijne nie zaspokajają potrzeb poznawczych, ponieważ odwołują się głównie do badań małych grup odbiorców 

składających określone deklaracje3. Dylemat, co jest skuteczniejsze: działania prowadzone w sieci czy przekaz w mediach 

tradycyjnych, pozostaje zatem na razie nierozstrzygnięty.  

Kolejny problem badawczy obejmuje rozwiązania pozwalające użytkownikowi sieci współtworzyć przekaz. Czy 

interaktywność wspierająca zaangażowanie i możliwość precyzyjnego wyboru grupy docelowej to czynniki sprzyjające 

zwiększaniu skuteczności? Pytanie bierze pod uwagę racjonalny aspekt działań, który zbliża reklamę społeczną do swojego 

komercyjnego odpowiednika. Owa racjonalność dotyczy zaangażowania środków finansowych, nakładów czasowych, dbałości 

o formę przedstawienia problemu, możliwego do uzyskania zasięgu czy precyzji dotarcia do grupy docelowej. 

Wobec zasygnalizowanych powyżej wątpliwości warto zadać szczegółowe pytania. Po pierwsze, czy nowe media w 

sposób pełniejszy niż media tradycyjne wykorzystują narzędzia zwiększające skuteczność w nakłanianiu do przyjmowania 

postaw promowanych przez reklamę społeczną? Jest to dylemat mający fundamentalne znaczenie dla określenia przydatności 

sieci do promowania przemian społecznych. Po drugie, czy kontrowersyjne treści reklamy internetowej, która podlega 

mniejszej kontroli niż reklama w mediach tradycyjnych, mogą przyczynić się do zwiększenia jej popularności? Odpowiedź 

twierdząca w tym względzie byłaby z kolei cenną wskazówką dla rozstrzygnięcia kwestii, za pomocą czego oddziaływać. 

Warto też zastanowić się, czy nowe media zapewniają lepszą racjonalizację działań marketingowych niż media tradycyjne. Od 

odpowiedzi na to pytanie może zależeć wybór kanału przekazu reklamowego. 

Przedstawione hipotezy i argumenty nie są podstawą do stworzenia pełnego obrazu reklamy społecznej emitowanej za 

pomocą nowoczesnych narzędzi przekazywania informacji. Traktować je raczej należy jako przyczynek do dyskusji nad 

skutecznością narzędzi w zmieniającej się sytuacji społeczno-kulturowej, gdy przyzwolenie na wykorzystanie określonych 

mechanizmów wpływu ewoluuje. Stanowią one również swoisty komentarz do trendów w marketingu społecznym w połowie 

drugiej dekady XXI wieku. Tekst zawiera ponadto przegląd badań, których deficyt wciąż dostrzegalny jest na gruncie polskim, 

w szczególności w kontekście nowych mediów, jak również analizę literatury oraz przykłady wybranych reklam wpisujących 

się w najnowsze trendy w rozwoju narzędzi komunikacji sieciowej. Materiał obejmuje reklamy polskie i zagraniczne, 

szczególnie te, które dzięki analizowanym narzędziom zdobyły popularność w skali globalnej. Skądinąd jest to kolejny wart 

szerszej analizy trend rozwojowy, którego bezpośrednią przyczyną jest kształt współczesnych mediów elektronicznych 

umożliwiających ogólnoświatowe upowszechnianie treści dzięki uniwersalizacji takich elementów jak: język (angielski), 

 
3 J. Dmitruk, K. Krzyżanowska, Skuteczność reklam społecznych w oddziaływaniu na system aksjo-normatywny, Zeszyty Naukowe Szkoły 

Głównej Gospodarstwa Wiwjskiego 2008, nr 68; Kampania społeczna „Zmień kraj. Idź na wybory”: raport z przebiegu kampanii i 

rekomendacje na przyszłość, red. J. Bełdowski, P. Chylińska, Warszawa 2007.  



forma (obraz) czy intuicyjność (działanie popularnych serwisów takich jak Facebook czy YouTube). Warto więc zastanowić 

się także nad kwestią podążania reklamy społecznej za warunkami, w jakich musi funkcjonować, do których – mimo upływu 

lat – cały czas najlepiej pasuje określenie „globalna wioska”4.  

 

[2] Nowe media – nowy sposób dotarcia do odbiorcy reklamy społecznej? 

 

Analizy empiryczne dotyczące reklamy społecznej w sieci stosunkowo późno stały się obiektem badań. Do dziś nie jest sprawą 

prostą znalezienie stosownych opracowań w literaturze anglosaskiej, nie wspominając o rodzimym rynku wydawniczym. Być 

może wynika to z faktu, iż sam rynek reklamowy w obszarze społecznym stosunkowo późno zaczął korzystać z możliwości, jakie 

daje sieć5. Przed rewolucją Web 2.0 z lat 2004–2005 internet, będący de facto statycznym nośnikiem informacji podobnym do 

tradycyjnej prasy, nie miał zbyt wiele do zaoferowania oprócz witryny kampanii, którą w dodatku, wobec braku znanego nam 

dziś dobrze systemu wyszukiwania, trudno było odnaleźć w chaosie sieciowych stron. Stąd wynikała początkowa rola nowych 

mediów jako swoistego dodatku do medium wiodącego. Ten typ kampanii marketingowej dobrze wpisywał się w typowe 

początki komercyjnego wykorzystania sieci. Wraz z rzeczoną rewolucją i zmianą podejścia wykorzystanie sieci stało się częstsze. 

W kampaniach wielokanałowych (multi-channel campaign) internet pomagał w zdobyciu nowych adresatów docelowych, z 

reguły ludzi młodych6. Dziś nowe media to już nie tylko kanał towarzyszący, ale pełnoprawna i równorzędna płaszczyzna 

komunikacji w marketingu społecznym, co potwierdza praktyka jej wykorzystania, choć naukowa diagnoza skutków tego faktu – 

jak się wydaje – cały czas pozostaje wzywaniem dla badaczy zajmujących się tym problemem. 

Samo pojęcie nowych mediów jest dziś zbyt rozległe i mało precyzyjne, aby w jednym tekście ująć wszystkie 

użyteczności i możliwości urządzeń, które kryją się pod tą dość wysłużoną nazwą. Niemniej wciąż trudno znaleźć lepsze 

określenie dla spektrum różnorodnych funkcjonalności, które pojawiły się w ostatnich 30 latach i diametralnie zmieniły sposób 

komunikowania się ludzi w skali globalnej. Same nowe media ulegają dynamicznym przemianom, co najlepiej potwierdzają 

próby stosowania innych określeń7 czy zestawiania coraz liczniejszych ich cech takich jak cyfrowość, swobodny dostęp, 

interaktywność, reprezentacja numeryczna, modularność, automatyzacja, wariancyjność, transkodowanie, konwergencja, 

socjalność, autonomia, bogactwo medialne, ludyczność, prywatność, personalizacja przekazu8. Określenie „nowe media” 

będzie więc stosowane z pewną rezerwą. Z jednej strony pozwala ono podkreślić wielowymiarowość, z drugiej jednak 

niedostatecznie precyzyjnie charakteryzuje omawiany zestaw narzędzi. 

