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S owa!kluczowe: poprawno !"polityczna,"reklama,"stereotypy 

Streszczenie. Celem" artyku#u" jest" przedstawienie" znaczenia" poprawno ci" politycznej" 

w przekroju"mi$dzynarodowym oraz"jej"znaczenia"dla"dzia#a%"reklamowych na wybra-

nych"przyk#adach. W artykule wykorzystano analiz$ dost$pnej" literatury"z"zakresu" re-

klamy,"poprawno ci"politycznej"oraz"na"analiz$"wybranych spotów. Wp#yw"poprawno ci"

politycznej"na"reklam$"zale&y"w"du&ym"stopniu"od"stopnia"zró&nicowania"kulturowego,"

rasowego czy tolerancji. Jej stosowanie z jednej strony wp#ywa"na"ograniczenie"kreatyw-

no ci,"#agodzi"wyd'wi$k"emocjonalny"reklam,"z"drugiej"strony"jej"niestosowanie"mo&e"

pog#$bia!" stereotypy" i"obra&a!"uczucia"mniejszo ci."Reklamodawcy"powinni"mie!"po-

prawno !"polityczn("na"uwadze,"jednak"musi"by!"wywa&ona,"aby"spoty"by#y"kreatywne"

i"przekonuj(ce. 

Wprowadzenie 

Poprawno !"polityczna"sta#a"si$ w ostatnich trzech dziesi$cioleciach"nieodzow-

nym elementem"debaty"publicznej."Ma"tyle"samo"zwolenników"co"przeciwników."

Sama w sobie jest"kontrowersyjna"i"mimo"&e"odnosi"si$"do debaty publicznej, 

równie&"sama"jest"jej"przedmiotem."Jej"nasilenie"zale&y"od"kraju"� wi$ksze"zna-

czenie ma w pa%stwach zró&nicowanych"kulturowo,"a"mniejsze"w krajach kon-
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serwatywnych oraz mocno religijnych. Poprawno !"polityczna"najwi$ksze"zna-

czenie ma w USA, w Wielkiej Brytanii czy Francji. W innych krajach, np.  

w Polsce, jej postrzeganie jest niejednoznaczne � niektóre"grupy"o"poprawno !"

polityczn("dbaj(,"z"drugiej"strony"równie"silnie"reprezentowane"s("pogl(dy"osób"

konserwatywnych,"które"uwa&aj("poprawno !"polityczn("za"ograniczenie"wolno-

 ci"i"s#owa. 

Poprawno !"polityczna"widoczna jest"tak&e"w"reklamie."Jej"#amanie"prowa-

dzi"czasem"do"sprzeciwu,"zakazów"emisji"reklamy"czy"nawet"do"bojkotu"produk-

tów."Jej"zwolennicy"uwa&aj(,"&e"nale&y bra!"pod"uwag$"uczucia i przekonania 

innych,"a"przeciwnicy"s("zdania,"i& ogranicza"kreatywno !"marketerów,"wolno !"

twórcz("i"poczucie"humoru." 

Celem" artyku#u" jest przedstawienie znaczenia poprawno ci" politycznej" 

w"przekroju"mi$dzynarodowym oraz jej znaczenia"dla"dzia#a%"reklamowych na 

wybranych"przyk#adach. Artyku#"oparty"jest"na"analizie"dost$pnej"literatury"z"za-

kresu"reklamy,"poprawno ci"politycznej"oraz"na"analizie"wybranych"reklam. 

Podstawowe zagadnienia teoretyczne 

Rozwa&ania" na" temat" poprawno ci" politycznej" w" reklamie" nale&y" poprzedzi!"

zdefiniowaniem"obu"poj$!."Poprawno !"polityczna"okre lona mo&e"by!"jako"uni-

kanie"w"dyskursie"publicznym"s#ów"i"okre le%,"które"mog("zosta!"uznane"za"ob-

ra'liwe"dla"niektórych"grup"spo#ecznych (Encyklopedia PWN, 2017). Powstrzy-

manie"si$"od"u&ywania"s#ów"obra'liwych"powinno by!"zast$powane"zwrotami  

i"s#owami o"wyd'wi$ku"neutralnym"lub"pozytywnym." 

