


Ten Raport powstał w wyjątkowym czasie, w którym za naszą 
wschodnią granicą toczy się agresywna wojna przeciwko 
narodowi ukraińskiemu. Giną ludzie, niszczone są miasta, 
wielkie rzesze Ukraińców są zmuszone uciekać ze swojego 
kraju i szukać schronienia przede wszystkim w Polsce i innych 
krajach Unii Europejskiej. Polacy udzielają uchodźcom ogromnej, 
wszechstronnej pomocy, sami z siebie, z serca. Wszystkie media 
w Polsce zaangażowały się w tę pomoc, organizując także akcje 
informacyjne dla Ukraińców i Ukrainy. Nie wiemy dzisiaj jak długo 
trwać będzie ta wojna i jak może wpłynąć na nasz rynek, jakie będą 
jej skutki dla nas. Bądźmy razem dla Ukrainy.

Poprzedni rok był przede wszystkim rokiem szczepionki przeciw Covid-19 i kampanii na rzecz 
powszechnych szczepień. Pierwsze szczepionki trafiły do Polski pod koniec grudnia 2020. Rosła liczba 
zaszczepionych najpierw jedną, a później pełną dawką. Zaczęliśmy patrzeć z przekonaniem na szybki 
powrót do normalności, którą nazwaliśmy „nową normalnością”.

Życie w „nowej normalności” wymusiło na branży OOH szybsze reakcje na zmieniającą się rzeczywistość, 
przede wszystkim na większe zainteresowanie ludzi korzystaniem z przestrzeni, w które żyjemy. 
Wypracowaliśmy nowe możliwości ekspozycji reklamowych w tej przestrzeni i zadbaliśmy o wyższy 
poziom ich kreacji.

Charakterystyczne dla 2021 roku były: uporządkowanie inwestycji na rynku nośników OOH z wyraźnym 
nastawieniem na szybszy rozwój nośników cyfrowych, wprowadzenie elastycznych zasad planowania 
i realizacji kampanii na nośnikach reklamy OOH, lepsze i efektywniejsze wykorzystanie potencjału 
ludzkiego oraz sztucznej inteligencji, powiększająca się liczba bezpośrednich zakupów kampanii i akcji 
promocyjnych przez samych reklamodawców.

Przełomowym wydarzeniem w 2021 roku było przeprowadzenie pierwszej programatycznej kampanii 
digital OOH w modelu automated guaranteed przy użyciu autorskiego narzędzia stworzonego przez firmę 
AMS. Łączy ono cechy adserwera oraz platformy zakupu powierzchni reklamowej – DSP. Przyjęty model 
zakupu polega na tym, że klient kupuje określoną liczbę wyświetleń, a nie sztywno zdefiniowaną obecność 
w pętli reklamowej, co jest odwzorowaniem rozliczeń, które znamy z kampanii online.

Ważnym jest, że realizacje i przebieg kampanii OOH w całym roku 2021 odbywały się w warunkach 
normalnego ruchu samochodowego i pieszego, znanych z okresów sprzed wprowadzenia stanu pandemii. 
Dotyczy to zarówno poziomów trafiku w miastach, jak i między miastami. Także dzięki temu branża 
odnotowała lepsze wyniki sprzedaży. I jest na drodze utrzymania tego trendu w kolejnym roku.

Branża zaangażowała się również w dwie wielkie akcje protestacyjne: „Media bez wyboru” oraz „Nie dla 
podatku reklamowego”. Ekspozycja na cyfrowych i analogowych nośnikach miała zasięg ogólnopolski.  
Do akcji włączyła się większość firm OOH. Obie kampanie przyczyniły się do zmiany stanowiska rządzących 
i odstąpienia od wprowadzenia bardzo niekorzystnych dla wolności i rozwoju mediów regulacji. 
Kontynuowane były również akcje społeczne, które na stałe zadomowiły się na nośnikach OOH.

Bardzo trudno dzisiaj prognozować, choć nadal są powody do optymizmu. Spodziewamy się w kolejnych 
dwóch latach wzrostu udziału reklamy OOH na rynku mediów.

Lech KACZOŃ
Prezes IGRZ
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2021 OOH RYNEK

W 2021 roku byliśmy bardziej Out of Home, szczególnie w dużych aglomeracjach. Rozpoczęły się 
masowe szczepienia przeciw Covid-19, a rząd stopniowo „odmrażał” kolejne sektory gospodarki i usług. 
Otworzyła się perspektywa intensywniejszego wykorzystania potencjału reklamy OOH. Wyniki kolejnych 
kwartałów były coraz bardziej optymistyczne. Trend wzrostowy utrzymał się do końca roku. Wzrost 
sprzedaży o ponad 20% w stosunku do roku 2020 jest lepszy niż oczekiwało wielu rynkowych analityków.

w okresie przed pandemią covid-19 motorem napędowym rynku ooh byli jego główni klienci 
(sektory: handel, telekomunikacja, media, żywność, napoje i alkohole, czas wolny). ostatnie dwa 
lata pokazały, że reklama ooh stała się atrakcyjna także dla innych. obserwujemy coraz większe 
wykorzystanie reklamy ooh przez sektory motoryzacja, finanse, a przede wszystkim przez 
organizacje społeczne, jak również instytucje rządowe i samorządowe.