Lepszą precyzję zapewnia nienowa, ale jednocześnie powszechnie dziś akceptowana przez teoretyków i praktyków 

komunikacji marketingowej koncepcja Web 2.0, która na plan pierwszy w dyskusji nad kształtem relacji sieciowych wysuwa 

uspołecznienie internetu, możliwość współtworzenia zawartości, intuicyjność i spersonalizowanie treści9. Wydaje się, iż te 

cechy, a także im pochodne, miały w ostatnich latach kluczowy wpływ na marketingowe wykorzystanie sieci i sposób 

kształtowania relacji, także tych konsumenckich. Sieć włączona została w spektrum działań wspierających sprzedaż oraz 

propagowanie postaw i zachowań. Analizując więc konsekwencje, jakie dla kampanii oznacza wybór nowych mediów jako 

płaszczyzny komunikacji, zawsze warto podkreślić dwojakiego rodzaju czynniki. Pierwsze mają charakter specyficzny i 

można do nich zaliczyć: zaufanie do reklamy społecznej, mechanizmy mające ukazać w określony sposób wybrane problemy 

społeczne, możliwość dotarcia do grupy, której członkowie powinni zmienić zachowanie lub postawę wobec określonej 

dysfunkcji. Drugie to przesłanki ogólnomarketingowe, gdyż kampanie społeczne, mimo oczywistej odmienności w stosunku 

do działań komercyjnych, już od dawna posługują się mechanizmami charakterystycznymi dla procesu wspierania sprzedaży 

 
4 M. McLuhan, Galaktyka Gutenberga, [w:] McLuhan: wybór tekstów, red. E. McLuhan, F. Zingrone, Poznań 2001, s. 179. 
5 B. Cugelman, Online Social Marketing: Website Factors in Behavioural Change, Wolverhampton 2010, s. 31. 
6 Ibidem. 
7 P. Levinson, Nowe nowe media, Kraków 2010. 
8 M. Szpunar, Społeczności wirtualne jako nowy typ społeczności: eksplikacja socjologiczna, „Studia Socjologiczne” 2004, nr 2, s. 31–40. 
9 T. O’Reilly, What is web 2.0?, http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html (dostęp 1.11.2014). 



produktów i usług10. To one powinny stanowić podstawę do dyskusji nad intencjonalnością wykorzystania nowych mediów w 

komunikacji. Uznać je należy za wyższą instancję danych, mówiących wiele o zmianach, jakie zachodzą na rynkach towarów, 

usług i idei. 

Na plan pierwszy wysuwa się stosunek użytkowników mediów do reklamy jako takiej, co może mieć pośredni wpływ 

na odbiór konkretnego komunikatu. W Polsce osoby korzystające z mediów mają do reklamy stosunek ogólnie negatywny, 

choć istnieją różnice w podejściu do niej w zależności od typu środków przekazu. Wyraźny jest trend spadkowy dotyczący 

zarówno zainteresowania reklamą, jak i stosunku do niej11. Gdy zastanawiamy się, czy internet uczynić narzędziem głównym 

kampanii, czy towarzyszącym, pewne drobne różnice w postrzeganiu reklamy mogą przemawiać na korzyść sieci. Poziom 

jednoznacznie negatywnego stosunku do reklam wśród internautów jest niższy (33%) niż wśród osób niekorzystających z sieci 

(43%). Występują też pewne różnice w wyrażaniu pozytywnego stosunku do reklam, choć zbliżają się one do granicy błędu 

statystycznego: 14% korzystających z sieci i 12% niekorzystających lubi tego typu przekazy12. Dane te są niejednoznaczne i 

nie uprawniają do artykułowania radykalnych hipotez, mogą jednak stanowić podstawę wstępnego wniosku o wyższości sieci 

nad mediami tradycyjnymi. 

Ciekawe wyniki przynosi też komunikat z badań CBOS Internauci 201413. Po pierwsze, utrzymuje się trend 

rokrocznego wzrostu liczby użytkowników korzystających z sieci przynajmniej raz w tygodniu (63%). Po drugie, liczba 

dorosłych internautów przed 35 rokiem życia zbliża się do liczby członków społeczeństwa w tej grupie wiekowej (ok. 95%). 

Coraz więcej internautów korzysta też z portali społecznościowych (wzrost do 62%)14. Dane te pozwalają optymistycznie 

spojrzeć na sieć pod kątem wykorzystania jej jako nośnika informacji dla reklamy społecznej. Wynika to nie tylko z coraz 

wyższych wskaźników partycypacji społeczeństwa w rozbudowie sieci rozumianej jako zapośredniczona struktura społeczna 

wykorzystująca technologie wymiany treści. Wyraźny, utrzymujący się od kilkunastu lat trend jednoznacznie wskazuje na 

konieczność odejścia od traktowania społeczeństwa informacyjnego w kategoriach science fiction i uznania go za społeczną 

rzeczywistość, którą należy brać pod uwagę. Dotyczy to także kampanii społecznych, co potwierdzają badania w Stanach 

Zjednoczonych. Kraj ten stanowi swoisty inkubator społecznych eksperymentów, które w formie skomercjalizowanej 

przyjmują się także w Polsce.  

Podobnie jest z pełnym wdrożeniem ogólnodostępnej i skomercjalizowanej sieci internetowej. Internet staje się coraz 

ważniejszym źródłem informacji, a w niektórych grupach wiekowych przejmuje rolę dominującą. Wśród użytkowników 

mediów poniżej 30 roku życia już w 2008 roku role telewizji i sieci zostały zrównane15. Niektóre badania prowadzone na 

rynkach brytyjskim i amerykańskim wskazują też, że nastąpiło zrównanie czasu spędzanego przed telewizorem i ekranami 

urządzeń wykorzystujących sieć16. Można się pokusić o wniosek, iż sam charakter środowiska informacyjnego, jakim jest 

internet, sprzyja wzrostowi jego roli jako nośnika informacji reklamowych. 

Jednocześnie, gdy przyjrzymy się, do kogo z reguły są kierowane przekazy wykorzystujące jako narzędzie reklamę 

społeczną, wiele danych statystycznych dotyczących struktury społecznej internautów może budzić zastrzeżenia. Warto więc 

w tym punkcie zaznaczyć, iż17: 

• wraz ze spadkiem poziomu wykształcenia zmniejsza się dostęp do internetu; 

• im bardziej typ pracy ma charakter fizyczny, tym rzadziej sieć jest użytkowana; 

• im gorsza sytuacja materialna, tym bardziej ograniczony dostęp do sieci; 

• im mniejsze miasto, tym trudniejszy dostęp do sieci. 