G#ównym"celem"poprawno ci"politycznej"jest"zachowanie"wzajemnego"sza-

cunku"i"tolerancji"wobec"przeciwnika"polemiki."W"szerszym"kontek cie"popraw-

no !"polityczna"odnosi"si$"równie&"do"powstrzymania"si$"od"dzia#a%,"które"mo-

g#yby"w"jakikolwiek"sposób"obrazi!"lub"dyskryminowa!"mniejszo ci."Chodzi"tu-

taj"o"grupy,"które"ze"wzgl$du"na"swoj("odmienno !"mog#yby"by!"nara&one"na"

dyskryminacj$:" mniejszo ci" religijne," etniczne," seksualne," osoby" niepe#no-

sprawne, osoby innej rasy. 

Poprawno !"polityczna"ma"zwolenników"i"przeciwników."Wed#ug"zwolen-

ników"unikanie"pewnych"s#ów"czy"wyra&e%,"które"uwa&ane"s("za"pejoratywne" 

w"stosunku"do"okre lonych"grup"spo#ecznych"mo&e"prowadzi!"do"zmniejszenia"

uprzedze%" czy" utrwalania" stereotypów" z" nim" zwi(zanych." Krytyka" p#ynie" 

w"szczególno ci"ze"strony"osób"bardziej"konserwatywnych,"wed#ug"których"sto-

sowanie"poprawno ci"politycznej"wi(&e"si$"z"ograniczaniem"wolno ci"s#owa,"po-

gl(dów"i"wr$cz"z"cenzur(. Zdaniem jej przeciwników, to wolno !"s#owa"jest"czyn-

nikiem,"który"wp#ywa"na" zachowanie" i"poszanowanie"praw"mniejszo ci,"a"nie"

odwrotnie. Postrzeganie jej jako elementu dyskryminacji mniejszo ci"i"fawory-

zowanie grup silniejszych jest nies#uszne. Niemniej jednak wolno !"s#owa"nie"
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mo&e"by!"bezwzgl$dna"w"ka&dych"okoliczno ciach"� odnosi"si$"to"do"mowy"nie-

nawi ci,"która"nawo#uje"do"aktów"przemocy"wobec"innych"grup"lub"osób")Zim-

merman, Finlay, 2014, s. 187*188). Poprawno !" polityczna" krytykowana" jest"

równie&"przez"znawców"j$zykowych,"którzy"uwa&aj(,"&e"zubo&a"j$zyk,"prowadzi"

do"wyrzucenia"niektórych" s#ów," których" znaczenie" niekoniecznie"musia#o" by!"

negatywne.  

Reklama z kolei jest jednym z podstawowych" instrumentów"marketingu,"

jest"narz$dziem"promocji,"s#u&y"informowaniu"o"produktach,"zach$ca"do"zaku-

pów,"wp#ywa"na"zachowania"klientów")Dejnaka,"2006, s. 6). Ph. Kotler definiuje 

reklam$"jako"wszelk("form$"nieosobistej"prezentacji"i"promowania"idei,"dóbr"lub"

us#ug"przez"okre lonego"nadawc$ (Kotler, 2005, s. 600). Wed#ug"P.H."Lewi%-

skiego reklama to pewien rodzaj komunikatu publicznego przeznaczonego do 

rozpowszechniania" informacji"o"komercyjnych"towarach" i"us#ugach"z"perspek-

tyw("promocji"sprzeda&y (Lewi%ski,"1999,"s."23). W."Grzegorczyk"podkre la,"&e"

reklama, oprócz"p#atnej"prezentacji"produktu"lub"us#ugi, pe#ni"tak&e"funkcj$"ko-

munikacyjn(:"�reklama"to"odp#atna,"bezosobowa"forma"komunikacji"za"pomoc("

 rodków"masowego"przekazu,"prowadzona"przez"przedsi$biorstwa, organizacje 

niehandlowe"oraz"jednostki,"które"s("uto&samiane"z"przekazem"i"które"chc("poin-

formowa!"i"przekona!"cz#onków"okre lonej"publiczno ci�")Grzegorczyk, 2010, 

s. 28). 

