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Ewa TOKARCZYK  

KAMPANIE SPOŁECZNE W SYSTEMIE 
DZIAŁA� NA RZECZ BEZPIECZE�STWA 

RUCHU DROGOWEGO 

Streszczenie 
W artykule omówiona została problematyka wykorzystywania kampanii społecznych w systemie 

działa� na rzecz bezpiecze�stwa ruchu drogowego. Przedstawione zostały zasady tworzenia kampanii 
społecznej, czynniki sprzyjaj�ce jej skuteczno�ci. Zaprezentowane i omówione zostały wybrane 
kampanie na rzecz Brd prowadzone w ostatnich latach ze szczególnym uwzgl�dnieniem tych, w 
których ekspertem lub współtwórc� był Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie.  

WST�P 
Dane Komendy Głównej Policji wskazuj�, i� w 2011 roku na polskich drogach 

zdecydowan� wi�kszo�� wypadków spowodowali kieruj�cy pojazdami. Byli oni sprawcami 
32 188 wypadków (80,3% ogółu), w których zgin�ło 2 841 osób (67,8% ogółu), a 41 803 
osoby zostały ranne (84,4% ogółu). Najwi�ksz� liczb� wypadków w�ród kieruj�cych, 
spowodowali kieruj�cy samochodami osobowymi – 24 573 (76,3% ogółu wypadków 
spowodowanych przez kieruj�cych). Głównymi przyczynami wypadków spowodowanych 
przez kieruj�cych pojazdami były zachowania, które mo�na uzna� za ryzykowne, a 
mianowicie: niedostosowanie pr�dko�ci do warunków ruchu, nie ust�pienie pierwsze�stwa 
przejazdu, nieprawidłowe zachowanie wobec pieszych oraz niezachowanie bezpiecznej 
odległo�ci mi�dzy pojazdami, kierowanie pojazdem w stanie nietrze�wo�ci. W 2010 roku 
(najbardziej aktualne dane ostateczne w bazie CARE) na obszarze krajów Unii Europejskiej 
doszło do 1 114 980 wypadków drogowych, w których zgin�ło 30 937 osób, a 1 473 442 
osoby doznały obra�e� ciała. Najwi�cej wypadków drogowych miało miejsce w Niemczech – 
288 297. Polska, z liczb� wypadków 38 832 uplasowała si� na siódmym miejscu, ni�ej o 
jeden punkt w porównaniu do roku 2009. Pod wzgl�dem liczby zabitych, Polska znalazła si�
na trzecim miejscu w Europie (3907 osób). Według wska�nika zabitych na 100 wypadków w 
krajach UE, Polska była na drugim miejscu – 10,1.(www.policja.pl).  

Dane te pokazuj�, jak wa�nym zadaniem jest poprawa bezpiecze�stwa na polskich 
drogach. Temu celowi słu�� miedzy innymi liczne kampanie społeczne podejmowane przez 
ró�ne podmioty, których celem jest oddziaływanie na postawy kierowców.  
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1. KAMPANIA SPOŁECZNA JAKO FORMA DZIAŁA�
PROFILAKTYCZNYCH 

1.1. Pojecie i cechy kampanii społecznej 
W�ród licznych działa� o charakterze profilaktycznym ugruntowane ju� miejsce ma 

reklama społeczna oraz kampanie społeczne okre�lane ł�cznie jako marketing społeczny. 
Terminem "marketing społeczny" zacz�li posługiwa� si� w latach siedemdziesi�tych 

Kotler i  Zaltman, okre�laj�c w ten sposób projektowanie, wprowadzanie i kontrol�
programów, które wpływaj� na akceptacj� społecznych idei oraz zawieraj� element 
planowania produktu, ceny, promocji, dystrybucji i bada� marketingowych [1], [8], [9]. 
Innymi słowy, jest to zastosowanie technik marketingu do promocji idei słu��cych dobru 
wspólnemu [10]. 

Reklama społeczna to proces komunikacji perswazyjnej maj�cej na celu wywołanie zmian 
społecznie po��danych. Realizowana jest zwykle poprzez nakłanianie do zachowa�
prospołecznych lub namawianie do zaniechania postaw społecznie szkodliwych, 
zagra�aj�cych [9] [11].  