 
10 B. Cugelman, op. cit., s. 31. 
11 Nudzą, drażnią, dezinformują: Polacy o reklamach, red. K. Wądołowska, M. Feliksiak, Warszawa 2011. 
12 Ibidem, s. 5. 
13 Internauci 2014: raport, red. M. Feliksiak, Warszawa 2014.  
14 Ibidem, s. 1–15.  
15 B. Cugelman, op. cit., s. 36. 
16 L. O’Reilly, Consumers to spend more time on digital than TV in 2014, 

http://www.marketingweek.co.uk/disciplines/mobile/news/consumers-to-spend-more-time-on-digital-than-tv-in-2014/4009797.article, 

(dostęp 1.11.2014). 
17 Internauci…, op. cit., s. 1–15.  



Wydaje się, iż charakter problemów społecznych, z którymi walczy opisywany typ reklamy, nie sprzyja wykorzystaniu 

sieci jako narzędzia rozpowszechniania informacji. Za przykład może posłużyć partycypacja Polaków w akcie wyborczym 

jako główny temat kampanii profekwencyjnych. Struktura populacji biorącej udział w wyborach obejmuje takie kategorie 

statystyczne jak: osoby w średnim i starszym wieku (najczęściej głosująca w Polsce grupa to ludzie w przedziale 56–65 lat), 

osoby najlepiej zarabiające (80,2% populacji z najwyższym poziomem dochodów), osoby z wyższym wykształceniem (głosuje 

90,7% osób z dyplomem uczelni wyższej), osoby nieaktywne zawodowo (najwięcej głosujących jest wśród emerytów: 74%), 

mieszkańcy miast (72,8% populacji). Przytoczone dane dotyczą wyborów z 2007 r., a wskaźniki są nieco wyższe niż we 

wcześniejszych głosowaniach. We wszystkich poprzednich wyborach parlamentarnych od 1997 r. grupy dominujące pozostają 

niezmienne. Pewnym modyfikacjom ulegają natomiast proporcje18.  

Na podstawie powyższego przykładu można wywnioskować, iż grupa osób nieuczestniczących w wyborach jest 

właściwie przeciwieństwem statystycznego użytkownika sieci. Trudno zatem uznać internet za strategiczne narzędzie 

projektowania kampanii społecznej. Wątpliwości nasuwają także analizy danych dotyczących skuteczności reklam społecznych 

poruszających takie problemy jak nadużywanie alkoholu i narkotyków, jazda pojazdami mechanicznymi pod wpływem 

substancji psychoaktywnych, przemoc domowa czy profilaktyka chorób. W literaturze amerykańskiej, która w największym 

stopniu oparta jest na badaniach psychologicznych, socjologicznych i marketingowych, znajdziemy podobne refleksje. Dotyczy 

to chociażby licznych w tym kraju kampanii antynikotynowych online, których celowość budzi zastrzeżenia, gdy pamiętamy, iż 

użytkownicy sieci znacznie rzadziej sięgają po papierosa niż osoby niekorzystające z internetu19. 

Z drugiej jednak strony wyniki niezależnych analiz i wartość deklaratywna oczekiwań użytkowników internetu 

wskazują, iż uspołeczniona sieć ma do odegrania ważną rolę we wprowadzaniu zmian, będących przedmiotem reklam 

społecznych. Ze wspomnianego badania CBOS wynika, iż ludzie uważają nowe media za narzędzia, które przysługują się idei 

ulepszania świata – sądzi tak 41% respondentów, przy sprzeciwie wobec tej tezy na poziomie 17%. Na podstawie takich 

wyników można wysnuć ostrożny wniosek, że pozytywne oddziaływanie sieci na funkcjonowanie struktur społecznych nie jest 

deklaratywnym życzeniem twórców technologii informatycznych, ale urzeczywistnia się i może mieć realny wpływ na 

ulepszanie jakości życia. Jeśli taki sam domniemany cel przypiszemy twórcom reklamy społecznej, także w wydaniu online20, 

możemy wręcz stwierdzić, iż w jednym punkcie spotykają się funkcje marketingu społecznego i oczekiwania odbiorców 

oparte na diagnozie roli sieci w życiu społecznym. 

Nowe media nie stanowią idealnego środowiska dla reklamy społecznej. Ich struktura nie zawsze jest pomocna w 

prezentowaniu problemów, które w społeczności internetu występują statystycznie rzadziej niż wśród ogółu społeczeństwa. 

Tym niemniej samo profilowanie demograficzne czyni – paradoksalnie – z nowych mediów środowisko najodpowiedniejsze 

do prowadzenia kampanii marketingowej. W sieci można precyzyjnie dotrzeć do grupy docelowej na podstawie skrupulatnie 

wykonanych analiz. Ułatwiają to następujące rozwiązania: 

• Serwisy, zarówno te wymagające od użytkownika logowania, jak i te niewymagające spełnienia takiego warunku, 

zbierają coraz większe ilości danych o użytkownikach. 

• Istnieją narzędzia umożliwiające geolokalizację użytkownika i śledzenie jego aktywności w sieci. 

• Internet uspołeczniony opiera się na sieci powiązań i wzajemnych relacji użytkowników, w szczególności tych, 

którzy wykorzystują serwisy społecznościowe; 

• Serwisy internetowe starają się o jak największą personalizację treści, dzięki czemu stają się bliższe użytkownikowi. 

• Ogólna tendencja do urynkowienia usług komunikacyjnych w internecie polega na swoistej umowie społecznej, 

której sens zawiera się w zdaniu: „My pozwalamy wam za darmo korzystać z serwisów, ale wy przekazujecie nam 

informacje o sobie, dzięki czemu możemy je odpłatnie udostępniać reklamodawcom, na czym z kolei zarabiamy”.  

 
18 M. Cześnik, Partycypacja wyborcza Polaków, Warszawa 2009, s. 17–24. 
19 C.A. Lin, G.A. Hullman, Tobacco prevention messages online: Social marketing via the Web, „Health Communication” 2005, nr 18, s. 

178. 
20 Internauci…, op. cit., s. 14.  



Dzięki sieci można precyzyjnie dotrzeć do grupy podatnej na dysfunkcje lub niestosującej się do zasad życia 

społecznego, które w danym środowisku czasowo-przestrzennym uznawane są za powszechnie obowiązujące. Problem 

sprowadza się właściwie do wyboru metody: postawić na masowość (rozproszona widownia telewizyjna), w której znajdzie się 

z pewnością odpowiednia liczba jednostek niesubordynowanych, czy na precyzyjny przekaz skierowany do znacznie mniej 

licznych jednostek, które stanowią demograficznie wyselekcjonowaną grupę zagrożoną dysfunkcją? Wpływ na to będzie także 

miał sam charakter kampanii: ogólnospołeczny lub dookreślony. 