Mo&na"wymieni!"trzy"podstawowe"funkcje"reklamy:"informacyjn(,"nak#a-

niaj(c( oraz"przypominaj(c(."Rol(" funkcji" informacyjnej" jest"zaprezentowanie 

konsumentom"nowych"produktów,"u wiadomienie"im ich istnienia. Odbiorcy do-

wiaduj("si$"o"przeznaczeniu produktów,"ich"w#a ciwo ciach,"sposobach"korzy-

stania. Funkcja"nak#aniaj(ca,"inaczej"perswazyjna,"polega"na"zach$ceniu"poten-

cjalnych"konsumentów"do"podj$cia"decyzji"zakupu. Reklama"ma"wywo#a!"sym-

pati$"i"okre li!"preferencje,"ma"nak#oni!"odbiorc$"do"dokonania"zakupu."Funkcja"

przypominaj(ca"z"kolei"wi(&e"si$"z"zatrzymaniem"klientów,"ma"stymulowa!"po-

wtórny"zakup"dobra czy"us#ugi,"przypomina!"o"jego"istnieniu. 

R."Nowacki"wyodr$bnia"za "funkcj$" informacyjn(,"wspierania"sprzeda&y,"

edukacyjn(" oraz" konkurencyjn( (Nowacki, 2009, s. 40). Funkcja wspierania 

sprzeda&y"#(czy"funkcj$"nak#aniaj(c("i"przypominaj(c(; jej"za#o&eniem"jest"od-

dzia#ywanie" w" taki" sposób," aby" reklama" kszta#towa#a" postawy" klientów" oraz"

wp#ywa#a"na"podejmowane"przez"nich"decyzji."Nak#anianie"ma"sk#oni!"klienta"do"

okre lonego"zachowania,"a"przypominanie"wp#ywa!"na"lojalno !"wobec marki. 

Funkcja"edukacyjna"uczy"konsumentów, jak"mog("zaspokaja!"swoje"potrzeby,"

pokazuje"sposób"u&ycia"czy"korzy ci"zwi(zane"z"produktem."Funkcja"konkuren-

cyjna polega za "na"zak#óceniu"dzia#a%"konkurentów,"wyró&nieniu"si$"w ród"in-

nych ofert. 
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Reklama jest podstawow("form("komunikacji"przedsi$biorstwa"z"rynkiem."

Powinna" by!" na" tyle" kreatywna" i" ciekawa," aby"wzbudzi!" zainteresowanie" od-

biorcy"i"sk#oni!"go"do"dzia#ania"zgodnego"z"intencjami"firmy."Poprawno !"poli-

tyczna z kolei jest kontrowersyjnym zjawiskiem, odmiennie"ocenianym"w"ró&-

nych" rodowiskach."Nasuwa"si$"zatem pytanie, czy"poprawno !"polityczna"po-

winna"mie!"znaczenie"dla"reklamodawców?"Czy"powinni"stosowa!"si$"do"jej"za-

sad? Czy"te"zasady"wsz$dzie"maj("takie"samo"znaczenie? 

Znaczenie!poprawno"ci!politycznej w wybranych krajach 

Zjawisko"poprawno ci"politycznej"ma"ró&ne"znaczenie"w"przekroju"mi$dzynaro-

dowym."Najwi$ksze"ma w krajach anglosaskich,"w"tym"w"ojczy'nie"tego"poj$cia"

� Stanach Zjednoczonych, ale tak&e"w"Wielkiej"Brytanii."Podobnie we Francji, 

Holandii, Belgii, Danii czy Niemczech. Im"wi$ksza"ró&norodno !"i"wielokultu-

rowo !"w"danym"kraju,"tym"poprawno !"polityczna"nabiera"wi$kszego"znacze-

nia. W Polsce bywa"ró&nie *" rodowiska"prawicowe"i"konserwatywne"j("kryty-

kuj(,"z"kolei"cz$sto"jest"po&(dana przez"osoby"o"pogl(dach"liberalnych." 

Obecnie wiele uwagi"po wi$ca"si$"poprawno ci"politycznej"w"kontek cie"

zró&nicowania"religijno-etnicznego. Nale&y"jednak"zauwa&y!,"&e nie we wszyst-

kich"krajach"ma"ona"taki"sam"wyd'wi$k."Wida!"to"na"przyk#adzie"ró&nic"mi$dzy"

Wielk("Brytani(,"gdzie"wielokulturowo !"raczej"jest"podkre lana,"a"Francj("gdzie"

z"za#o&enia"inne"wyznanie"czy"przynale&no !"kulturowa"nie"powinna"by!"mani-

festowana. Francja jako kraj  wiecki"postuluje"system"obywateli"mieszkaj(cych"

razem w jednym spo#ecze%stwie" o" silnym" poczuciu" to&samo ci" narodowej," 

a wszyscy"ludzie"s("traktowani"równo bez"wzgl$du"na"ras$,"kolor"lub"wyznanie."

