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Zamiast wstępu 
 
Postanowiłem wybrać temat pt. „WaŜny problem mojej miejscowości/gminy – 
jak go rozwiązać?” . Problem, którym postanowiłem się zająć jest reklama. 
Jestem mieszkańcem największego polskiego miasta – Warszawy. Codziennie 
muszę oglądać MEGA reklamy w całym mieście, a nie jest to przyjemność. Na 
odcinku ok. 4,5 km z mojego domu do szkoły przy ulicy Górczewskiej 
naliczyłem 48 bilbordów co oznacza, Ŝe reklamy stoją od siebie w odległości 
mniejszej niŜ 100 metrów. Te ogromne płachty szpecą miasto. Centrum, które 
powinno być wizytówką Warszawy jest po prostu przez nie zalane. Moim 
zdaniem ten problem jest na tyle powaŜny by zwrócić na niego większą uwagę.  
 
Co to jest reklama? 
 
Jak moŜna przeczytać w „Wikipedii” największej internetowej encyklopedii 
reklama jest to:  „informacja połączona z komunikatem perswazyjnym. 
Zazwyczaj ma na celu skłonienie do nabycia lub korzystania z określonych 
towarów czy usług, popierania określonych spraw lub idei (np. promowanie 
marki). 
Reklama przybiera róŜną postać - od rzetelnej informacji o cechach produktu, 
spotykanej głównie w prasie specjalistycznej, po wychwalanie produktu bez 
rzetelnej informacji merytorycznej o przedmiocie reklamy, co często przypisuje 
się reklamie telewizyjnej. 
Czasami reklama występuje w formie ukrytej - np. firmy organizują prezentacje 
własnych technologii czy teŜ piszą artykuły do prasy specjalistycznej na ich 
temat - co jest na pograniczu reklamy i edukacji lub ukazywane są przedmioty, 
będące towarami określonej marki, umieszczone w kontekście filmu 
fabularnego. 
Czasem reklama łączona jest z korzyściami dla osób decydujących o 
skorzystaniu z przedmiotu reklamy - np. firmy sponsorują wyjazdy szkoleniowe 
lub pseudoszkoleniowe w atrakcyjne miejsca - co jest na pograniczu reklamy i 
korupcji. 
PoniewaŜ celem reklamy jest skuteczność ich oddziaływania na odbiorcę, 
dlatego moŜna się spotkać w reklamie z treściami wywołującymi np. skandal 
obyczajowy lub procesy sądowe. Dzięki temu wzrasta zainteresowanie wokół 
reklamy a tym samym jej siła oddziaływania. […]” 
 
 
 
 
 
 



Reklama w Polsce. 
 
Pierwsze reklamy w Polsce pojawiły się juŜ na początku XX w., lecz dopiero po 
roku 1989 rynek reklamy zaczął dobrze rozwijać się w Polsce i juŜ na dobre się 
w niej zakorzenił.  
 
Z reklamą spotykamy się codziennie: w telewizji, radiu, gazetach, na bilbordach 
itd. Lecz od kilku lat rynek reklamy wkroczył równieŜ gdzie indziej, czyli na 
budynki. Mega reklamy wiszą na budynkach mieszkalnych, zabytkowych 
kamienicach, w centrach miast. Nie tylko utrudniają one Ŝycie mieszkającym 
tam ludziom, ale takŜe szpecą estetykę miasta. 
 
Oto tabela przedstawiająca pewne dane dotyczące stolic Polski i Francji - 
Warszawy i ParyŜa. 
 
 Warszawa ParyŜ 
Powierzchnia 517,24 km2 105 km2 (granice 

administracyjne) 
Liczba mieszkańców 1 707 981 2 153 600 
Liczba bilbordów 20 000 2 000 
Max. wielkość bilbordu 48 m2 8 m2 
 
Na podstawie powyŜszej tabeli łatwo wysunąć wnioski: 

1. W ParyŜu jest 10 razy mniej billboardów niŜ w Warszawie. 
2. Maksymalna wielkość reklamy w ParyŜu jest 6 razy mniejsza niŜ w 

Warszawie. 
 
Wstęp do ankiety 
 
Od kilku lat jadąc koło 
kamienic przy alejach 
Jerozolimskich widzę napis: 
„Reklama sponsoruje 
odbudowę elewacji 
kamienicy”. 
 