W końcu 2020 i na początku 2021 roku dominowały w przestrzeni publicznej klasyczne plakaty 
i cyfrowe spoty organizacji pro-life (hospicja perinatalne, akcje prorodzinne), które wywołały akcje 
pod hasłami pro choice. Niespotykana do tej pory skala tych akcji spowodowała nie tylko powszechną 
dyskusję, ale pokazała wartość i siłę reklamy OOH. Dociera ona bowiem do wszystkich, bez względu na 
światopogląd i uznawane wartości, tak różnicujące odbiorców innych mediów.

siłę oddziaływania najbardziej demokratycznego medium, którym jest reklama ooh, doceniają 
także rządzący. w roku 2021 przeprowadzone były akcje związane z upowszechnianiem szczepień 
przeciw covid-19, przybliżeniem krajowego Planu odbudowy, Polskiego ładu oraz kilka akcji 
promujących tarcze antyinflacyjne (np. w sprawie cen paliw).

Wzmożona aktywność tradycyjnych i nowych klientów spowodowała oczekiwany przez branżę wzrost 
sprzedaży w 2021 w stosunku do 2020 roku, który nastąpił we wszystkich segmentach reklamy OOH.

2021              424,1 mln             +20,6%

Fot. Jongdae Park on Unsplash

2021 KLASYCZNE OOH

Wielkość sprzedaży w klasycznym OOH wyniosła w 2021 roku 331,0 mln 
PLN i była wyższa w stosunku do roku ubiegłego o 17,0%.

Wynik klasycznego OOH w 2021 jest odzwierciedleniem coraz większej elastyczności sprzedaży 
powierzchni ekspozycyjnych, polegającym na skracającym się okresie planowania ich wykorzystania. 
To także pośredni wynik wpływu pandemii na rynek. Pod tym względem klasyczne OOH stara się 
coraz bardziej dostosowywać do cyfrowego OOH. A zmiany jakościowe nośników będą przyspieszać 
ten proces.

Ponad trzy czwarte kampanii realizowanych jest nadal na klasycznych powierzchniach ooh. 
dominuje bez zmian wykorzystanie przede wszystkim powierzchni typu citylight oraz billboard 
formatu 18 m².

2021              331,0 mLN            +17,0%
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2020 DOOH

Sprzedaż DOOH w 2021 roku wyniosła 64,6 mln PLN i była wyższa aniżeli w roku 
2020 o 41,3%.

Cyfrowa reklama OOH może generować duży zasięg i częstotliwość przy niższych kosztach niż reklamy 
w telewizji i innych kanałach digital. Jej zalety to: emisja komunikatów w czasie rzeczywistym, możliwość 
ich dopasowania do otoczenia, w którym znajdują się nośniki oraz możliwość ukierunkowania na 
grupę docelową dzięki retargetingowi działającemu w połączeniu z urządzeniami mobilnymi. Coraz 
powszechniejsza staje się też automatyzacja procesu zakupu reklam i stosowanie programatycznego 
modelu zakupu.

w niektórych krajach europejskich, jak na przykład w wielkiej brytanii i Finlandii, udział reklamy 
eksponowanej na cyfrowych nośnikach ooh jest obecnie bliski 60%. 

2020 CITY TRANSPORT

Wielkość sprzedaży wyniosła w 2021 roku ponad 28,5 mln PLN i była 
wyższa w stosunku do roku ubiegłego o 23,9%.

Reklama na pojazdach publicznego transportu zbiorowego jest jednym z najbardziej usyste-
matyzowanych i podlegających regulacjom formalnym rodzajem reklamy w przestrzeni miejskiej. 
Nie zaburza miejskiego ładu estetycznego, nośniki nie są przypisane do lokalizacji – nie są stałym 
elementem krajobrazu miasta, a przynoszą miastom wymierne korzyści ekonomiczne. Rok 2021 
potwierdza, że odbudowuje szybko swój potencjał. 

w odpowiedzi na oczekiwania rynku, branża chce wprowadzić do końca bieżącego roku w głów-
nych miastach Polski, na czele z warszawą, nowy, zestandaryzowany format cityside. mamy 
nadzieję, że ten format, o proporcjach reklamy przystankowej (citylight) montowany na boku 
pojazdu, wzorem innych miast w europie, zagości na stałe w większej liczbie miast w Polsce.

Proponowana zmiana wraz z coraz bardziej zaawansowanymi technologicznie ekranami wewnątrz 
pojazdów pozwoli na skuteczniejsze wykorzystanie potencjału reklamy w city transporcie.

2021                28,5 mLN             +23,9%

2021                64,6 mLN             +41,3%
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udział reklamy cyfrowej w rynku ooh rośnie zgodnie ze światowymi trendami. 