Celem kampanii społecznych jest zmienianie zastanej rzeczywisto�ci społecznej poprzez 
wyja�nianie niektórych zjawisk, poszerzanie wiedzy na ich temat, uwra�liwianie na pewne 
kwestie, anga�owanie z ró�ne sprawy społeczne, zmiana zachowa� [13]. Inaczej mówi�c, 
celem kampanii społecznej jest zmiana postaw wobec istotnego społecznie problemu. 
Generalnie chodzi o to, �eby zwróci� uwag� na dany problem, a nast�pnie przekona� adresata 
do swoich racji. 

Z powy�szego jasno wynika, i� poj�cie kampanii społecznej jest szersze w stosunku do 
reklamy społecznej. Jedn� z form jej realizacji mo�e by� wła�nie reklama społeczna. 
Kampania obejmuje jednak znacznie wi�cej ró�norodnych �rodków oddziaływania, w tym 
public relations. Historia reklamy i kampanii społecznej si�ga 1941r. kiedy w USA powstało 
poj�cie public service advertising, czyli "reklama w słu�bie publicznej". Jedn� z pierwszych i 
najdłu�ej działaj�cych kampanii społecznych jest kampania maj�ca na celu zapobieganie 
po�arom lasów działaj�ca od 1944r. a� do dnia dzisiejszego. Jej symbolem jest Smokey Bear 
rozpoznawalny a� przez 95% dorosłych amerykanów. Kampania zwraca uwag�, �e 9 na 10 
po�arów mo�na zapobiec zachowuj�c podstawowe �rodki ostro�no�ci [11].  

Bior�c pod uwag� ró�ne kryteria opisuje si� nast�puj�ce cechy kampanii społecznej [7]: 
– Zakres wpływu – kampania społeczna wywiera zazwyczaj du�y wpływ na odbiorc� – 

porusza nasze emocje, si�ga do problemów ka�dego z nas;  
– Zło�ono�� postawy – kampania społeczna skłania do zmiany postaw, sposobu my�lenia, 

post�powania;  
– Poziom zmiany postawy - celem jest zmiana postawy na przeciwn� (z negatywnej – 

niech�� do obcokrajowców, na pozytywn�- przychylny stosunek) lub zmiana zachowania 
(zmiana stylu jazdy samochodem z agresywnego na spokojny, pod wpływem alkoholu na 
na trze�wo). Kampanie społeczne staraj� si� wpłyn�� na silniejsze i bardziej stabilne, 
utrwalone podstawy, 

– Charakter przekazu – przekaz cz�sto wywołuje l�k, działa na zasadzie szoku. Sama 
tematyka kampanii społecznej jest trudna i wywołuj�ca na ogół społeczn� niech�� – 
dotycz� bowiem problemów, o których ludzie chcieliby zapomnie�. Wywołuj� wi�c 
odczucia negatywne. 	wiat w kampaniach społecznych nie jest zawsze idealny, pi�kny i 
kolorowy - obrazy przede wszystkim s� biało - czarne, smutne, ukazuj�ce ludzkie 
cierpienia;  

– Rodzaje korzy�ci – kampania społeczna nie przynosi korzy�ci od razu, cz�sto na jej efekty 
trzeba czeka� latami – cz�sto do zmiany postaw i nawyków potrzebny jest tak�e czas, je�li 
nawet zmienimy nawyki to nie od razu zauwa�ymy popraw� w skali ogólnej zjawiska.  
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1.2. Jak tworzy� kampani� społeczn�. Warunki efektywno�ci kampanii 
Procedur� tworzenia kampanii społecznej opracowano Fundacji Komunikacji Społecznej. 

Dost�pne s� równie� poradniki dla organizacji pozarz�dowych [5]. Zgodnie z tymi 
zaleceniami, kolejne kroki na drodze do realizacji kampanii to: 
– Kontakt z organizacjami społecznymi, instytucjami, o�rodkami naukowymi i naukowo - 

badawczymi zajmuj�cymi si� problemami poruszanymi w kampanii. Robienie kampanii 
bez znajomo�ci zagadnienia nie ma sensu – jest to strata pieni�dzy, energii, potencjału i 
dobrej woli innych ludzi. 