- Po pierwsze, od kilku lat 
nie widać tam Ŝadnych 
robót konserwacyjnych, 
naprawczych czy 
remontowych. 
 



- Po drugie, taka reklama musiałaby wisieć tam dziesiątki lat by „zarobić” na 
remont. 
 
- Po trzecie, turyści czy zwykli ludzie przyjeŜdŜający do Warszawy na Dworzec 
Centralny od razu ”witani są” lub lepiej ”atakowani” przez wielkie, kolorowa 
płachty reklamujące Erę, która nadaje rytm lub ogromną, plastikową Kung-Fu 
Pandę. Zamiast obejrzeć odnowione kamienice. 
 
 
 
 
W „Gazecie Wyborczej” 
moŜemy przeczytać: „ 
[…] Dzięki uchwale 
paryskich radnych w 
ciągu dwóch lat zniknie z 
miasta 20 proc. duŜych 
reklam, a ich maksymalna 
powierzchnia zostanie 
zredukowana z 12 metrów 
kwadratowych do ośmiu 
(!). Nie wolno ich będzie 
umieszczać juŜ nie tylko w 
historycznym centrum, ale 
takŜe bliŜej niŜ o 50 
metrów od szkół i 
cmentarzy, pod mostami, 
na wzgórzu Montmartre i na całej długości paryskich nadbrzeŜy Sekwany. 
Przepisy umoŜliwiające reklamodawcom większą swobodę w rejonach dworców 
i wokół obwodnicy miasta zostaną zniesione.  […]” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wyniki przeprowadzonej ankiety 
 
Postanowiłem porozmawiać z warszawiakami przy stacji Metra Centrum co 
sądzą na temat warszawskich reklam. Oto wyniki: 
 

1. Czy Pana/Pani zdaniem w Warszawie występuje problem mega reklam? 
 

 
 
Wszystkie pytania zadałem 50 osobom. Respondenci, których pytałem 
byli w róŜnym wieku, chciałem usłyszeć ”głos” młodych oraz co na ten 
temat mają do powiedzenia starsi warszawiacy. Na pytanie pierwsze 
pytanie, aŜ 46 osób (92%) powiedziało, Ŝe w Warszawie występuje 
problem mega reklam, tylko 4 osoby (8%) stwierdziły, Ŝe nie. Trudno się 
z tym nie zgodzić bo w miejscu gdzie robiłem ankiety (Metro Centrum) 
ze wszystkich stron widać reklamy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Jeśli tak, jak wielki jest to problem? 
 

 
Jeśli na pierwsze pytanie osoba odpowiedziała pozytywnie zapytałem jak 
wielki według niej jest to problem. 39 osób (82%) stwierdziło, Ŝe jest to 
bardzo duŜy i duŜy problem. Tylko 4 osoby (8%) stwierdziły, Ŝe jest to 
mały i bardzo mały problem. 5 osób (10%) nie miały na ten temat zdania. 
 

3. Czy zgodziłby się Pan/Pani zawiesić przed swoimi oknami mega 
reklamę? 
 

 



48 osób (96%) nie zgodziłoby się na wywieszenie przed swoimi oknami 
reklamy. Jako główne powody wymieniali: 
  - brak światła dziennego 
  - brak świeŜego powietrza 
  - ograniczona widoczność 
  -zły wpływ na psychikę 
Tylko 2 osoby (4%) zgodziłyby się na wywieszenie przed ich oknami 
reklamy. 

 

4. Cze według Pana/Pani reklamy powinny być usunięte, bądź 
zredukowane w Centrum Warszawy? 
 

38 osób (76%) opowiedziały się za zredukowaniem liczby reklam w 
Centrum Warszawy, za główny powód podawały zły wpływ na estetykę 
miasta. 12 osób (24%) stwierdziły, Ŝe nie trzeba tej liczny zmniejszać. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5. Reklam w Warszawie jest: 

 

 
34 osoby (68%) powiedziały, Ŝe reklam w Warszawie jest za duŜo, 14 
osób ( 28%), Ŝe wystarczająco. Tylko 2 osoby (4%), Ŝe za mało. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rozmowa z mieszkańcami 
 
Postanowiłem porozmawiać z 
mieszkańcami kamienicy na rogu 
ulicy Jana Pawła II i alei 
„Solidarności”. Reklama o 
powierzchni ponad 2000 m2 wisi 
tam od maja 2007 r. i zakryła okna 
na 4 piętrach budynku. 
 