 

[2] Marketing społeczny i sposób korzystania z nowych mediów 

 

Klucz do odpowiedzi na pytanie o rzekomą większą skuteczność narzędzi internetowych w stosunku do starych mediów 

leży w sposobie korzystania z nich, a właściwie w odmienności od wcześniejszych technologii. Użytkownik internetu w jego 

obecnym kształcie to konsument aktywny, który sam wybiera interesujące go treści, stosując niezbędne narzędzia i filtry. Sieć 

stanowi źródło nadmiaru nieuporządkowanych informacji, których nikt nie jest w stanie przyswoić21. Należy przyznać, iż jest 

to również cecha starych mediów. Mnogość tytułów prasowych, audycji radiowych i przekazów telewizyjnych stwarza 

ilościową zaporę dla ludzkiej percepcji, niemniej linearna struktura tych mediów istotnie wpływa na ograniczenie ilości 

przekazywanych informacji22. 

W takim systemie kwestią kluczową staje się wybór treści przez użytkownika. Zadaniem uczestnika aktu komunikacji, 

zdezorientowanego w natłoku danych, jest więc przede wszystkim porządkowanie i selekcja. W dobie użyteczności Web 2.0 

odbywa się to w formie kilku trybów. Gdy dane segregowane są automatycznie, za wybór odpowiedzialny jest system 

komputerowy. Tryb automatyczny wykorzystują między innymi wyszukiwarki internetowe i narzędzia obsługujące 

internetowe społeczności. Nie oznacza to, iż maszyna w każdym przypadku stanowi jedyną i ostatnią instancję decyzyjną, 

niemniej aktywność użytkownika jest mocno ograniczona.  

Innym trybem selekcji informacji jest wybór ze względu na ekonomiczne zaangażowanie nadawcy. Można go określić 

mianem trybu komercyjnego. W tym przypadku za zwiększenie prawdopodobieństwa dotarcia treści do odbiorcy nadawca 

uiszcza opłatę. Informacje są porządkowane i selekcjonowane tak, aby dane najlepiej opłacone sprawiały jednocześnie 

wrażenie najbardziej wiarygodnych.  

Tryb folksonomiczny stanowi społeczne narzędzie wyboru preferowanych treści23. Termin ten powstał poprzez 

złączenie dwóch słów: folk (ang. ludowy) oraz taksonomia, czyli segregacja obiektów jednorodnych z pewnego punktu 

widzenia24. Folksonomia to system wyboru treści na podstawie rekomendacji innych użytkowników danego medium. 

Wykorzystuje prostą psychologiczną zasadę, że bardziej wartościowe wydają się użytkownikowi informacje uwiarygodnione 

społecznym dowodem słuszności25. Jeżeli dodamy do tego kolejną zasadę, że większym zaufaniem obdarzamy ludzi znanych i 

bardziej lubimy osoby, które są do nas podobne, to okazuje się, iż współczesny, najszybciej rozwijający się tryb selekcji treści 

jest mechanizmem uniwersalnym i skutecznym26.  

Ostatnim sposobem, by sprostać problemowi nadmiaru informacji w sieci, jest tryb autonomiczny, który zakłada 

podmiotowość odbiorcy i jego kluczową rolę w wyborze treści. Użytkownik sieci, bez wsparcia pośredników w akcie 

 
21 T. Goban-Klas, Rwący nurt informacji, [w:] Komputer w edukacji, red. J. Morbitzer, Kraków 2008, s. 1 i n. 
22 J. Biniewicz, Internet: nowa (?) przestrzeń dyskursu politycznego (pragmatyka, struktura, język), [w:] Nowe media w systemie 

komunikowania: polityka, red. M. Jeziński, Toruń 2011, s. 17. 
23 M. Piotrowski, Sieć 2.0 i Kultura 2.0: specyfika nowego podejścia do komunikacji w Internecie, [w:] Komunikacja społeczna w świecie 

wirtualnym, red. M. Wawrzak-Chodaczek, Toruń 2008, s. 87. 
24 Roszkowski M., Folksonomia jako narzędzie społecznego tagowania, „Warsztaty Bibliotekarskie” 2007, nr 4, 

http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2007/4/070404.htm#1 (dostęp 1.11.2014).  
25 R. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi: teoria i praktyka, Gdańsk 2009, s. 133 i n.; D. Doliński, Techniki wpływu społecznego, 

Warszawa 2005, s. 35–38; V. F. Hendricks, R. K. Rendsvig, Structures of Social Proof, 

http://www.ninagierasimczuk.com/logicic/kickoff/wp-content/uploads/2012/12/HendricksRendsvig.pdf (dostęp 1.11.2014). 
26 R. Cialdini, op. cit., s. 185 i n.; D. Doliński, op. cit., s. 126; M. Leary, Wywieranie wrażenia na innych: o sztuce autoprezentacji, Gdańsk 

1999, s. 113.  



komunikacji, lokalizuje preferowane treści. Wydaje się jednak, iż w miarę komplikowania się rzeczywistości wirtualnej 

możliwości w tym zakresie stają się coraz bardziej ograniczone.  

System oparty na różnych sposobach poszukiwania informacji pozwala na jego różnorodne wykorzystanie. Przykłady 

takich działań przedstawia tabela 9.1.  

 

Tabela 9.1. Wpływ sposobu wyszukiwania informacji w sieci na kształt reklamy społecznej 

System poszukiwania informacji Przykładowe konsekwencje dla reklamy społecznej 

Tryb automatyczny Dotarcie do większej liczby odbiorców, o ile fraza, którą posługuje się aktywny 

użytkownik internetu, jest trafna (np. „pomoc w rzuceniu palenia”).  

Tryb komercyjny Kierowanie przekazu do odpowiedniej grupy użytkowników dzięki wykupieniu pozycji 

na liście wyszukiwania (reklama w wyszukiwarkach). 

Tryb folksonomiczny Kierowanie reklamy do publiczności bezpośrednio zainteresowanej określonym 

problemem, przy użyciu narzędzi wirusowego przekazywania informacji.  

Tryb autonomiczny Możliwość wykorzystania domeny strony internetowej jako łatwo zapamiętywanego 

hasła-klucza kampanii będącego jednocześnie adresem kanału komunikowania w sieci. 