– Zapoznanie si� z poruszanym problemem, zgromadzenie materiałów i opracowa� na dany 
temat. Najlepiej byłoby dysponowa� materiałami z ró�nych �ródeł – zwi�kszy to 
obiektywizm i poszerzy horyzonty. 

– Zapoznanie si� z tym, jak to robi� za granic� szczególnie w krajach bliskich geograficznie 
i kulturowo Polsce oraz w krajach o podobnej do naszej strukturze, rozmiarach, dynamice, 
etiologii zjawiska, którego kampania ma dotyczy�. 

– Zapoznanie si� i przestudiowanie bada� dotycz�cych danego zjawiska, wsparcie si�
pomoc� specjalisty (eksperta) w interpretacji wyników bada�. Niewła�ciwe odczytanie i 
interpretacja wyników bada� mo�e bowiem prowadzi� do bł�dnych wniosków [2]. Je�eli 
nie s� dost�pne badania – nale�y przeprowadzi� własne. 

– Zapytanie o opini� jak najwi�kszej liczby osób. Potocznie nazywa si� to “the cleaning lady 
test”, czyli test przeprowadzany na paniach sprz�taczkach. Oznacza to, �e najcenniejsze 
uwagi mog� mie� osoby w �aden sposób nie zwi�zane merytorycznie ani z zagadnieniem 
poruszanym w kampanii, ani z technikami marketingowymi, które w ramach kampanii 
maj� by� u�yte. 

– Zastanowienie si� sk�d mo�na pozyska� �rodki finansowe na realizacj� danej kampanii. 
– Wspólnie ze specjalist� w danej dziedzinie dokładne opisanie pomysłu. Opis nie 

przekraczaj�cy 5 stron powinien zawiera�: 
– cel programu; 
– kto jest odbiorc� programu; 
– jaki jest cel społeczny kampanii (jak� zmian� społeczn� chcemy osi�gn��), 
– jaki jest cel marketingowy kampanii (jak� rol� pełni kampania – i jej cel – w  

realizacji całego programu), 
– jaki jest cel reklamowy (jaki cel osi�gn�� powinna sama  kampania – zwrócenie uwagi 

na problem, promocja infolinii, zbiórka funduszy, etc.) 
– kto jest adresatem kampanii reklamowej, 
– jaki jest jej udział działaniach organizacji społecznej, z któr� współpracujesz 
– harmonogram planowanych działa�  
– harmonogram produkcji, 
– kosztorys 
– osoby odpowiedzialne za poszczególne etapy prac, 
– korzy�ci dla beneficjentów, 
– korzy�ci dla społeczno�ci, 
– korzy�ci dla potencjalnego sponsora. 

– Konsultacja projektu z dan� organizacj� społeczn�, instytucjami, o�rodkami naukowymi i 
naukowo - badawczymi zajmuj�cymi si� problemami poruszanymi w kampanii, z którymi 
podj�to współprac�. 

– Kontakt z  działem PR lub marketingu wybranej (własnej) firmy w celu zapoznania  jego 
przedstawicieli z projektem. 

– Zaproszenie sponsorów do pełnego partnerstwa. Oznacza to w praktyce gotowo��
dostosowywania projekt do ich wymaga�, danie sponsorowi szansy na współtworzenia 
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tego projektu razem z pomysłodawc�, organizacj� społeczn� i innymi partnerami 
medialnymi.  

– Analiza, jakie media s� najbardziej odpowiednie aby dotrze� do grupy odbiorców projektu. 
Kontakt z mediami. 

– Opracowanie i produkcja materiałów promocyjnych. Wa�ne jest przy tym, aby były to 
�rodki nowatorskie, nieopatrzone. Nie ma nic lepszego dla przekazu, jak wynalezienie dla 
niego nowego, nietypowego no�nika, który sam w sobie b�dzie atrakcj�. 