„Trzyletnia terapia mojej chorej 
umysłowo córki poszła na marne. Z 
powodu braku światła w mieszkaniu 
po dwóch dniach od powieszenia banneru dziecko znów popadło w depresję” 
skarŜy się pani Barbara, mieszkanka ostatniego piętra kamienicy.  
 
„W lokalach jest teraz słaba cyrkulacja powietrza, a mamy piecyki gazowe. Co 
będzie latem, w upały, wolę nie myśleć” dodaje jej sąsiad pan Jarosław.  
 
Jak się dowiedziałem zgodę na wywieszenie banneru wyraziła 1/3 
mieszkańców,  pozostali jej nie wyrazili lub o sprawie nie zostali 
poinformowani. Wiele osób, które wyraziły zgodę na reklamę nie ma 
przysłoniętych okien. „Z zapytanych przeze mnie 60 lokatorów na reklamę 
zgodziły się dwie osoby” mówi pani Monika, mieszkanka kamienicy. 
 

Firma zarządzająca kamienicą mówi, Ŝe pieniądze uzyskane z reklamy będą 
przeznaczane na remont elewacji, a jest to 35 000 złotych miesięcznie. Jak na 
tak dobrą lokalizację to niezbyt wygórowana stawka. KaŜdego dnia przez to 
skrzyŜowanie przejeŜdŜają dziesiątki tysięcy aut. Z rana do pracy w Centrum 
dojeŜdŜają mieszkańcy z Woli, Bemowa, Włoch i Ursusa, wieczorem wracają. 
Codziennie reklamę ogląda 1/6 mieszkańców stolicy. 
 
W tym przypadku pieniądze z reklamy faktycznie są przeznaczane na jej 
remont. Elewacja z wewnętrznej strony budynku jest juŜ odnowiona. Mam 
nadzieję, Ŝe juŜ niedługo cała kamienica zostanie odnowiona, a reklama raz na 
zawsze zniknie. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wywiad z Ekspertem 
 
O wielkich reklamach w centrum miasta, wyglądzie stolicy i... o powodach, 
dlaczego zakrywane są zabytkowe kamienice w Warszawie, rozmawiam z 
Januszem Malinowskim, pracownikiem Grupy Ströer w Polsce. 
 
Sporo osób krytykuje fakt, Ŝe centrum miasta jest zaśmiecone wielkimi 
reklamami, Ŝe ogromne płachty zakrywają zabytkowe kamienice. Czy coś 
się w tej kwestii zmienia?  
Janusz Malinowski: Trzeba zadać sobie pytanie, czy w Warszawie zasłonięto 
ładne budynki? Nie. Centrum Warszawy nie jest ładne, są problemy z 
zagospodarowaniem go. W tej chwili mówimy o reklamie, a czy ktoś pomyślał, 
Ŝe tymi reklamami zakryto brzydkie budynki? Budynki, które powstają w 
centrum miasta powinny być ładne. Nie myślimy o tym, Ŝeby ktoś w końcu 
zaprojektował coś estetycznego.. Ładniejsze są pewne kawałki miasta, niŜ 
całość. JuŜ od jakiegoś czasu nie jesteśmy w stanie zagospodarować terenu 
wokół Pałacu Kultury. I ciągle mówimy o podrzędnych rzeczach, takich jak 
reklamy. A odsłońmy je i zobaczmy, co się pod nimi kryje? Ładnych budynków 
nikt reklamami nie zakrywa.  
 
Ratusz usiłuje cały czas znaleźć jaki ś pomysł, aby zakryć źle kojarzący się 
Pałac Kultury. Mo Ŝe w takim razie teŜ go przykryć reklamą?  
Albo zburzmy ten Pałac Kultury i na jego miejscu zbudujmy jakieś ładne 
centrum, albo nie zasłaniajmy go, tylko zróbmy coś dookoła, co nie tylko będzie 
z nim współgrało, ale teŜ będzie jego częścią. Jak w takim razie kreowany jest 
wizerunek Warszawy na tle innych miast?  
 