  

Możliwość bezpośredniego dotarcia do odbiorców zainteresowanych problemem, który porusza reklama społeczna, 

uprawdopodabniają wyniki badań przeprowadzonych w obszarach takich, jak profilaktyka czy zdrowie. Już w 2002 roku 62% 

populacji użytkowników sieci w USA (72% kobiet, 51% mężczyzn) szukało informacji o zdrowiu w internecie27. Badania 

empiryczne są często wykorzystywane do konstruowania strategii dotarcia do grup docelowych, zwłaszcza gdy problemy 

społeczne w sposób bezpośredni dotykają osób będących jednocześnie autonomicznymi i aktywnymi odbiorcami mediów. 

Prowadzone na tym gruncie analizy dotyczą chociażby problemów z nałogiem nikotynowym28. 

Ważne pytanie odnoszące się do sposobu korzystania z sieci brzmi: czy to, w jaki sposób próbujemy znaleźć istotne / 

ciekawe / ważne dla nas informacje, wpływa na kształt reklamy społecznej? Biorąc pod uwagę chociażby przedstawione tryby 

poszukiwania informacji, nietrudno zauważyć, iż zasadniczo można wskazać dwa modele percepcji treści:  

• Konsumujemy to, co inni chcą, abyśmy konsumowali.  

• Konsumujemy to, co sami chcemy konsumować. 

Podział ten ma charakter schematyczny, nieostry i nie pokrywa się w istocie (a przynajmniej nie w sposób bezpośredni) 

z opisanymi czterema trybami poszukiwania informacji. Chodzi tu bardziej o dominację i prymat jednego z podmiotów. 

Pierwszy model zasadniczo znajduje zastosowanie w odniesieniu do mediów tradycyjnych, choć i tu warto pamiętać, że 

odbiorca zawsze może przełączyć kanał lub wyrzucić gazetę do kosza. W drugim natomiast występują czynniki 

upodmiotowienia. Chodzi głównie o samodzielne ustawienie parametrów filtrów, przez które przedostają się informacje 

(subskrypcja), i ostateczne kliknięcie elementu, które doprowadzi do wyświetlenia lub wyemitowania komunikatu. Twórcy 

reklamy społecznej muszą więc odpowiedzieć na istotne z punktu widzenia skuteczności pytanie: co odbiorcy chcą oglądać, 

kiedy mówimy do nich o ważnych problemach społecznych? 

Zgodnie z procedurą folksonomiczną użytkownicy sieci chcą być konsumentami komunikatów, które konsumują inni. 

W dobie uspołecznienia sieci można tu mówić o społecznym dowodzie słuszności spotęgowanym dzięki masowej skali 

zjawiska. Mechanizm ten uwiarygodnia komunikaty rekomendowane przez innych, a obecność w tym gronie osób znanych 

użytkownikowi sieci wzmacnia siłę przekazu. Liczne badania potwierdzają pozytywniejszy odbiór komunikatów 

rekomendowanych przez współużytkowników sieci. Analizy relacji sieciowych wykazują, iż w największym stopniu dotyczy 

to ludzi młodych29. Zależności te znajdują potwierdzenie także w przypadku reklamy społecznej, i to bez względu na temat 

 
27 C.A. Lin, G.A. Hullman, op. cit., s. 178. 
28 Ibidem. 
29 H.J. Paek, T. Hove, H. Ju Jeong, M. Kim, Peer or expert? The persuasive impact of YouTube public service announcements producers, 

„International Journal of Advertising” 2011, nr 30, s. 164. 



kampanii30. Rozbieżności istnieją natomiast w obszarze zmiennych, którymi charakteryzują się poszczególne typy przekazów, 

takich jak na przykład rodzaj wykorzystanych emocji31.  

Niezwykle ciekawe są rekomendacje amerykańskich badaczy reklamy społecznej dotyczące ich umieszczania w 

środowisku online. Po pierwsze, doceniany jest i dodatnio skorelowany z wysoką oceną reklamy społecznej przekaz 

komentowany w sposób pozytywny przez użytkowników sieci. Pozytywne komentarze wzmacniają identyfikację, poprawiają 

oceny i zmniejszają prawdopodobieństwo aktywności, która była przedmiotem napiętnowania w reklamie społecznej32. 

Umieszczanie komunikatu w strukturze sieciowej, w której informacja przekazywana jest z ust do ust, zwiększa 

prawdopodobieństwo otrzymania reklamy od osoby znanej. Skutkuje to wzrostem zaufania i uwiarygodnieniem przekazu. 

Praktycy uznali za wartościowe zarówno mechanizm rządzący tego typu działaniami, a więc komunikację wirusową, jak i 

narzędzia wykorzystywane do jej realizacji, czyli serwisy społecznościowe. 

 

 

[3] Przykład 9.1. Reklama Mafia dla psa  

Reklama Mafia dla psa to główny element kampanii mającej wpłynąć na zmianę zachowania wobec zwierząt, piętnującej takie 

działania jak maltretowanie czworonogów, znęcanie się nad nimi i pozbywanie się ich. Kampania miała także zachęcać do 

wpłacania pieniędzy na rzecz fundacji-organizatora. Głównym narzędziem zastosowanym w reklamie jest humor bazujący na 

zasadzie kontrastu. Chodzi mianowicie o wykorzystanie postaci Rysia z Klanu i umieszczenie jej w nowej roli – szefa mafii, 

który zwraca na siebie uwagę głównie wulgarnym językiem. Pierwotna postać, grana przez Piotra Cyrwusa w serialu 

emitowanym w Telewizji Polskiej od 1997 roku, stała się powszechnie rozpoznawalnym symbolem kultury osobistej i 

pantoflarza. Zestawienie jej z bezwzględnym gangsterem stanowiło podstawę groteskowej wymowy całego projektu, który 

przyciągnął uwagę wyjątkowej, jak na warunki mediów społecznościowych w Polsce, widowni (do lipca 2014 roku ponad 3,5 

mln odsłon na portalu YouTube).  

Humor podszyty wulgarną treścią stał się podstawą działań wirusowych w serwisach społecznościowych, co zapewniło 

sukces całemu projektowi. Skuteczność mierzona wielkością wpłat na rzecz fundacji obliczona została na poziomie 205% 

planu: zebrano ponad 100 tys. zł, podczas gdy plan zakładał 50 tys.  

Mafia dla psa stanowi dziś ważny punkt odniesienia dla polskiej branży marketingowej, także dzięki autorefleksji nad 

jej kondycją. Spot zaczyna się słowami: „Kampanie społeczne to zawsze niezłe gówno. Czerstwo zrealizowane i ten głos: »I ty 

możesz pomóc!«. Nie wiadomo, kurwa, o co chodzi. A przekaz powinien być prosty, jak aparycja przeciętnego chama ze 

Śląska”. Krytyczny stosunek autorów (Kazimierz Zbąski, Maria Zbąska, Dom Produkcyjny Timecode) do standardowych 

działań, wobec niewątpliwego sukcesu projektu, stał się głosem nowej generacji twórców reklamy społecznej. 