Francuscy"przywódcy"odrzucaj("modele"wielokulturowe, zauwa&alne"w Stanach 

Zjednoczonych"i"Wielkiej"Brytanii,"które"zwracaj( uwag$"na osobne"to&samo ci 

mniejszo ci"(Zoebelein, 2017). Obecnie,"w"zwi(zku"z"atakami"terrorystycznymi"

w"Europie"podej cie"do"poprawno ci"politycznej"ulega"pewnym zmianom. Nadal 

jest"wielu"jej"zwolenników,"ale"pojawiaj("si$"g#osy,"&e"Europa"powinna"j("ogra-

niczy!, je li"chce"dba!"o"bezpiecze%stwo"swoich"obywateli. 

W Stanach Zjednoczonych poprawno !" polityczna" jest" obecna" w" ka&dej"

dziedzinie"&ycia:"w"dyskusji politycznej, na uczelniach, w firmach, instytucjach, 

filmach oraz reklamie. Nale&y"bardzo"ostro&nie"dobiera!"s#owa,"aby"nie"urazi!"

jakiejkolwiek"mniejszo ci,"grupy"spo#ecznej"czy"indywidualnej"osoby."W"prze-

ciwnym"razie"mo&na"narazi!"si$"na"publiczn("krytyk$,"a"nawet"proces"s(dowy."

Odnosi"si$"to"tak&e"do"zatrudniania"czy"zwalniania"personelu."USA to kraj bardzo 

zró&nicowany"pod"ka&dym"wzgl$dem, z"jednej"strony"przywi(zuje"si$"tam"wag$"

do"równego"traktowania"i"poszanowania"wszelkich"odmienno ci,"z"drugiej"strony"

dochodzi"do"sytuacji,"w"których"Amerykanie"wr$cz"irracjonalnie"boj("si$"przy-

zna!"do"innych"opinii"ni&"ma"wi$kszo !,"aby"nikogo"nie"urazi!. 
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(Nie)poprawne reklamy  

Kilkadziesi(t"lat"temu"reklamy"by#y"zdecydowanie"mniej"politycznie poprawne. 

Przyk#adem"mo&e"by!"ameryka%ska"reklama"p#atków"Kellog�s,"w"której"m$&czy-

zna"obejmuje"kobiet$"w"fartuszku,"trzymaj(c("w"d#oni"szczoteczk$"do"wycierania"

kurzu,"a"slogan"g#osi"�So the harder a wife works, the cutter she looks�."Wtedy"

takie"reklamy"nie"wzbudza#y"kontrowersji" i"nie"mia#y"konsekwencji"w"postaci"

zakazu"emisji"w"mediach."Obecnie"przepisy"reguluj(ce"rynek"reklamy"wprowa-

dzaj("wiele"ogranicze%"odnosz(cych"si$"do"tego,"co"wolno"a"czego"nie,"ponadto"

reklamodawcy"mog("si$"narazi!"na"oskar&enia"o"rasizm,"seksizm,"obraz$"uczu!"

religijnych"lub"dyskryminacj$"okre lonej"grupy"spo#ecznej."Niejednokrotnie"re-

klamy"budz(ce"kontrowersje"s("oprotestowywane"i"w"rezultacie"zakazywane. 

Niektóre"reklamy"uznane"za"niepoprawne"politycznie,"mog("wzbudza!"kon-

trowersje"wsz$dzie,"bez"wzgl$du"na"kraj, w"którym"s("emitowane, inne za takie 

uznawane"s("tylko"na"niektórych"rynkach. Przyk#adem"reklamy z pierwszej grupy 

jest spot prezerwatyw marki Zazoo Condoms. M#ody"m$&czyzna"z"ma#ym"ch#op-

cem robi zakupy w hipermarkecie. Gdy nie chce"w#o&y!"do"wózka"wybranych 

przez"dziecko"cukierków,"ten zaczyna"awantur$."Bezradny"m$&czyzna"tylko"ob-

serwuje zachowanie syna."Na"ko%cu"reklamy"pojawia"si$"napis"�Use"condoms�. 