2017 2018 2019 2020 2021

5,4% 10,3% 11,3% 13,0% 15,2%

Fot. Screen Network 2021

Fot. Jeremy Bezanger on Unsplash



PODSUMOWANIE 2021
W roku 2021 rynek OOH odrobił ponad 72 mln PLN w stosunku do ubiegłego roku. 

Poniższa tabela pokazuje porównanie wyników sprzedaży w 2021 roku w stosunku do 2020 roku.

PROGNOZA 2022

Wzrost sprzedaży na rynku OOH w 2021 roku o 20,6% w stosunku do 2020 roku jest 
dla branży lepszy niż oczekiwany na początku roku i daje powody do optymizmu  
w perspektywie kolejnych dwóch lat. Spodziewamy się wzrostu także w bieżącym 
roku oraz odbudowy udziału reklamy OOH na rynku mediów.

igrz/lk/luty 2022

Q4 2021 OOH INFO
Estymowana wielkość sprzedaży na rynku reklamy zewnętrznej w Polsce w trzech 
segmentach rynku reklamy zewnętrznej - Klasyczne OOH + CITY TRANSPORT  
+ Reklama DOOH zamknęła się kwotą 128,0 mln PLN i była dla tej samej bazy firm 
wyższa aniżeli w Q4 2020 roku o 24,5%.

sprzedaż w Q4 2021 w porównaniu do Q4 2020, mimo dalszego obowiązywania pewnej części 
obostrzeń i ograniczeń wprowadzonych w związku z pandemią, zanotowała wzrosty we wszystkich 
segmentach:

zwraca uwagę wysoki udział reklamy dooh w Q4 2021 – 17,8%.

2022                vs.  2021                       ?

2021 SPRZEDAŻ

Q1 
2021 vs 2020

Q2 
2021 vs 2020

Q1-Q2 
2021 vs 2020

Q3 
2021 vs 2020

Q1-Q3 
2021 vs 2020

Q4 
2021 vs 2020

Q1 – Q4 
2021 vs 2020

KLASYCZNE OOH

50,00 
-35,9%

91,00 
+135,8%

141,00 
+20,8%

93,40 
+14,7%

234,40 
+18,3%

96,60 
+13,9%

331,00 
+17,0%

CITY TRANSPORT

4,20 
-35,4%

7,10 
+184%

11,30 
+25,6%

8,50 
+28,8%

19,80 
+26,9%

8,70 
+17,6%

23,0 
+23,9%

DOOH

10,30 
-34,4%

15,00 
+177,7%

25,30 
+19,9%

16,60 
+18,6%

41,90 
+19,4%

22,70 
+114,2%

64,60 
+41,3%

SUmA SPRZEDAŻ

64,50 
-35,7%

113,10 
+143,2%

177,60 
+21%

118,50 
+16,2%

296,10 
+19,0%

128,00 
+24,5%

424,10 
+20,6%
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Q4 2021: 96,6
Q4 2020: 84,8

Q4 2021: 8,7
Q4 2020: 7,4

+13,9%

+17,6%

OOH KLASYCZNE

CITY TRANSPORT

Q4 2021: 22,7
Q4 2020: 10,6

Q4 2021: 128,0
Q4 2020: 102,8

+114,2%

+24,5%

DOOH

OOH RAZEm



1 780,7
2 254,8
1 012,8
1 049,8

26,6%

3,7%

HANDEL

PRODUKTY 
fARmACEUTYCZNE, LEKI

913,4
1 010,9
736,2
971,9

10,7%

32,0%

ŻYWNOść

POZOSTAłE

645,0
723,6
561,2
668,8

12,2%

19,2%

TELEKOmUNIKACjA

fINANSE

659,8
655,2
526,5
543,1

-0,7%

3,2%

mOTORYZACjA

HIgIENA I PIELęgNIARKA

413,9
519,7
417,6
453,9

25,5%

8,7%

mEDIA

NAPOjE I ALKOHOLE

337,6
395,5
250,6
312,4

17,1%

24,7%

CZAS WOLNY

SPRZęTY DOmOWE, 
mEbLE I DEKORACjE

216,6
283,0
211,5
224,8

30,6%

6,3%

ODZIEŻ I DODATKI

PODRóŻE I TURYSTYKA, 
HOTELE I RESTAURACjE

149,3
199,1
157,4
153,4

33,3%

-2,5%

KOmPUTERY I AUDIO 
vIDEO

PRODUKTY UŻYTKU 
DOmOWEgO

RynEK  
REKLAMOWy  
W POLSCE 
przekroczył w 2021 
roku historyczną 
wartość  
10,5 mld zł,  
WzROSt O 16,2%  
            - Publicis GrouPe -

wykres 1. wartość rynku reklamowego netto w latach 2012 – 2021  
(mln Pln)