– Dystrybucja tych materiałów w odpowiednie miejsca. 
– Realizacja kampanii. 
– Po kampanii sporz�dzenie raportu merytorycznego i finansowego i przedstawienie go 

wszystkim bior�cym udział w kampanii partnerom, sponsorom, organizacji społecznej, 
wolontariuszom. Wspólne osi�gni�cia b�d� dla wszystkich nagrod� z ci��k� prac�, 
staranne rozliczenie finansowe za� stanowi� b�dzie dowód wiarygodno�ci i przejrzysto�ci 
realizatora, a to mo�e si� przyda� przy organizowaniu nast�pnej kampanii. 

O skuteczno�ci kampanii społecznej decyduje nie tylko to, czy i na ile została zauwa�ona, 
ale przede wszystkim efekt jaki wywołała. Przypomnie� bowiem nale�y, i� celem kampanii 
nie jest robienie „szumu informacyjnego”1, ale zmiana postaw, rozwi�zanie jakiego�
istotnego społecznie problemu. Trzeba wzi�� tak�e pod uwag� fakt, �e zmiany postaw nie 
osi�ga si� przez jednorazow� akcj�, a nowe nawyki trzeba piel�gnowa�. Cz�st� bol�czk�
polskich kampanii społecznych jest wła�nie ich akcyjno��. Problem gło�ny przez czas trwania 
akcji i znikaj�cy z umysłów ludzi zaraz po jej zako�czeniu to zmarnowane pieni�dze i 
wysiłek. Dlatego skuteczna kampania społeczna to taka, która jest zaplanowana długofalowo i 
nakierowana na systematyczno�� poruszania danego problemu [12]. 

Rafał Drozdowski i Marek Krajewski [4] wskazuj� na nast�puj�ce „grzechy” polskiej 
reklamy i polskich kampanii społecznych: 

Nieobecno��
We współczesnej Polsce praktycznie nie narodziła si� jeszcze tradycja wykorzystywania 

specyficznych dla reklamy mediów. Nieufno�� wobec reklamy społecznej bierze si� m.in. z 
obawy, �e b�dzie ona odebrana przez znaczn� cz��� społecze�stwa jako powrót do 
skompromitowanej tradycji “zarz�dzania sumieniami". Ponadto działania takie s� odbierane 
jako próba przerzucenia odpowiedzialno�ci pa�stwa na społecze�stwo. W odbiorze 
społecznym wi�kszo�� zrealizowanych w Polsce kampanii społecznych nosi pi�tno 
dwuznaczno�ci: nie do ko�ca wiadomo, czy chodzi w nich o wskazywanie wa�nych 
problemów społecznych, czy te� wskazywanie na wa�ne problemy społeczne jest tylko 
pretekstem do tego, aby pojawi� si� w nowy sposób w społecznej przestrzeni i aby budowa�
pozytywny wizerunek firmy. 

Instrumentalno��
Społeczne reklamy, które pojawiaj� si� w Polsce, eksponuj� zazwyczaj swój wymiar 

instrumentalny. Sposób ich realizacji wskazuje, i� maj� słu�y� przede wszystkim pomna�aniu 
profitów ich sponsorów i samej agencji, nie za� skutecznemu rozwi�zywaniu problemu, który 
jest za ich spraw� stawiany np. na plakatach jedn� pi�t� powierzchni zajmuje rejestr 
sponsorów całego przedsi�wzi�cia. Pozytywne oddziaływanie kampanii zostaje osłabione 
przez zbyt silne wyeksponowanie jej instrumentalnego charakteru. 

Przesyt / niedosyt 
Kolejnym grzechem reklamy społecznej w Polsce wskazywanym przez analizatorów, jest 

jej koncentracja na problemach o których ju� mówi si� powszechnie i do znudzenia, którymi 
nasycone s� do granic inne przekazy medialne. Kampania społeczna ma skłoni� ludzi do 

                                                
1 Paweł Kowalewski, prezes Mi�dzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy IAA w Polsce 
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zmiana postaw i zachowa�. Je�eli jest du�o, podobnych kampanii, mo�e by� trudniej wpłyn��
na t� zmian�. „Innymi słowy reklama społeczna ma sens tylko wtedy, kiedy mówi o rzeczach, 
o których si� nie mówi, a które s� problemami, lub mówi w taki sposób, w jaki si� zazwyczaj 
nie mówi, a wi�c o ile jest zdolna do przekroczenia powszechnie obowi�zuj�cych schematów 
rozumienia �wiata” [4].  