W krajach wielokulturowych,"kultywuj(cych"za#o&enia poprawno ci"poli-

tycznej"zwraca"si$"du&("uwag$"na poprawne wypowiadanie si$"o"mniejszo ciach 

w"reklamach."Dotyczy"to"tak&e"równej"reprezentacji cz#onków"tych"grup"w"spo-

tach, przede"wszystkim"osób"o"ró&nym"kolorze"skóry."W ostatnich latach jest to 

szczególnie"widoczne"w"reklamach ameryka%skich"� m#odzie&"o"ró&nym"kolorze"

skóry gra"razem"w"koszykówk$,"ma#e"dzieci"biegaj("po"podwórku,"a"doro li"robi("

barbecue"i"popijaj("piwo. Spoty takie"s("cz$ ci("subtelnej,"ale coraz bardziej wi-

docznej"strategii,"któr("reklamodawcy"okre laj("jako"ró&norodno !"wizualn( � 

reklamy,"które"umo&liwiaj("reklamodawcom"#(czenie"si$"z"szersz("publiczno ci(,"

przekazuj(c"wiadomo !,"&e"wszystkie"grupy"etniczne"s("w"polu"ich"zaintereso-

wania (Race becomes�, 2017). Podobne"przywi(zanie"do"ró&norodno ci"rasowej"

w reklamie powinno"by!"widoczne"w"Wielkiej"Brytanii. E. Mogaji w badaniu 

dotycz(cym" reprezentacji" poszczególnych" grup" nara&anych" na" dyskryminacj$" 

w"reklamach"drukowanych"w"Wielkiej"Brytanii"stwierdzi#,"&e"tylko"nieco"ponad"

5+"reklam"w"badanym"okresie"przedstawia#o"osoby"pochodzenia"afryka%skiego."

Niemniej"jednak"bior(c"pod"uwag$"ca#o !"populacji"i"odsetek"w niej osób"o"czar-

nym"kolorze"skóry,"reklamy"nie"przedstawia#y"zbyt"ma#ej"liczby"osób"czarnoskó-

rych, st(d" mo&na" stwierdzi!," &e" proporcja" zosta#a" zachowana (Mogaji, 2015,  

s. 919).  

W przekroju mi$dzynarodowym mo&na"znale'!"reklamy"niepoprawne"poli-

tycznie, je li"chodzi"o"ras$."Przyk#adem"mo&e"by!"spot proszku do prania Qiaobi 

pokazany na"rynku"chi%skim."W"reklamie"czarnoskóry"m$&czyzna"zostaje"�wy-

prany�"w"detergencie"i"przemieniony"w"Azjat$")bardzo"podobna"reklama"pojawi#a"
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si$"kilkana cie"lat"wcze niej"na"rynku"w#oskim/."Reklama"zosta#a"skrytykowana"

przez u&ytkowników" mediów" spo#eczno ciowych" i" w" rezultacie" wstrzymana."

Firma stwierdzi#a,"&e zachodnie"media"przesadzi#y"z"reakcj("na"jej temat, ale jed-

nocze nie" przeprosi#a" wszystkich," którzy" mogliby" poczu!" si$" ura&eni. Innym 

przyk#adem"jest"Nivea,"która"na"swoim"profilu"na"Facebooku"promowa#a dezo-

dorant Ivisible."Na"zdj$ciu"pojawi#a"si$"kobieta ubrana tylko"w"bia#y"szlafrok,  

a pod nim umieszczono"napis"�White"is"purity�."Pod"reklam( pojawi#o"si$"mnó-

stwo"komentarzy"oskar&aj(cych"firm$"o"rasizm,"tym"bardziej,"ze"strona"by#a"skie-

rowana do klientów"firmy"w"krajach"Bliskiego"Wschodu. Nivea natychmiast wy-

cofa#a"reklam$"i"przeprosi#a"wszystkich,"którzy"mogliby"poczu!"si$"ni("ura&eni,"

t#umacz(c,"&e"nie"by#o" to" intencj( firmy,"która"bardzo"ceni" ró&norodno !" i"nie"

popiera"dyskryminacji"w"&adnej"formie." 

W polskich reklamach rzadko"pojawiaj("si$"osoby"o"innych"kolorach"skóry."

Przyk#adem do !"niechlubnego spotu, który wzbudzi# dyskusj$"na"temat"dyskry-

minacji i braku" poprawno ci" politycznej" by#a" przerobiona" reklama"Microsoft.  

W"wersji"ameryka%skiej"za"sto#em"siedzia#o"kilka"osób"w"tym"czarnoskóry"pra-

cownik. W polskiej wersji wymieniono jego g#ow$"na g#ow$"cz#owieka"wygl(-

daj(cego" na" Europejczyka," nie" �zmieniono�" jednak" jego" r$ki," która" pozosta#a"

ciemnoskóra."W"rezultacie"polski"oddzia#"Microsoftu"zosta#"oceniony"nie"tylko"

jako niepoprawny politycznie, ale wr$cz"rasistowski.  