SEKTORY REKLAMOWE
Po 2021 r. rynek reklamy w Polsce zwiększył wartość o 16,2% 
względem roku poprzedniego i aż o 7% wobec roku 2019. 
Oznacza to nie tylko odrobienie strat spowodowanych kryzy-
sem związanym z pandemią koronawirusa, ale także przekro-
czenie poziomu wydatków reklamowych sprzed pandemii. 
Wszystkie sektory z wyjątkiem motoryzacji i sektora produk-
tów do użytku domowego zwiększyły budżety reklamowe 
w 2021 roku. W 2021 r. sektor handlowy był najważniejszą siłą 
napędową rynku reklamy. Budżety reklamowe tego sektora 
wzrosły o 26,6% wobec 2020 r. i blisko 35% w porównaniu 
z rokiem 2019. Wśród firm z tego sektora, w pierwszej trójce 
znalazły się sieci marketów oferujących sprzęt RTV AGD: 
Euro-Net i Media Expert, a także Lidl. Kolejnym filarem rynku 
reklamy jest sektor produktów farmaceutycznych i leków, 
który w 2021 roku również zwiększył wydatki (o 3,7%), jednak 
wobec 2019 r. oznacza to wciąż spadek o 4,1%. Wśród firm 
z tego sektora, w pierwszej trójce znalazły się Aflofarm, USP 
Zdrowie oraz Natur Produkt Zdrovit. Trzeci z kolei największy 
sektor - żywność, zwiększył wydatki o 10,7% wobec 2020 r. 
i jest to poziom porównywalny z 2019 r. Wśród firm z tego 
sektora, w pierwszej trójce znalazły się firmy kojarzone ze 
słodyczami: Ferrero, Nestlé i Storck.

KANAŁY KOMUNIKACJI
W roku 2021 dwucyfrowe wzrosty zanotowały Internet, 
telewizja, radio, reklama zewnętrzna oraz kina. Dodatnią 
dynamikę miała również prasa. Najszybciej rosły wydatki na 
reklamę online – o 21,8%. Z analizy wolumenu wynika że, 
budżety internetowe wzrosły o 803,6 mln zł, zaś telewizyjne 
o 460,1 mln zł. W radiu wzrost ten wyniósł 94,9 mln zł, a w re-
klamie zewnętrznej 66,8 mln zł. Suma wzrostów w pozosta-
łych mediach wyniosła 37,8 mln zł.

W 2021 r. wartość budżetów internetowych (nie uwzględ-
niając wydatków na ogłoszenia) wzrosła o 21,8% czyli o po-
nad 0,8 mld zł więcej niż przed rokiem, co dało blisko 4,5 mld 
zł. Z kwartału na kwartał Internet stabilizuje się na pierwszym 
miejscu w media miksie, wyprzedzając telewizję. Wzrosły 
wydatki na wszystkie formy reklamy, najszybciej na reklamę 
display i video, nieco wolniej na reklamę w wyszukiwarkach. 

W 2021 r. wartość budżetów telewizyjnych wzrosła  
o 460,1 mln zł, czyli o 11,5% w odniesieniu do 2020 r. i wynio-
sła 4,453 mld zł. Było to o 1,6% więcej niż w 2019 r. Oznacza 
to powrót to wielkości przychodów osiąganych przed 
pandemią. Podobnie jak na całym rynku, liderem wydatków 
w telewizji jest sektor handel, którego budżety wzrosły 
o blisko 150 mln zł (dynamika 22,4%). Pod względem wolu-
menu wzrostu drugi w kolejności był sektor finanse, którego 
wydatki zwiększyły się o blisko 65 mln zł (dynamika 34,3%). 
W branży handlowej niezmiennie do wzrostów przyczyniły się 
kampanie takich sieci handlowych jak Lidl, Euro-Net, Media 
Expert, zaś w przypadku finansów najszybszy wzrost wydat-
ków obserwowaliśmy przede wszystkim wśród banków: ING 
Bank Śląski, Credit Agricole Bank Polska i Bank Millennium. wykres 2.  wydatki poszczególnych sektorów reklamowych (mln Pln)
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W 2021 roku radio odnotowało wzrost przychodów 
reklamowych w wysokości 13,9% (więcej o 94,9 mln). Tym 
samym wielkość budżetów radiowych przekroczyła o 3,2% 
poziom z 2019 r. Czwarty kwartał był najlepszym dla radia 
w 2021 r., dynamika wzrostu była bliska 8% wobec czwartego 
kwartału 2020 r. i przekraczała o 3% poziom przychodów 
z 2019 r. Według najnowszej fali badania Radio Track Kantar 
Polska, średni dobowy zasięg radia w całym 2021 w grupie 
wiekowej 15-75 spadł o 1,7 pkt proc. względem poprzedniego 
roku. Zwiększył się udział w czasie słuchania w samochodzie, 
a zmniejszył w domu. Widać wyraźnie, że w 2021 r. Polacy byli 
mobilni w większym stopniu niż w 2020 r. kiedy obowiązywa-
ły ograniczenia w przemieszczaniu się związane z pandemią.

W 2021 r. wydatki na reklamę zewnętrzną wzrosły o 20,0%, 
czyli o 66,8 mln zł, jednak pozostają nadal o ponad jedną 
czwartą mniejsze, niż w tym samym okresie 2019 roku. 
Czwarty kwartał pozytywnie zaskoczył wzrostem przychodów 
w wysokości aż 25,6%. W 2021 r. wpływy segmentu tradycyj-
nych nośników były wyższe o 18,7% (wolumenowo o 49,4 
mln złotych). 