 

Fundacja na rzecz zwierząt „Przytul Psa”, 2012, http://www.siepomaga.pl/r/dlapsa. 

 

 

Inną próbą dostosowania kształtu przekazu do oczekiwań użytkowników sieci jest odwołanie się do narzędzi, które są 

dla odbiorcy wartościowe lub interesujące, w związku z czym mogą skłonić go do podzielenia się komunikatem z innymi. 

Warto zestawić powstały w ten sposób katalog z wcześniejszymi zabiegami, wykorzystywanymi w okresie, nazwijmy to, 

analogowym reklamy społecznej. Tematyka tego typu działań była i pozostaje zróżnicowana, stosowano rozmaite narzędzia, 

niemniej kilka z nich cieszyło się szczególną popularnością: 

 
30 Ibidem, s. 162; J. B. Walther,  D. DeAndrea, J. Kim, J.C. Anthony, The influence of online comments on perceptions of anti-marijuana 

public service announcements on YouTube, „Human Communication Research” 2010, nr 36, s. 473. 
31 H.J. Paek, T. Hove, H. Ju Jeong, M. Kim, op. cit., s. 179–183. 
32 J.B. Walther,  D. DeAndrea, J. Kim, J.C. Anthony, op. cit., s. 483–487. 



• Lęk. Technikę intensyfikacji lęku wykorzystuje się przede wszystkim w reklamach dotyczących uzależnień, 

profilaktyki chorób i bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jej celem jest skłonienie do wykonywania pewnych działań 

lub – częściej – do ich unikania lub zaniechania33.  

• Szok. Często wykorzystywany w zestawieniu z innymi technikami, na przykład wspomnianą wyżej intensyfikacją 

lęku. Szok ma poprawiać zapamiętywalność komunikatu i uruchamiać mechanizm utożsamiania się z podejmowanym 

problemem, z reguły poprzez zabieg nagłej zmiany emocji obecnych w przekazie.  

• Wstyd. W reklamach społecznych odwołujących się do wstydu bohater najczęściej wykazuje podobieństwo do 

członków grupy docelowej. Komunikat ukazuje konsekwencje postępowania niezgodnego z powszechnie przyjętym 

systemem reguł i zachowań. Wstyd wykorzystywany jest na przykład przy komentowaniu uzależnień od środków 

psychoaktywnych. 

• Humor. Narzędzie stosowane w celu ukazania problemu w pozytywnym kontekście, nierzadko, aby zmienić jego 

społeczne postrzeganie. Stosowane w przypadku ukazywania w reklamie wielu kwestii społecznych, często na 

zasadzie kontrastu w stosunku do zjawiska, które z natury w głównym nurcie dyskusji bywa tabu lub jest 

przedmiotem politycznej poprawności. 

• Erotyka. Uniwersalne narzędzie stosowane równie często w działaniach komercyjnych, co społecznych. Zazwyczaj 

jest jedynie wzrokowym bodźcem pobudzającym zainteresowanie odbiorcy.  

Te – jak się wydaje – najpopularniejsze narzędzia bazujące na pierwiastku emocjonalnym stanowią bodziec afektywny, 

który w ostatnich latach funkcjonowania reklamy społecznej, także na rynku polskim, nadawał pewien ton konstruowaniu i 

popularyzacji przekazów. W zależności od sprawności twórców komunikaty charakteryzowały się mniejszą lub większą 

skutecznością w popularyzacji problemów i zmienianiu postaw. Badania pozwoliły określić wyznaczniki skuteczności 

omawianych narzędzi34. Ważne dla niniejszych rozważań pytanie brzmi: czy w realiach sieci uspołecznionej i w dobie rozwoju 

nowych sposobów wyszukiwania informacji podobne zabiegi będą skuteczne? Czy warto poświęcić większą uwagę niektórym 

z nich, czy może zupełnie zmienić katalog stosowanych narzędzi?  

Częściowej odpowiedzi pozwalają udzielić badania prowadzone z udziałem użytkowników. Zarówno analizy makro 

skupiające się na funkcjonalnościach sieci35, jak i badania ilościowe oparte na deklaracjach użytkowników wskazują, że 

internauci korzystają z sieci głównie w celach towarzyskich i rozrywkowych. Raport CBOS z 2014 roku jednoznacznie 

dowodzi, iż funkcje towarzyskie (utrzymywanie kontaktów ze znajomymi, grupami znajomych, odnajdywanie dawnych 

znajomości) oraz rozrywkowe (słuchanie muzyki, oglądanie filmów, zdjęć, czytanie tekstów) uzyskują prymat nad innymi36. Z 

pewną dozą ostrożności możemy zatem wnioskować, iż połączenie funkcji fatycznej i ludycznej stanowi istotne z punktu 

widzenia strategii podglebie dla zwiększania skuteczności przedsięwzięć zmierzających do zmiany postaw i zachowań 

społecznych. Tym bardziej może być to spostrzeżenie wartościowe w przypadku reklamy społecznej. Jak informuje raport 

Portret internauty, osoby w gorszej sytuacji życiowej chętniej wykorzystują internet w celach rozrywkowych niż użytkowych 

(tzw. trzeci poziom cyfrowego podziału). To właśnie one są najczęściej narażone na problemy, w które wymierzona jest 

reklama społeczna, i warto mieć na uwadze tę prawidłowość37. 

W sytuacji, gdy użytkownik zyskał autonomię w wyborze treści, dużą rolę odgrywa kształt konwencji emocjonalnej 

zastosowanej w przekazie reklamowym. Człowiek z natury unika informacji wywołujących u niego poczucie dyskomfortu lub 

stres. Badania nad wykorzystaniem socjotechniki intensyfikacji lęku potwierdzają to zjawisko, dlatego zawsze należy 

 
33 M. Łukasik, Mechanizm intensyfikacji lęku w socjotechnice współczesnej demokracji, [w:] Dwa oblicza socjotechniki, red. P. Pawełczyk, 

Poznań 2006, s. 78. 
34 Przykładowo, w kontekście wspomnianego posługiwania się lękiem, wyznacznikami takimi są: jego natężenie, obecność zalecenia 

pozwalającego uporać się ze strachem czy wysokie prawdopodobieństwo realizacji takiego zalecenia. Istotne jest także branie pod uwagę 

czynników psychicznych dotyczących odbiorców (np. ich samooceny). Zob. A. Pratkanis, E. Aronson, Wiek propagandy, Warszawa 2003, s 

187.  
35 M. Szpunar, op. cit., s. 109–110.  
36 Internauci…, op. cit., s. 16. 
37 Portret internauty: raport z badań, red. M. Wenzel, M. Feliksiak, P. Toczyński, Warszawa 2009, s. 43, 64. 



zastanowić się, jaki powinien być poziom emocjonalnego natężenia przekazu. Część analityków zaobserwowało wypieranie 

lub całkowite odrzucenie komunikatu mającego zbyt stresogenny wpływ na odbiorcę. Okazuje się bowiem, iż po 

przekroczeniu pewnej granicy lęk ma właściwości paraliżujące, co czyni odbiorcę niezdolnym do reakcji. Potwierdzenie 

znajduje hipoteza defensywnego unikania, na podstawie której J. Janis wykazał krzywoliniowy związek między natężeniem 

negatywnych emocji a skutecznością reklamy38. 