W krajach"zró&nicowanych"kulturowo problematyczne jest pokazywanie re-

klam"odnosz(cych"si$"do"spraw"religijnych."Przyk#adem"mo&e"by!"reklama"Ko-

 cio#a"anglika%skiego"Lord�s"Prayer."Firma Digital Cinema Media,"która"jest"od-

powiedzialna za reklamy kinowe w Wielkiej Brytanii i kontroluje oko#o 80% 

rynku, odmówi#a"pokazywania"tej"reklamy"argumentuj(c,"&e"polityk("firmy"jest"

niepokazywanie"materia#ów"o"charakterze"religijnym"oraz"politycznym,"a"tak&e"

i& reklama"mo&e"powodowa!"ryzyko"obra&enia"widowni (Mogaji, 2015a, s. 36). 

Decyzja"ta"wzbudzi#a"kontrowersje"i"dyskusj$"o"zakres"poprawno ci"politycznej" 

w reklamach w Wielkiej Brytanii; niektóre" rodowiska"uzna#y,"&e"takie"zachowa-

nie"mo&e"w"rezultacie"doprowadzi!"do"negatywnych"postaw wobec innych religii, 

w tym islamu. Z drugiej"strony"pojawi#y"si$"g#osy,"&e"w"kraju"tak"wielokulturo-

wym" i"wieloreligijnym"nie"powinno" si$"nikogo"zmusza!"do"ogl(dania" filmów"

promuj(cych"jakie "wyznanie."Reklamy"wykorzystuj(ce"motywy"religijne"zda-

rzaj("si$" jednak"w"Wielkiej"Brytanii" rzadko."Zdaniem E. Mogaji firmy w tym 

kraju" chc(" by!" poprawne" politycznie" i" etyczne" oraz" nie" chc(" anga&owa!" si$" 

w"&adn("afirmacj$"religijn(,"aby"nikogo"nie"urazi! (Mogaji, 2015b, s. 917).  

W Polsce, kraju jednorodnym religijnie, sytuacja jest inna. Pokazywanie 

motywów"religijnych nie"jest"uwa&ane"za"niepoprawne"politycznie"czy"kontro-

wersyjne. Nie"dotyczy"to"sytuacji,"w"której"z"religii"si$"&artuje"lub"pokazuje"j(" 

w"z#ym" wietle."Przyk#adami"mog("by!"oprotestowane"i"wycofane"reklamy"Red"

Bulla,"w"której"do"nowo narodzonego Jezusa przychodzi czterech, a nie trzech 
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m$drców,"czy"reklama"Hoop"Coli"wykorzystuj(ca"motyw"popularnej"polskiej"ko-

l$dy")w"tym"przypadku"skutek"zakazania"reklamy"by#"odwrotny"� sta#a"si$"bardzo"

popularna w internecie). 

Poprawno !"polityczna"w"reklamie"nie"zawsze"traktowana"jest"�na powa&-

nie� i"mo&na"znale'!"przyk#ady"podej cia"do"niej"w"humorystyczny"sposób. Zro-

bi#a tak firma"UPS,"która" wiadczy us#ugi"kurierskie."Firma w spocie reklamo-

wym"postanowi#a"zakpi!"z"poprawno ci politycznej w USA. W reklamie czarno-

skóry"pracownik"UPS"dostarcza"przesy#k$"do"biura"i"pyta"jedn("z"napotkanych"

osób"o"adresata."Ten"nie"wiedz(c, jak"powiedzie!,"&e"odbiorc("przesy#ki"jest"czar-

noskóry"m$&czyzna"zaczyna"opisywa!"go"w"przeró&ny"sposób."W rezultacie pra-

cownik"UPS"pyta:"�Masz"na"my li"tego"czarnego"m$&czyzn$?�."Pracownik"biu-

rowca zrezygnowany potwierdza. 

Podsumowanie 

Poprawno !" polityczna" jest" elementem" krajobrazu" wielu" krajów" na"  wiecie."