Niejasno okre�lone cele 
Podstawowa słabo�� kampanii społecznych w Polsce tkwi w tym, �e niemal nigdy nie 

wynika z niej, czego nadawca oczekuje od ludzi, do których si� zwraca. W zasadzie nigdy te�
nie odsłania ona, jakie (ewentualnie) konsekwencje mo�e przynie�� społeczna pasywno��, 
brak działa� i brak reakcji. Odbiorca powinien wiedzie�, co konkretnie mo�e zrobi�, aby 
aktywnie przyczyni� si� do realizacji celów zało�onych w kampanii. 

Dydaktyzm i moralizatorstwo 
Kampania społeczna ma sens, o ile jest bardziej pytaniem i zaproszeniem do rozmowy (do 

wspólnych działa�), ni� jednoznaczn� odpowiedzi�. Szczególnie w warunkach polskich 
moralizowania i dydaktyzm budz� mechanizmy obronne i efekt takiej kampanii mo�e by�
wr�cz odwrotny od zamierzonego. 

Podsumowuj�c zarówno to, co powiedziano o cechach kampanii społecznych oraz o ich 
„grzechach” nale�y podkre�li� trzy podstawowe warunki ich skuteczno�ci:  
– Jasne przesłanie.  
– Obejmowanie (wskazywanie) rzeczywistych problemów, którym wcze�niej towarzyszyła 

bezradno�� i do rozwi�zania których społecze�stwo nie potrafiło si� wystarczaj�co dobrze 
zorganizowa�. 

– Stworzenie ram dla aktywno�ci, dostarczenie przestrzeni dla konkretnych działa�. 

1.3. Wybrane kampanie społeczne na rzecz bezpiecze	stwa ruchu drogowego w 
Polsce 

Na stronie internetowej www.kampaniespoleczne.pl [6] mo�na uzyska� informacje o 
3 185 kampaniach, w tym 78 dotycz�cych bezpiecze�stwa ruchu drogowego.  

Od 13 lat systematycznie realizowana jest prowadzona przez Duszpasterstwo Trze�wo�ci 
Archidiecezji Katowickiej oraz Business Consulting. kampania "Prowadz� jestem trze
wy". 
Wcze�niejsze działania w tamach tej kampanii to m.in. autobusy z  przesłaniem „Trze
wo��
bez granic”. Pojazdy kursowały po Warszawie, Krakowie, Lublinie, Katowicach, Wrocławiu, 
Toruniu, Tychach, Rybniku, Bielsku-Białej i Gliwicach. Przekaz promowany był tak�e 
poprzez plakaty na słupach ogłoszeniowych, ulotki i breloki. 

Najnowszy spot kampanii mo�na zobaczy� na ekranach ledowych du�ego formatu w 137 
miastach na terenie Polski. Okres realizacji obecnej kampanii to 01.01.2013 - 31.01.2013. 

13 pa�dziernika 2008 roku zapocz�tkowana została ogólnopolska kampania społeczna 
„Ograniczenia pr�dko�ci ratuj� �ycie” realizowana jest przez Ministerstwo Infrastruktury, 
Krajow� Rad� Bezpiecze�stwa Ruchu Drogowego, Stowarzyszenie Partnerstwo dla 
Bezpiecze�stwa Drogowego i Komend� Główn� Policji.  
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Kampania zapowiadała wprowadzenie sytemu monitoringu radarowego na polskich 
drogach zorganizowanego przez Ministerstwo Spraw Wewn�trznych i Administracji. Jej 
celem było zbudowanie pozytywnego stosunku społecznego wobec rozwi�za� prawnych 
zwi�zanych z bezpiecze�stwem drogowym oraz u�wiadomienie kierowcom, �e ograniczenia 
pr�dko�ci słu�� ich bezpiecze�stwu, a nie wystawianiu mandatów. Była obecna w kinach, 
telewizji, radiu, internecie oraz na stacjach benzynowych, billboardach i tyłach autobusów. 
Sadz�c po aktualnym stosunku do fotoradarów w Polsce nale�ałoby podda� w w�tpliwo��
skuteczno�� tej kampanii. 

