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▪ Jesteśmy pierwszą i najbardziej doświadczoną 

organizacją samoregulacyjną w Polsce.

▪ Zrzeszamy 37 dużych organizacji i 

międzynarodowych firm.

▪ Reprezentujemy prawie połowę wydatków na 

cele komunikacji marketingowej  w Polsce.

▪ Stojąc na straży przestrzegania norm etycznych 

w przekazach marketingowych rozpatrzyliśmy 

dotychczas prawie 17 tysięcy skarg 

konsumentów.

▪ Jesteśmy członkiem międzynarodowej 

organizacji EASA i zdobywcą nagrody EASA Best 

Practice Award 2015.

Kim jesteśmy?
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14 lat działalności na rzecz samoregulacji w Polsce

• IAA Polska. Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy

• POLBISCO Stowarzyszenie Polskich Producentów 

Wyrobów Czekoladowych  i Cukierniczych

• Polska Federacja Producentów Żywności Związek 

Pracodawców

• Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i 

Detergentowego

• Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego

• Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR

• Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska

• Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w 

Polsce Browary Polskie

• Związek Pracodawców Prywatnych Mediów Lewiatan

• Związek Firm Public Relations

• Cyfrowa Polska

RADA REKLAMY

Nasi członkowie



Nasi członkowie
14 lat działalności na rzecz samoregulacji w Polsce
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Komisja Etyki Reklamy



Przeciwdziałanie greenwashingowi

▪ Pionierska na polskim rynku inicjatywa samoregulacyjna 

w celu przeciwdziałania greenwashing’owi

https://radareklamy.pl/greenproject/.

▪ Wspólnie z naszymi członkami oraz organizacjami 

wspierającymi tworzymy samoregulację w obszarze 

deklaracji „eko” produktów i usług. 

▪ Inicjatywa wpisująca się w nurt działań Komisji 

Europejskiej. 

▪ Realizacja działań promocyjnych i edukacyjnych 

ukierunkowanych na tematy związane ze 

zrównoważonym rozwojem i ochroną naszej planety. 

▪ W 2022 r. finalizacja prac nad rozszerzeniem Kodeksu 

Etyki Reklamy o zapisy poświęcone etycznej reklamie i 

komunikacji w tym obszarze.  
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Zielony Kodeks Etyki Reklamy

https://radareklamy.pl/greenproject/
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Członkowie Rady Reklamy
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Kodeks Etyki Reklamy

Reklama środowiskowa powinna być jasna i zrozumiała dla 

konsumenta. Terminologia środowiskowa lub naukowa jest 

dopuszczalna, o ile jest istotna i używana w sposób łatwo zrozumiały 

dla odbiorców komunikatu. ć
ł żą

ł ż
ł ż ą ę ę ć
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Reklama ekologiczna odnosząca się do 

konkretnych produktów lub działań nie 

może nadmiernie rozszerzać efektu 

reklamowego na całą działalność 

reklamującego.

Reklama ekologiczna powinna być uzasadniona w sposób zrozumiały i dostępny dla 

konsumenta. Uzasadnienie powinno opierać się na weryfikowalnych dowodach.

Informacje zawarte w reklamie dotyczące gospodarowania odpadami są dopuszczalne pod warunkiem, że zalecana metoda segregacji, zbierania, 

przetwarzania lub unieszkodliwiania odpadów jest zrozumiała i łatwo dostępna dla przeciętnego konsumenta.

W przypadku komunikatów zawierających 
porównania takie jak "mniej szkodliwe", 
"bardziej przyjazne dla środowiska", "bardziej 
energooszczędne" i podobne do innych 
produktów lub usług, należy porównywać 
jedynie produkty lub usługi o tej samej funkcji 
oraz co najmniej jedną istotną, odpowiednią, 
możliwą do zweryfikowania i reprezentatywną 
charakterystykę tych produktów lub usług.

https://radareklamy.pl/greenproject/


Działania skierowane do konsumentów

portale 
branżowe
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