Wydatki reklamowe w dziennikach i magazynach wzrosły 
o 2% w obu mediach. Powodem wzrostu wydatków w prasie 
codziennej są rosnące budżety w sektorze pozostałe, 
a w szczególności kategoria usługi dla biznesu oraz fundacje, 
stowarzyszenia, instytucje polityczne. Sektor handel będący 
motorem wzrostu w pozostałych mediach, w prasie zredu-
kował wydatki o blisko 50% (tj. 15 mln zł) w 2021 r. W prasie 
kolorowej liderem wydatków, a jednocześnie sektorem, który 
w największym stopniu zwiększył inwestycje na reklamę była 
farmacja (wzrost o 19,2% wobec 2020 r. tj. o 5,5 mln zł). 

W 2021 r. inwestycje reklamowe w kinach wzrosły o 94,1% 
wobec 2020 r. (więcej o 31,6 mln zł), jest to niewątpliwie 
zasługa czwartego kwartału, kiedy to mogliśmy obserwować 
ponad 900% wzrost wydatków. Niemal wszystkie sektory 

wykres 5. udział klas mediów w rynku reklamowym, 2020 vs 2021
■  telewizja    ■  internet    ■  Radio    ■  outdoor    ■  magazyny   ■  dzienniki    ■  Reklama kinowa
 

wykres 4. dynamika zmian w klasach mediów, 2021 vs 2020

Publicis Groupe
jest jednym z trzech największych holdingów reklamowych 
na świecie i globalnym liderem w dziedzinie marketingu, 
komunikacji, transformacji cyfrowej napędzanych danymi, 
technologią i kreatywnością, które pozwalają tworzyć 
indywidualne doświadczenia konsumentów z markami na 
masową skalę. W Polsce Publicis groupe zatrudnia blisko 1500 
ekspertów. Organizacja działa w oparciu o model operacyjny 
Power of One, którego ideą jest integracja i rozwój kompetencji 
gwarantujących obecnym i przyszłym klientom grupy coraz 
większą wartość biznesową z realizowanych dla nich zadań. Na 
polskim rynku w ramach Publicis groupe działają znane i cenione 
na arenie lokalnej i światowej agencje marketingowe, skupione 
w obszarach kompetencyjnych: Creative & Content (Saatchi & 
Saatchi, Publicis, Leo burnett, LiquidThread), media (Starcom, 
Zenith, Spark foundry, Performics), Public Relations (mSL, 
Publicis Consultants), Commerce (Digitas, Publicis Commerce), 
Production (Prodigious), Data Science oraz Investment.

21,8%

11,5%

13,9%

20,0%

2,0%

2,0%

94,1%

z wyjątkiem podróży i turystyki, oraz higieny i pielęgnacji 
zwiększyły swoje inwestycje w reklamę kinową. Liderem 
wzrostów był sektor finanse, który wydał więcej o 6,4 mln zł 
(dynamika 220,6%).

Udział klas mediów w rynku reklamowym. W 2021 Inter-
net wyprzedził telewizję na pierwszym miejscu w mediamik-
sie i obecnie udział obu tych mediów jest zbliżony, z przewagą 
reklamy online. Łącznie udział w rynku reklamy mediów 
telewizyjnych i digitalowych przekracza 85%. Udział reklamy 
radiowej jest stabilny i wynosi 7,4% (spadek o 0,1 p.p.). Udział 
reklamy zewnętrznej wzrósł z 3,7% do 3,8% po nadzwyczaj 
dobrym czwartym kwartale. Magazyny i dzienniki zmniejszyły 
swój udział odpowiednio z 2,1% do 1,9% i z 1,4% do 1,2%, zaś 
kino zwiększyło udział z 0,4% do 0,6%.

Polska gospodarka zanotowała w 2021 wzrost o 5,7% co 
przekroczyło prognozy ekonomistów. Niewątpliwie rok 2021 
upłynął pod znakiem odrabiania strat spowodowanych 
pandemicznymi obostrzeniami i polska gospodarka jako 
jedna z nielicznych w Europie zdołała przebić tempo wzrostu 
sprzed pandemii. Z opublikowanej w listopadzie prognozy 
NBP, dotyczącej wzrostu polskiej gospodarki, wyłania się 
perspektywa stabilnego wzrostu o wielkości 4,9% w 2022 r. 
i 4,9% w 2023 r. Także dla rynku reklamy rok 2021 upłynął na 
odbudowywaniu się po kryzysie związanym z pandemią – ry-
nek zdołał nie tylko powrócić, ale także przekroczyć wielkość 
z 2019 roku o 7%. Zgodnie z naszymi założeniami poziom wy-
datków sprzed kryzysu osiągnęły w 2021 roku Internet, radio 
i telewizja. W przypadku pozostałych mediów odrabianie strat 
potrwa jeszcze co najmniej do końca roku 2022, jeśli w ogóle 
okaże się dla wszystkich możliwe. W tym momencie wiemy 
już, że za naszą wschodnią granicą rozpoczęła się wojna, 
której rozmiarów ani skutków nie jesteśmy w stanie przewi-
dzieć. Pozostajemy ostrożni w kontekście prognoz na kolejne 
kwartały. Według naszych szacunków, rok 2022 powinien 
zakończyć się wzrostem między 4,5%-6,5%.