Ludzie, którzy z natury unikają bodźców stresogennych i negatywnie wpływających na nastrój, wykazują większą 

tolerancję wobec informacji mających dodatni wektor nacechowania emocjonalnego lub wzbudzających odczucia, które 

sprzyjają dzieleniu się nimi z innymi użytkownikami sieci (szok, zdziwienie, zaskoczenie). Szczególnie często opisywanym 

narzędziem, przydatnym nie tylko w środowisku online, jest humor39. Ta znajdująca potwierdzenie w praktyce działań 

reklamowych teza powinna być jednak każdorazowo weryfikowana, a zastosowane rozwiązania powinny uwzględniać profil 

psychologiczny użytkowników sieci. Wiele zależy bowiem od poziomu poszukiwania doznań (sensation-seeking), w którego 

skład wchodzą takie cechy jak: doznawanie uczucia grozy i przygód (ang. thrill and adventure seeking), poszukiwanie przeżyć 

(ang. experience seeking), rozhamowanie (ang. disinhibition) czy podatność na nudę40. Współczynnik różni się zasadniczo u 

kobiet i mężczyzn, jest wyraźnie wyższy u tych drugich, co powinno skutkować różnicowaniem reklam społecznych pod 

kątem płci. Badania dowodzą, iż czynnik ten należy brać pod uwagę w przypadku komunikatów online41. 

 

 

[3] Przykład 9.2. Reklama Dumb  Ways to Die  

Reklama internetowa stanowiła część kampanii społecznej pod tym samym tytułem i dotyczyła bezpieczeństwa użytkowników 

transportu publicznego. Trzonem komunikatu był teledysk utrzymany w konwencji czarnego humoru, który opowiadał – 

zgodnie z tytułem – o różnych „głupich sposobach straty życia”. Głównym narzędziem jest więc nietypowe (szokowe?) 

zestawienie poważnego tematu, jakim jest śmierć ludzka, z ironicznym podejściem do podjętej kwestii. W kontekście reklamy 

społecznej dotyczącej bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest to ujęcie nietypowe, ponieważ omija najczęściej stosowaną w 

tej konwencji socjotechnikę intensyfikacji lęku. Reklama okazała się sukcesem w skali nie tylko lokalnej – jak zakładano, ale 

także globalnej, o czym świadczy 85 mln wyświetleń w serwisie YouTube. W czasie pierwszej fazy emisji reklamy 

bezpieczeństwo transportu osób w Melbourne zasadniczo się poprawiło42. Agencja, która zaprojektowała kampanię (McCann 

Melbourne), założyła, że humorystyczny i „zaraźliwy” charakter reklamy pozwoli jej spełnić funkcję wirusa w sieci i zapewni 

szybkie rozprzestrzenianie się komunikatu w mediach społecznościowych oraz niskie koszty emisji. Strategia ta zwieńczona 

została sukcesem. Autorzy kampanii zadbali także o czynnik angażujący odbiorcę, przygotowując grę na urządzenia mobilne.  

 

Metro Trains in Melbourne, 2012, http://dumbwaystodie.com. 

 

 

 

Reklama szokowa w mediach tradycyjnych najczęściej łączona była z socjotechniką intensyfikacji lęku czy 

wzbudzaniem poczucia obrzydzenia, co według badań miało zwiększać jej skuteczność43. W sieci sama szokowość pozostaje 

wartością zwielokrotniającą zainteresowanie, niemniej źródło szoku jest umiejscawiane gdzie indziej, a to ze względu na 

 
38 N. Maliszewski, Regulacyjna rola utajonej postawy, Warszawa 2005, s. 42. 
39 C.A. Lin, G.A. Hullman, op. cit., s. 178. 
40 J. Strelau, Psychologia temperamentu, Warszawa 2001, s. 166. 
41 J.B. Walther, D. DeAndrea, J. Kim, J.C. Anthony, op. cit., s. 471. 
42 S. Cauchi, No dumb luck: Metro claims safety success, http://www.theage.com.au/victoria/no-dumb-luck-metro-claims-safety-success-

20130214-2eelt.html (1.11.2014).  
43 G. Leshner, F. Vultee, P. D. Bolls, J. Moore, When a fear appeal isn’t just a fear appeal: The effects of graphic anti-tobacco messages, 

„Journal of Broadcasting & Electronic Media” 2010, nr 54(3), s. 485–507. 



niechęć użytkownika do konsumowania treści będących dla niego źródłem dyskomfortu. Źródłem szoku mogą być zatem 

niekonwencjonalny język, nietypowe zestawienie tematu i towarzyszących mu emocji czy przełamywanie granic 

obyczajowości. Wynika to – znowuż – z samej specyfiki komunikacji, która sprzyja reklamie szokowej. Oczywiście istnieje 

możliwość wprowadzenia ograniczeń wiekowych, które uniemożliwiają zbyt młodym użytkownikom obejrzenie reklamy.  

Istnienie tzw. zakazanych reklam pozwala na ukrywanie pod tym szyldem przekazów, które nie miałyby szans na emisję w 

mediach tradycyjnych. Często tego typu komunikatom towarzyszy formalne odcinanie się określonych podmiotów od procesu 

produkcji reklamy, która ich dotyczy. Reklamy, tworzone rzekomo przez samych użytkowników, stają się wyrazem 

spontaniczności i entuzjazmu społeczności internetu oraz akceptacji określonego produktu czy idei. Wszystko to sprawia, iż 

możliwość prawnej kontroli reklamy internetowej jest znacznie utrudniona. Jeśli dodać do tego brak odpłatności i umowy między 

nadawcą a producentem, kłopoty w zidentyfikowaniu nadawcy, poczucie anonimowości twórców i dość niestandardowe 

działania, to można zaryzykować stwierdzenie, iż czynniki te zachęcają do zbliżania się do granic etycznych i prawnych, a nawet 

ich przekraczania. Jednocześnie szokowość czy sensacyjność reklamy, znacznie częściej wykorzystywana w przekazach 

społecznych niż komercyjnych, może być źródłem jej sukcesu w środowisku online. 

Do powyższych czynników warto dopisać pewne uniwersalizmy komunikacyjne, które obowiązują także w sieci. 