W dniach 08.12,2008r – 14.12.2008r. na terenie województwa �wi�tokrzyskiego 
realizowana była kampania Stowarzyszenia Polska Wódka (Polish Vodka Association) pod 
hasłem "Zero proMILA" wykorzystuj�ca jako no�niki plakaty, ulotki, naklejki, internet. 

�
Jest to przykład kampanii regionalnej realizowanej w ramach społecznej 

odpowiedzialno�� biznesu. W ramach kampanii rozdanych zostało 7 tysi�cy alkotestów oraz 
materiałów edukacyjno – informacyjnych. Komentarze do kampanii wskazuj� na to, i� raczej 
była to promocja alkoholu ni� przekonuj�ca o tym, �eby nigdy nie siada� za kierownic� po 
spo�yciu alkoholu, bo od trze�wo�ci kierowcy zale�y bezpiecze�stwo na drogach i �ycie 
innych.   

29.pa�dziernika 2010 roku ruszyła kampania "Wypił za zdrowie". Na 
zachodniopomorskich drogach wojewódzkich, gdzie najcz��ciej dochodzi do wypadków 
drogowych, ustawione zostały powypadkowe wraki samochodów oznakowane odblaskow�
naklejk� z hasłem kampanii. Zaplanowana równolegle z coroczn� akcj� ”Znicz” kampania 
ma szokowa�. Jednak w badaniach przeprowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim w 
1999 roku wykazano, �e reklama drastyczna odnosi wprawdzie skutek ale w grupie docelowej 
jest on mniejszy od oczekiwanego. Studentom pokazano reklam� dotycz�c� bezpiecze�stwa 
na drodze. Połowa widziała wersj� mniej, a druga połowa bardziej drastyczn�. Na podstawie 
kwestionariusza podzielono osoby na je�d��ce łagodnie i brawurowo. Po porównaniu ocen 
okazało si�, �e reklama drastyczna została lepiej zapami�tana. Okazało si� jednak, �e reklama 
drastyczna zadziałała bardziej na kierowców je�d��cych łagodnie, ni� na grup� docelow�, 
czyli kierowców je�d��cych brawurowo. Uruchomiły si� u nich mechanizmy obronne, 
kierowcy brawurowi zacz�li bagatelizowa� ryzyko, a win� za wypadek zrzuca� na kierowc� z 
auta jad�cego prawidłowo, a b�d�cego tylko uczestnikiem kolizji. Takie reakcje nie wyst�piły 
u osób je�d��cych łagodnie [3].  

Przykładowe kampanie 2011 roku to:  
Jeste� gotowy na crash test? – kampania przypominaj�ca, �e zimny prysznic, tłusty 

posiłek czy łyk �wie�ego powietrza nie zniweluj� skutków picia alkoholu, a za jazd� na 
podwójnym gazie gro�� kary. W skład materiałów kampanii wchodziły ulotki, plakaty 
i alkogogle. Ulotki były dystrybuowane w�ród kandydatów na kierowców przez Wojewódzki 
O�rodek Ruchu Drogowego w Szczecinie i Koszalinie Była to zatem kolejna kampania, która 
straszyła negatywnymi konsekwencjami nie wskazuj�c konkretnych rozwi�za� – zachowa�
zast�pczych.  

Przed majówk� rusza kampania „Piłe�? Nie jed
!” organizowana przez Zwi�zek 
Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy (ZP PPS). 
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b) Umo�liwienie zainteresowanym osobom rozwijania kompetencji asertywnego 
zachowania w sytuacjach zwi�zanych z piciem alkoholu i nie tylko, 

c) Edukacja społecze�stwa – bezpiecze�stwo na drodze zale�y w równej mierze od 
kierowców i od pasa�erów 