+16,2%

16 17

wykres 3. zmiany wartości reklamy w klasach mediów w latach (mln Pln)
■  2020  –  ■  2021
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Analiza wykorzystania poszczególnych powierzchni w akcjach 
i kampaniach reklamowych OOH potwierdza nadal dominującą 
rolę klasycznych nośników 18 m² oraz podświetlanych nośników 
Citylight. Generują one blisko 75% przychodów na rynku OOH.

Największe zmiany ilościowe dotyczyły głównie klasycz-
nych nośników w formacie: 12 m² (-20% w stosunku do 
2020 roku) – to utrzymujący się kilku lat trend rezygnacji 
z najbardziej nierentownych powierzchni

zmiany te widoczne są najbardziej w kategorii klasycznych nośników 
w formacie do 8 m² (wypadło część powierzchni na rowerach miejskich 
jednego z operatorów, firmy nextbike, która obecnie oferuje je w wolnej 
sprzedaży). Ponadto część nośników podświetlanych (backlight 18 m²  
oraz 32 m²) została w ostatnim roku przekształcona w „interactive 
digital backlight”, nośniki posiadające sterowane cyfrowo matryce 
(nośniki te są prezentowane w kategorii nośników dooh).

Prezentowane tabele pokazują wielkość oferty poszczególnych firm 
na klasycznych i podświetlanych powierzchniach ekspozycyjnych OOH 
w Polsce. Firmy Cityboard Media oraz Ströer Polska nie dokonały bieżącej 
weryfikacji swoich danych na dzień 31.12.2021 roku i podane w tabeli 
liczby dotyczące ofert tych firm mogą odbiegać od rzeczywistych.

nośniki reklamy  
OOH 2021
Dążymy do uporządkowania danych dotyczących nośników 
reklamy i ich powierzchni ekspozycyjnych. 

Zdecydowaliśmy podawać liczby oferowanych na rynku 
OOH powierzchni, które znajdują się na nośnikach reklamy 
będących własnością firm oraz są obsługiwane przez nie na 
zasadach wyłączności. 

12 m²              -20%

18 19

6 567
9 098

657
791
651

10 401
277

dla nośników o powierzchni 12 m²

dla nośników o powierzchni 18 m²

dla nośników o powierzchni 36 m²

dla nośników o powierzchni 48 m²

dla słupów

dla nośników o powierzchni do 8 m²

dla pozostałych nośników

ogólna liczba klasycznych 
nośników reklamy ooh w Polsce. 
stan na 31.12.2021.

łącznie 28 442 klasyczne nośniki reklamy

21 083
280
862
384
236

dla nośników Citylight

dla nośników o powierzchni 8-9 m²

dla nośników o powierzchni 18 m²

dla nośników o powierzchni 32 m²

dla pozostałych nośników

ogólna liczba podświetlanych 
nośników reklamy ooh w Polsce. 
stan na 31.12.2021.

łącznie 22 845 podświetlanych nośników reklamy

51 287
wszystkich nośników 

reklamy ooh w Polsce

Fot. AMS

Fot. AMS

Fot. AMSFot. STROEER



firma
AmS
bC

bPmEDIA
SYNERgIC

CLEAR CHANNEL
CITYbOARD
gIgAbOARD

gLObART
HEADZ

jETLINE
KONESER

mAIK
mb KRAKóW
mINI mEDIA
OUTDOOR 3
OPTOKOm

SCHULZ
STROEER

SUPERSIgNS
WAREXPO

SUmA

12 m²
1 696

162

256

34

476

228

324

72

3 319

6 567

18 m²
1 343

81

1 045

2 311

76

3

196

94

46

95

205

3 603

9 098

36 m²

18

498

141

657

48 m²

31

338

387

35

791

pozostałe
83

11

65

1

10

39

7

40

6

15

277

słupy
83

6

291

118

153

651

do 8 m²
990

15

2 106

10

4 738

12

2 530

10 401

firma
AmS
bC

bPmEDIA
SYNERgIC

CLEAR CHANNEL
CITYbOARD
gIgAbOARD

gLObART
HEADZ

jETLINE
KONESER

mAIK
mb KRAKóW
mINI mEDIA
OUTDOOR 3
OPTOKOm

SCHULZ
STROEER

SUPERSIgNS
WAREXPO

SUmA

citylight
13 457

621

26

250

3 816

8

10

43

2 467

385

21 083

 8-9 m²
25

255

280

18  m²
473

2

4

33

350

862

32  m²
187

66

34

82

15

384

pozostałe
13

54

30

2

7

130

236

suma wszystkich 
nośników

18 350
621
326

2 481
4 927
2 680

44
379
86

397
328
704
329

4 738
528
268
205

13 217
141
538

51 287

Nośniki klasyczne 31.12.2021

Nośniki podświetlane 31.12.2021
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Uwzględniając uwagi rynku dokonaliśmy  
podziału oferty nośników DOOH według  
trzech kategorii:

• WłAśCICIELE NOśNIKóW
• WYłĄCZNI DYSPONENCI EKRANóW
• CITY TRANSPORT – EKRANY  
 W POjAZDACH KOmUNIKACjI  
 mIEjSKIEj

firma
AmS
bRAUgHmAN
CLEAR CHANNEL POLAND
CITYbOARD mEDIA
ImS
iTAXI
jCDECAUX
jET LINE
KONESER
OPTOKOm
SCREEN NETWORK
STRÖER
SYNERgIC
Tv STUDENT
vISUALEffECT
WAREXPO
INNE
SUmA

DOOH 
INDOOR

279
8

223

759

29
5

792 
83 
90

209
40
3

2 520

DOOH 
OUTDOOR

Interactive Digital Backlight

MORE Windows Screens

Biletomaty

Różne ekrany

DOOH CITY 
TRANSPORT

Warszawa    

Metro        
Warszawa

2021 dooh – właściciele nośników

DOOH EKRANY
CITY DIgITAL

103

94

7
11

11

226

88
6

4
3

50

313

39

346

395
1 244

350

1 926
400

2 676

firma
AmS
AmS mOvE Tv
AD mOTION
bE mEDIA
CARREfOUR
CINEmA CITY
EURONET                               
HELIOS
INPOST
INSTORE mEDIA
ImS
jET LINE
LOKALmEDIA
mEDIA EXPERT
mULTIKINO mEDIA
OOH.PL
RTvEUROAgD
SCREEN NETWORK
SYNERgIC
SUmA

DOOH  
OUTDOOR

7 000

196

30
7 226

2021 dooh – wyłączni dysPonenci ekRanów

DOOH INDOOR -  
LOKALIZACjE

2 213
1 316
249
208

1 019
1 745
8 000
477

332
3 200

161
15 000

837
1 193

15 000
20 339

269
71 558

Bankomaty Planet cash
Kluby fitness
Health TV - przychodnie
Warsztaty samochodowe, Medicover
Przy kasach

Bankomaty Euronet

Paczkomaty
Carrefour
Galerie
Różni dysponenci
Spar

Koleje Mazowieckie

Media Markt, PKP, Inmedio, Relay

nośniki reklamy  
DOOH 2021
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ZAKłADY TRANSPORTU mIEjSKIEgO
KOmUNIKACjA mIEjSKA gDYNIA/SOPOT
KOmUNIKACjA mIEjSKA gZm
KOmUNIKACjA mIEjSKA KRAKóW
KOmUNIKACjA mIEjSKA łóDŹ
KOmUNIKACjA mIEjSKA POZNAŃ
KOmUNIKACjA mIEjSKA SZCZECIN
KOmUNIKACjA mIEjSKA WARSZAWA
KOmUNIKACjA mIEjSKA WROCłAW
SUmA

KUmUNIKACjA PODmIEjSKA - EKRANY
PKP INTERCITY - EKRANY

LICZbA
EKRANóW

50
515
832
698

1 118
106

6 817
920

11 056

LICZbA
POjAZDóW

40
167
310
324
451
72

1 325
298

2 987

2 250
2 040

2021 dooh - city tRansPoRt 
ekRany w PoJazdach komunikacJi mieJskieJ

Fot. AMS



powierzchni reklamowych tradycyjnego outdooru. Rozwijaliśmy 
— i będziemy kontynuować — budowę unikatowego w Polsce 
systemu 6 kanałów DOOH: cyfrowych citylightów w wiatach 
przystankowych, cityscreenów na kluczowych wielkomiejskich 
skrzyżowaniach, cyfrowych nośników indoorowych w centrach 
handlowych, ekranów sieci bankomatów, a także Video OOH 
w klubach fitness premium i pojazdach publicznego transportu 
zbiorowego. Trend użytecznej i angażującej ciekawym kontentem 
reklamy cyfrowej jest od dawna rozwijany na świecie. Chcemy 
we współpracy z samorządami rozwijać te rozwiązania, ponieważ 
nie mamy wątpliwości, że nowoczesne OOH jest nieodzownym 
elementem smart city. Będziemy też nadal stawiać na rozwiązania 
zaawansowane technologicznie – wspomniany zakup progra-
matyczny oraz retargeting. Stawiamy na większą elastyczność, 
efektywność i precyzję działań reklamowych oraz wykorzystanie 
synergii komunikacji w OOH i w internecie, szczególnie na urządze-
niach mobilnych.

AMS istotnie rozszerzył również eko ofertę rozwiązań reklamo-
wych, których jest pionierem na polskim rynku. Składają się na 
nią: system EKO wiat z dachami rozchodnikowymi już w pięciu 
miastach Polski (Kraków, Poznań, Lublin, Szczecin, Warszawa), EKO 
słupy – największa w Polsce sieć słupów zasilanych energią słonecz-
ną, EKO Busback – miejska reklama w ruchu na zero- i niskoemisyj-
nych pojazdach komunikacji publicznej oraz EKO Backlight - zestaw 
proekologicznych rozwiązań, m.in. zmniejszenie smogu świetlnego 
oraz certyfikowany ekologicznie druk materiałów reklamowych. 