Chodzi mianowicie o dobrze uargumentowane i przeanalizowane w literaturze rozwiązania kompozycyjne, odwołujące się do 

szerszych trendów, takich jak gloryfikacja kultury obrazu, personalizacja i skracanie przekazu czy wykorzystanie możliwości 

interaktywnych nowych mediów. Występowanie tych prawidłowości w sieciowej reklamie społecznej badali naukowcy 

amerykańscy. Ich wnioski nie są jednak bezwartościowe dla badacza realiów polskiej rzeczywistości społecznej, przede 

wszystkim z uwagi na podobne nawyki, jakie towarzyszą użytkownikom globalnej wioski. W sposób szczególny Amerykanie 

podkreślają wspieranie tekstu przez obraz. Zwiększona w ten sposób atrakcyjność przekazu stanowi dla użytkowników sieci 

istotny czynnik zwiększający poziom uwagi44. J.B. Walther, D. DeAndrea, J. Kim, J.C. Anthony, badając społeczność serwisu 

społecznościowego YouTube, wykazali, że wyłączenie niektórych elementów personalizujących użytkowników (np. 

graficznego awatara) nie sprzyja pozytywnemu odbiorowi reklamy społecznej, o czym świadczą pojawiające się pod nią 

komentarze45. W literaturze można też odnaleźć dowody na pozytywną korelację między interaktywnością a skutecznością 

reklamy społecznej46. Wszystkie te elementy zdają się wskazywać, że reklama społeczna online ma większe możliwości 

wpływu na odbiorcę. 

 

 

 

[3] Przykład 9.3. Reklama Pomóż Adasiowi 

Tematem reklamy była przemoc w rodzinie, a celem – rozpropagowanie numeru KRS fundacji „Dzieci Niczyje” jako 

organizacji pożytku publicznego. Głównym narzędziem reklamy wykonanej przez agencję McCann Worldgroup była 

interaktywność. Scenariusz oparty został na historii ojca karcącego w sposób brutalny swoje dziecko, ponieważ na kartkówce 

źle wykonało zadanie matematyczne. Użytkownik mógł uratować chłopca, wykonując poprawnie rachunek za niego. 

Wynikiem działania okazywał się rzeczony numer KRS. Akcja promowana była za pomocą strony internetowej i aplikacji 

zamieszczonej w serwisie Facebook. Twórcy kampanii w sposób umiejętny połączyli jej cel (zapamiętanie numeru KRS) z 

interaktywnością jako narzędziem zaangażowania odbiorcy w działania komunikacyjne.  

 

Fundacja Dzieci Niczyje, 2014, www.kartkowka.fdn.pl. 

 

 

 
44 A. Kulkarni, Impact of Endorser and Message Appeal on the Success of an Online AIDS PSA, Pune 2009, s. 7–8. 
45 J.B. Walther,  D. DeAndrea, J. Kim, J.C. Anthony, op. cit., s. 472. 
46 B. Cugelman, op. cit., s. 36. 



[2] Zakończenie 

 

Jeśli reklama społeczna ma stanowić część projektu marketingowego, to warto pamiętać o konsekwencjach ekonomicznych 

komunikowania się ludzi za pomocą sieci i rezultatach takich działań dla projektów społecznych. Ogólny trend w branży 

zakłada zastępowanie efektowności efektywnością. Za praprzyczynę tej racjonalizacji można by uznać troskę o zmniejszenie 

kosztów i podniesienie skuteczności. W internetowej komunikacji obserwujemy prymat treści nad formą. Jakość grafiki czy 

filmu nie musi być tak dobra jak w produkcjach telewizyjnych czy przeznaczonych dla prasy. Zastąpienie jakości treścią 

emocjonalną mającą u podstaw kulturową wspólnotę symboliczną staje się jednym z wyznaczników masowej wymiany 

informacji w sieci. Prowadzi to do racjonalizacji nakładów czasu w stosunku do efektów pracy. Przemyślana strategia dotarcia 

do grupy docelowej stanowi pokłosie opisanych w artykule mechanizmów poszukiwania informacji przez użytkownika. 

Wszystkie te elementy skutkują zwiększeniem efektywności wydatków w stosunku do zakładanych rezultatów kampanii. 

Przytoczone badania empiryczne, refleksje nad komunikowaniem i przeanalizowane przykłady pozwalają na ostrożne 

potwierdzenie postawionych hipotez, z uwzględnieniem zastrzeżeń dotyczących pewnych kategorii osób, narzędzi i 

mechanizmów. Nowe media pełniej niż media tradycyjne wykorzystują instrumenty zwiększające skuteczność w nakłanianiu 

do przyjmowania postaw promowanych przez reklamę społeczną. W szczególności dotyczy to ludzi młodych i użytkowników 

serwisów społecznościowych, oceniających reklamy na podstawie rekomendacji współużytkowników. W ten mechanizm 

wpisuje się internetowa reklama społeczna, która podlega mniejszej kontroli niż reklama przeznaczona dla mediów 

tradycyjnych. Można ją uznać za źródło bardziej kontrowersyjnych treści, stanowiących atrakcyjny przedmiot wymiany w 

ramach wzajemnych relacji podtrzymywanych za pomocą internetu. W porównaniu z mediami tradycyjnymi nowe media 

zapewniają większą racjonalizację przedsięwzięć marketingowych, dają możliwość działań mniej kosztownych i precyzyjniej 

trafiają do osób, których dotyka problem podjęty w reklamie. 

Odpowiadając na pytanie zawarte w tytule artykułu, można stwierdzić, iż sama reklama społeczna jako idea szeroko 

pojmowanej zmiany pozostaje zasadniczo nienaruszona. Można zastanawiać się nad redefinicją pojęcia, biorąc pod uwagę 

następującą wątpliwość: czy można nazywać reklamą to, co stanowi nieodpłatną formę promocji idei i postaw, a co wynika ze 

zmian w obrębie funkcjonowania mediów? Wydaje się, że mamy do czynienia z kontynuacją funkcji reklamy społecznej jako 

takiej. Tym niemniej zarówno wybrane mechanizmy, jak i narzędzia i trendy w kontekście reklamy wydają się spełniać 

warunki komunikacyjnego novum, dlatego powinny wywołać dyskusję nad nowym paradygmatem dla reklamy społecznej, 

która w ciągu ostatnich kilkunastu lat – podążając za reklamą komercyjną – zasadniczo zmienia się, dopasowując się do 

nowych wzorów zachowań i przyzwyczajeń komunikacyjnych użytkowników mediów masowych. Dokładniejsze badania 

ilościowe i jakościowe w tym zakresie, których na gruncie polskim nadal odczuwamy deficyt, z pewnością rozwiałyby kilka 

wątpliwości, w szczególności związanych z zasadnością dyskusji nad takim paradygmatem.  
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