Czy ta sytuacja ma szansę się rozwinąć w pozytywnym kierunku?  
Warszawa jako stolica powinna być wizytówką. A co my mamy? Zaniedbany 
Dworzec Centralny, który moŜna było przebudować juŜ wtedy, gdy budowano 
Złote Tarasy. A miasto? Nie rozwija się dynamicznie. Są setki róŜnych planów, 
przewracanych milion razy, bo jednemu się podoba, drugiemu juŜ nie. Nigdy nie 
słyszałem, Ŝeby rozwinęła się wartościowa dyskusja na ten temat. Poza tym, 
wszyscy mówią o wyglądzie. A nikt nie pomyślał o funkcjonalności! Warszawa 
tak naprawdę nie ma centrum. Dlatego o godzinie 22:00 jest wymarłym 
miastem. Jak się pojedzie do Wrocławia czy Krakowa, to widać, Ŝe te miasta 
tętnią Ŝyciem.  
 
Czyli działania zarówno promocyjne jak i architektoniczne miasta, według 
Pana, to błędne koło?  
Dokładnie. Czy na ładnych hotelach ktoś zawiesza reklamy? Nikt nie zawiesza. 
Ale reszta budynków jest zniszczona, odpada z nich tynk. Gdyby je odnowiono, 
to nikt by na nich reklam nie zawieszał. Jest kilka kamienic koło Dworca 



Centralnego, które pokazują, jak kiedyś Warszawa była piękna. Ale nawet ich 
nie moŜna odnowić! Nie musimy inwestować w całość, ale niech chociaŜ miasto 
odnowi fasady tych budynków, to nikt na nich reklam nie zawiesi.  
 
W jakim kierunku zmierza w takim razie reklama outdoorowa?  
Reklama zmienia się razem z miastami. W miastach, które są ładne, są 
uporządkowane, znikają ogromne nośniki reklamowe. Dlaczego w Polsce 
nośniki 12x3 m są tak popularne? Moim zdaniem są zupełnie bezuŜyteczne. Ale 
szczególnie w Warszawie jest duŜo budynków niezagospodarowanych, 
niezadbanych. I takie nośniki reklamy powstają. Natomiast w miejscach 
nowoczesnych, gdzie powstają nowe zabudowania, gdzie stare budynki są 
odnawiane, takich nośników nie ma. To naturalne powiązanie z tzw. małą 
architekturą. Wszystkiego rodzaju niewielkie citylighty świetnie funkcjonują i 
są w zupełności wystarczające.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Sposoby rozwiązania problemu: 
 

1. Jak najszybsze zmiany w prawie dotyczące: 
- lokalizacji reklam, bilbordów, szyldów 
- wielkości tych bannerów 
- podejmowania decyzji i wyraŜana zgody na takowe reklamy 
 
Myślę, Ŝe jest to najlepsze rozwiązanie tego problemu. Rada Warszawy na 
wzór radnych ParyŜa powinna w najbliŜszych miesiącach podjąć jakieś 
kroki w sprawie wielkości reklam, ich lokalizacji i sposobu wyraŜania 
zgody przez warszawskich urzędników. Moim zdaniem wielkość reklam 
powinna być stosunkowo jak najniŜsza, a umieszczanie reklam na 
budynkach uŜyteczności publicznej, szkołach, szpitalach, kościołach i 
przy cmentarzach (i tego typu budynkach) powinno być zakazane oraz w 
ich obrębie (np. do 50m) ograniczone. Rozwieszanie reklam na  
zabytkach, budynkach historycznych, Starym i Nowym Mieście oraz w 
ścisłym Centrum Warszawy powinno być zakazane. Za takim 
rozwiązaniem opowiada się większość zapytanych przeze mnie 
warszawiaków. 
 

2. Dofinansowanie lub całkowite pokrycie kosztów remontu i renowacji 
zabytkowych kamienic i budynków przez budŜet Warszawy. Jest to 
równieŜ dobre rozwiązanie gdyŜ jak mówi Janusz Malinowski na 
odnowionych i zadbanych kamienicach nikt nie zakłada reklam.  
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