Mimo"dobrych"za#o&e%"czasami"jest"nadu&ywana,"'le"interpretowana i wykorzy-

stywana. Odnosi"si$"to"równie&"do"reklamy"� nie zawsze dobre"za#o&enia"prowa-

dz("do"zmierzonych"efektów."W"niektórych"przypadkach"firmy"nawet"nie"przy-

puszczaj(,"&e"mog("#ama!"jej"zasady,"w"innych"robi("to"celowo,"licz(c"na"rozg#os."

Nale&y podkre li!,"&e"wp#yw"poprawno ci"politycznej"na"reklam$"w"danym"kraju"

zale&y" w" du&ej" mierze od" stopnia" zró&nicowania" kulturowego," rasowego" czy"

stopnia"tolerancji"dotycz(cej, np. orientacji seksualnej. 

Poprawno !"polityczn( w"reklamie"mo&na"oceni!"dwojako."Z"jednej"strony"

nale&y"stwierdzi!,"&e"ogranicza"kreatywno !,"pomys#owo !"i"poczucie"humoru"

reklamodawców," #agodzi" przekaz;" reklamy"nie"maj(" tak"mocnego"wyd'wi$ku"

emocjonalnego, jaki"mog#yby"mie!."Poprawno !"polityczna"nak#ada pewne ramy, 

których"w"jej"imi$"nie"powinno"si$"przekracza!,"przez"co" wiat"nie"zawsze"poka-

zywany jest taki, jaki jest � realny" i" prawdziwy"dla"odbiorcy,"który" si$" z"nim"

uto&samia."Sztywno"trzymaj(c"si$"zasad"poprawno ci,"reklamodawcy"w"pewnym"

sensie ograniczaj("swoj("efektywno !.  

Z"drugiej"strony"ca#kowite"ignorowanie"zasad"poprawno ci"politycznej"jest"

ryzykowne."0amanie"wszelkich"zasad"mo&e"prowadzi!"do"uproszcze%"w"postrze-

ganiu"mniej"uprzywilejowanych"grup,"utrwalania"stereotypów,"szczególnie"tych"

negatywnych,"a"w"rezultacie"prowadzi!"lub"pog#$bia!"uprzedzenia."Negatywne"

pokazywanie" jakiejkolwiek"mniejszo ci"mo&e" godzi!"w" jej" poczucie"warto ci,"

obra&a!"uczucia"i"prowadzi!"do"powi$kszenia"dystansu"mi$dzy"ró&nymi"grupami"

spo#ecznymi."Jak wskazano, marki,"które"nie"respektuj("poprawno ci"politycznej"

cz$sto"nara&aj("si$"na"krytyk$,"oskar&enia"o"rasizm"czy"seksizm,"zakaz"emitowa-

nia reklam. Czasami"ignorowanie"poprawno ci"politycznej"jest"celowe,"przynosi"

firmie"chwilowy"rozg#os,"jednak"konsekwencje"d#ugofalowe"s("cz$sto"nieprzewi-

dywalne. 
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Rozwa&aj(c argumenty"za" i"przeciw"poprawno ci"politycznej"w"reklamie," 

a"tak&e"konsekwencje, jakie"mo&e"powodowa!"dla"firmy,"nale&y"stwierdzi!,"&e"

powinna"by!"wywa&ona. Zbyt"dos#owne"trzymanie"si$"poprawno ci"mo&e"narazi!"

firmy"na" mieszno !"i"nud$."Wa&enie"ka&dego"s#owa"doprowadza"do"samoogra-

niczenia"i"zmniejszenia"wyrazisto ci,"a"to"z"kolei"mo&e"przyczyni!"si$"do zmniej-

szenia"rozpoznawalno ci"i"emocjonalnego"podej cia do marki. Niemniej jednak 

pewna" doza" poprawno ci" jest potrzebna � szacunek" do" innego" cz#owieka czy 

grupy powinien"by!"uniwersaln("warto ci(. 
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Political Correctness in Advertising across Countries on Selected Examples  

Keywords: political correctness, advertising, stereotypes 

Summary. The aim of the paper is to present the importance of political correctness in 

the international perspective and to present its importance in advertising on the selected 

examples. The paper is based on the analysis of the available literature on advertising, 

political correctness and analysis of selected spots. The impact of political correctness on 

advertising depends on the degree of cultural, racial differentiation or tolerance level in a 

country. Its use, on the one hand, limits creativity, alleviates the emotion of advertising 

but on the other hand, not using it can exacerbate stereotypes and offend minorities. Ad-

vertisers should have political correctness in mind but it has to be balanced to make the 

spots creative and persuasive. 
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