
Temat: PODSTAWOWE ZASADY REKLAMY 
 
Podstawowe zasady reklamy: 
 
Każda gałąź prawa (prawo reklamy) ma swoje zasady, czyli normy prawne obowiązujące w jednym lub 
wielu przepisach, odznaczające się szerokim zakresem obowiązywania, dużym stopniem ogólności                       
i mające podstawowe znaczenie dla danej gałęzi prawa. Przez użycie słowa „podstawowe” autorzy 
Kodeksu Etyki Reklamy uprzedzają, że zasady, które są wymienione w tym rozdziale nie wyczerpują 
całego katalogu zasad prawa reklamy, lecz obejmują najważniejsze z nich, te, których obowiązywanie                  
w naszym prawie jest najważniejsze.  

 
Najważniejsze zasady reklamy (18): 
 
1) reklamy nie mogą zawierać treści dyskryminujących, w szczególności ze względu na rasę, 

przekonania religijne, płeć lub narodowość; 
2) reklamy nie mogą zawierać elementów, które zachęcają do aktów przemocy; 
3) bez uzasadnionej konieczności powodowanej np. względami społecznymi i profilaktyką, reklamy nie 

mogą motywować do zakupu produktu poprzez wykorzystywanie zdarzeń losowych, wywoływanie 
lęku lub poczucia strachu; 

4) reklama nie może być realizowana w sposób, który naraziłby na uszczerbek obiekty o znaczeniu 
historycznym lub artystycznym; 

5) reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia 
lub wiedzy; 

6) reklamodawca, promujący, pośrednik i środki przekazu, każdy wyłącznie w zakresie swojej 
działalności dotyczącej reklamy, będzie przestrzegał zasady, aby odbiorca reklamy powstałej lub 
rozpowszechnianej z jego udziałem mógł zawsze zidentyfikować, że dany przekaz jest reklamą; 

7) reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do: 
a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, 

pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu; 
b) wartości produktu i jego rzeczywistej ceny oraz warunków płatności, w szczególności takich jak 

sprzedaż ratalna, leasing, sprzedaż na kredyt, sprzedaż okazyjna;  
c) warunków dostawy, wymiany, zwrotu, napraw i konserwacji;  
d) warunków gwarancji;  
e) praw własności intelektualnej i przemysłowej, takich jak w szczególności patenty, nazwy, znaki 

towarowe oraz wzory przemysłowe i modele;  
f) urzędowych zezwoleń lub atestów, nagród, medali i dyplomów; 
g) zakresu świadczeń przedsiębiorcy na cele dobroczynne.  

8) reklamy porównawcze są dopuszczalne, jeżeli służą interesom ożywionej konkurencji oraz informacji 
publicznej. Nie mogą jednak wprowadzać w błąd odbiorców reklamy (reklama, która umożliwia 
rozpoznanie konkurenta lub jego produktów);  

9) reklama nie może przedstawiać lub odnosić się do jakiejkolwiek osoby fizycznej, w tym także 
powszechnie znanej w związku z np. pełnieniem przez nią funkcji publicznych, bez uzyskania jej 
wcześniejszej zgody, ani też bez uprzedniej zgody opisywać lub odnosić się do rzeczy będącej 
własnością konkretnej osoby, w sposób mogący wywołać wrażenie jej osobistej rekomendacji 
(wykorzystywanie osób powszechnie znanych); 

10) Jeżeli w reklamie zawarto informację o gwarancji w zakresie i znaczeniu prawnie wiążących 
warunków sprzedaży muszą one być dostępne w punkcie sprzedaży lub dołączone do produktu                   
i zostaną przekazane beneficjentowi; 

11) przedstawienie w reklamie warunków sprzedaży ratalnej, sprzedaży na kredyt lub innych form 
kredytu konsumenckiego musi być dokonane w taki sposób, by nie rodziła wątpliwości rzeczywista 
końcowa cena reklamowanego produktu, a także kwota płacona gotówką, wysokość zaliczki, 
wysokość oprocentowania, terminy spłat rat kredytu oraz inne warunki związane z tą formą 
sprzedaży; 



12) reklamy informujące o ofertach pożyczki nie mogą zawierać stwierdzeń mogących wprowadzić 
odbiorców w błąd w szczególności co do ich rodzaju, niezbędnych zabezpieczeń, terminów spłat, 
rzeczywistych kosztów odsetek oraz możliwych innych opłat; 

13) reklamy informujące o sposobach oszczędzania lub inwestowania nie mogą zawierać stwierdzeń 
wprowadzających odbiorców w błąd w szczególności co do szacowanego przyszłego dochodu, 
czynników wpływających na jego wysokość oraz możliwych korzyści podatkowych; 

14) nie można stosować reklamy mogącej stworzyć u odbiorcy wrażenia, że nie istnieje obowiązek zapłaty 
za produkt, o ile nie jest on istotnie bezpłatny; 

15) reklamy nie mogą propagować postaw kwestionujących prawa zwierząt. Reklamy wykorzystujące 
wizerunek zwierząt powinna cechować powściągliwość, tak aby zwierzęta nie były przedstawiane            
w sposób sugerujący możliwość ich niehumanitarnego traktowania. 

 
 
Zadanie domowe: 
 
Proszę udzielić odpowiedzi na jedno z poniższych pytań i przesłać pracę poprzez dziennik lekcyjny / MS. 
Objętość maksymalnie ½ strony formatu A4. 
1. Wyjaśnij co nie jest reklamą w znaczeniu Kodeksu i podaj przykłady. 
2. Czym jest tzw. „Lista Robinsona/Lista Robinsonów”? W jaki sposób można zastrzec kanały marketingu 

bezpośredniego? (cztery kanały: telefon, e-mail, sms, list).  
Działania w walce z niechcianą reklamą. 

 
 
 
 