Aby zbada� sytuacj� wyj�ciow� w styczniu 2012 roku Diageo zleciło przygotowanie 
badania opinii publicznej i raportu Asertywny Polak w samochodzie – prawda czy mit? 
Badanie przeprowadzone zostało na reprezentatywnej próbie 1 100 pełnoletnich osób. 
Zrealizowano je technik� CATI. Na etapie planowania bada�, konstrukcji kwestionariusza a 
nast�pnie interpretacji wyników badan uczestniczył ekspert z zakresu psychologii transportu. 
Jednym z głównych celów badania było sprawdzenie, czy Polacy wiedz�, czym jest 
asertywno�ci i czy potrafi� by� asertywni jako kierowcy lub pasa�erowie w sytuacji: alkohol i 
kierowanie pojazdem. Z udzielonych odpowiedzi wynika, �e a� 26,5% ankietowanych bywa 
namawianych do wsiadania za kierownic� po wypiciu alkoholu. Na pytanie Czy zdarzyło ci 
si� próbowa� powstrzyma� kierowc�, który pił alkohol, przed prowadzeniem samochodu? 
tylko 42,6% – a wi�c niespełna połowa ankietowanych – udzieliło twierdz�cej odpowiedzi. 
Blisko 58% odpowiedziało, �e nie próbowało nigdy zapobiec wsiadaniu za kierownic�
kierowcy po spo�yciu napojów alkoholowych. W�ród pasa�erów, którzy próbowali 
powstrzyma� pijanego kierowc� przed wsiadaniem za kierownic�, ale nie udało im si� go 
przekona�, najcz�stsz� przyczyn� pora�ki był fakt, �e kierowca nie chciał go słucha�
(60,2%). Prawie co czwarty badany przyznał, �e nie umiał przedstawi� odpowiednich 
argumentów, które mogłyby przekona� kierowc� w takiej sytuacji. Takich odpowiedzi padło 
a� 26%. Kierowcy, którzy maj� problemy z odmow� oraz obserwatorzy (pasa�erowie) 
maj�cych problem z powstrzymaniem nietrze�wego kierowcy, najcz��ciej po prostu nie 
wiedz�, jak to zrobi�. Takim osobom nale�y da� konkretne narz�dzia, np. szkolenie z 
asertywno�ci 

Wyniki badania pozwoliły jasno nakre�li� plan działania kampanii edukacyjnej z 
zało�eniami odmiennymi od wi�kszo�ci podobnych kampanii – konsumentów edukujemy, 
nie straszymy. 

� Kampania w punktach sprzeda�y alkoholu 
– Przez dwa tygodnie lutego 2012 roku na terenie wszystkich 56 hal sieci Real w Polsce, na 

stoiskach alkoholowych oraz przy kasach umieszczone były informacje o kampanii. Na 
sklepowych półkach pojawiły si� materiały z przekazami edukacyjnymi kampanii: 
zawieszki na butelki, ulotki, etui na dowód rejestracyjny, naklejki przy kasach .  

– Klienci mogli spotka� hostessy, które poza zbieraniem podpisów zach�cały do 
sprawdzania własnej asertywno�ci w krótkim te�cie i do udziału w internetowym 
szkoleniu, dost�pnym na stronie kampanii www.pijrozwaznie.pl oraz do zło�enia 
podpisów pod deklaracj� Prowadz�. Nie pij�.

– Przez radiow�zeł na terenie hal emitowany był spot nawi�zuj�cy do tematu asertywno�ci i 
zach�caj�cy do zapoznania si� materiałami dotycz�cymi kampanii, które dystrybuowały 
hostessy. 

– Ka�dy, kto przy stoisku alkoholowym zło�ył podpis pod deklaracj� Prowadz�. Nie pij�.
otrzymywał etui na dowód rejestracyjny z hasłem.  
� Strona internetowa 

– Aby lepiej komunikowa� si� z odbiorcami stworzono stron� kampanii www.pijrozwanie.pl 
na której zbierane s� podpisy pod deklaracj� Prowadz�. Nie pij�.,  

– Oprócz biernego uczestnictwa w kampanii, organizatorzy zach�cali do aktywnego 
wspierania hasła kampanii. Nakłaniali poprzez media i stron� internetow� do rozwi�zania 
testu z asertywno�ci, w którym ka�dy mógł sprawdzi�, czym jest asertywno�� i w jakim 
stopniu on sam jest osob� asertywn�.  
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– Diageo wspólnie z ekspertami przygotowało profesjonalne szkolenie z asertywno�ci – 
Asertywno��, czyli jak pozosta� sob� w ka�dej sytuacji, z którego internauci mogli 
bezpłatnie skorzysta�. Szkolenie prowadził wirtualny ekspert, który m.in. wyja�niał co jest 
asertywno�ci�, a co ni� nie jest, jaki jest asertywny styl komunikacji, czym jest asertywna 
odmowa itp. Prezentowane sytuacje odnosiły si� w szczególno�ci do kierowania pojazdem. 
� Akcja wakacyjna z Komend� Stołeczn� Policji - Policjanci rozdali 10 tys. ulotek 

edukacyjnych, w którym organizatorzy kampanii zawarli krótkie kompendium wiedzy na 
temat odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu.

� Europejska Noc Bez Wypadku 2012 Fundacja KRZY	 i fundacja Responsible 
Young Drivers wspólnie z partnerami, m.in. Diageo, zorganizowali IX edycj� kampanii 
Europejska Noc Bez Wypadku. Akcja miała miejsce 20 pa�dziernika 2012 roku jednocze�nie 
we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Celem przedsi�wzi�cia, zainspirowanego przez 
belgijsk� fundacj� Responsible Young Drivers, było ograniczenie wypadków dyskotekowych 
i liczby nietrze�wych kierowców na drogach. 
W tegorocznej edycji w Polsce udział wzi�ło ponad 130 wolontariuszy. Ochotnicy byli w 40 
klubach, w 35 polskich miastach. 

Wymierne efekty kampanii: 
– Przez dwa tygodnie lutego pod deklaracja Prowadz�. Nie pij� zebrano 31 705 podpisów

klientów – tyle, ile przez poprzednie dwa lata. Ł�cznie, od pocz�tku prowadzenia w Polsce 
kampanii, w hipermarketach i online, zebrano prawie 75 tys. deklaracji.  

– Organizatorzy szacuj�, �e z przekazem kampanii zetkn�ło si� blisko pół miliona klientów 
sieci sklepów Real 

– W sumie 92 min. audycji w ró�nych stacjach radiowych i telewizyjnych po�wi�cono 
tematowi kampanii.  

– Ł�cznie, w 2012 roku, informacje o kampanii ukazały si� 189 razy w ró�nych mediach. 
– Organizatorzy kampanii szacuj�, �e z przekazem kampanii zetkn�ło si� 7,6 mln Polaków 

(zarówno za po�rednictwem mediów oraz działa� prowadzonych przez partnerów 
kampanii).  
Kampania przyniosła równie� okre�lone korzy�ci firmie: 

– Organizacja Pracodawcy RP przyznała Diageo, jako pierwszej firmie alkoholowej w 
Polsce, nagrod� „Lidera Odpowiedzialnego Biznesu 2012” w kategorii �rednie 
przedsi�biorstwa. 

– Kampania realizowana w Polsce została oceniona najwy�ej w�ród wszystkich 
analogicznych kampanii realizowanych przez firm� Diageo w innych krajach.  

PODSUMOWANIE 
Marketing społeczny stał si� w ostatnich latach licz�c� si� form� działa� profilaktycznych, 

w tym w zakresie zdrowia publicznego oraz bezpiecze�stwa ruchu drogowego. Wi�kszo��
realizowanych kampanii regionalnych czy ogólnopolskich obarczona jest jednak „grzechami”, 
które powoduj� i� s� mało skuteczne. Marketing społeczny, realizowany czy to w formie 
reklamy czy kampanii społecznej wymaga bowiem profesjonalizmu. Je�eli z takim 
podej�ciem twórca realizuje kolejne kroki od zało�e�, poprzez realizacj�, ocen� efektów i 
ewaluacj� kampanii, to mo�e liczy� nie tylko na to, �e prowadzone przez niego działania 
przynios� społecznie oczekiwany skutek, ale przyczyni� si� równie� do podniesienia renomy 
samej firmy. 
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SOCIAL CAMPAIGNS  
ON ROAD SAFETY ACTION  

Abstract  
The article discusses the issues surrounding the use of social campaigns on road safety measures. 

Are rules for creating a social campaign, enabling factors its effectiveness. Presented and discussed 
have been campaigns to road traffic safety conducted in recent years, with particular emphasis on 
those in which an expert or contributor was the Institute of Motor Transport in Warsaw. 
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