Na szczególne wyróżnienie zasługuje eko kampania marki 
Giorgio Armani, dzięki której w ramach partnerstwa wybudowali-
śmy w Warszawie system 20 EKO wiat przystankowych. To pierwsza 
na taką skalę kampania OOH, która realizowała idee zrównowa-
żonego rozwoju i połączyła firmy w działaniach na rzecz ochrony 
środowiska. System wiat stworzył nową miejską zieloną przestrzeń 
o powierzchni równej prawie półtora boiska do gry w siatkówkę. 
W ciągu 3,5 roku przyczyni się to do ograniczenia emisji CO2 w prze-
strzeni Warszawy o pół tony, a także pozwoli zmagazynować przy 
jednorazowych opadach deszczu aż 2 tysiące butelek wody.

Istotną nowością w naszej ofercie było wprowadzenie zakupu 
produktowego. Jest to jeden z trzech dostępnych w firmie modeli 
zakupu, obok - pakietowego i cennikowego. W jego ramach klient 
ma do wyboru gotowe rozwiązania i oferty produktowe dedykowa-
ne poszczególnym grupom celowym.

Podobnie jak w latach ubiegłych nasze wysiłki i dokonania zosta-
ły zauważone i docenione. Za zielone przystanki, EKO słupy solarne, 
EKO Backlighty i inne działania przyczyniające się do zmniejszenia 
śladu węglowego zostaliśmy wyróżnieni nagrodą Carbon Footprint 
Challenge Award. EKO wiata oraz EKO słup zostały finalistami kon-
kursu Dobry Wzór 2021. Po raz szósty zostaliśmy wyróżnieni pre-
stiżowym tytułem Superbrands, a po raz dziewiąty otrzymaliśmy 
zaszczytny tytuł Mecenasa Kultury Krakowa. I wreszcie w corocz-
nym raporcie Biur Reklamy Media Marketing Polska zwyciężyliśmy 
w 5 z 6 kategorii, w tym w ocenie ogólnej biur reklamy outdoorowej. 
Tym samym AMS jest najwyżej ocenianym przez klientów biurem 
reklamy OOH 2021.

2 021 rok, a szczególnie jego pierwsza część, dla branży 
OOH to rok pandemiczny. Od drugiej połowy roku 
mogliśmy zaobserwować wzrost wydatków w szczegól-
ności w Q4. Jeśli chodzi o wydatki digital to w Q4 2021 

Clear Channel Poland zanotował historycznie najwyższy udział 
sprzedaży nośników cyfrowych. Udział CCP w całości tortu digital 
raportowanego przez IGRZ w Q4 wyniósł aż 31%. 

Pierwsza część roku zdominowana został przez pandemię, zaś 
druga połowa była powrotem do normalności. Ruch w galeriach 
i wydatki reklamowe w tym segmencie wróciły do wyników przed 
pandemicznych w szczególności w Q4. Clear Channel w 2021 pra-
cował nad rozwojem oferty galeryjnej czego owocem jest kontrakt 
z ECE w 7 nowych galeriach podpisany w tym roku. Planujemy 
dalszy rozwój oferty Digital, zarówno jeśli chodzi o galerie, jak 
i rozwiązania w centrach miast. Dodatkowo Clear Channel wpro-
wadził szereg rozwiązań umożliwiających dostosowanie kampanii 

2 021 to drugi rok nowej normalności. Pandemia, szczegól-
nie w pierwszym roku jej trwania, dotkliwie wpłynęła na 
naszą branżę. Rok 2021 przyniósł poprawę wyników, a to 
co daje nadzieję na przyszłość, to wzrost rynku reklamy 

OOH w stopniu istotnie większym niż przewidywali analitycy.
Oswoiliśmy się z pandemią i nauczyliśmy z nią żyć, a praca 

hybrydowa, elastyczność i szybka zmiana stały się słowami roku. 
Miniony rok przyniósł więc intensyfikację prac nad zwiększeniem 
elastyczności oferty OOH, czego przejawem było wprowadzenie 
jeszcze w 2020 r. oferty AMS Flex. To zwiększenie aktywności było 
szczególnie widoczne w mijającym roku w rozwoju oferty Digital 
OOH, która oprócz możliwości szybkiej zmiany kreacji, działań re-
al-time marketingu, angażuje kontentem i dostarcza potrzebnych 
funkcjonalności. 

W 2021 weszła w kolejny etap rozwoju za sprawą najważniej-
szego wydarzenia ubiegłego roku, jakim był test programatycz-
nego zakupu powierzchni Digital Out-of-Home w modelu „auto-
mated guaranteed”. Dokładnie 6 grudnia 2021 r. wystartowała 
kampania systemu płatności mobilnych BLIK zakupiona w mo-
delu programmatic, którą AMS zrealizował na powierzchniach 
Digital Cityscreen wspólnie z agencją mediową Spark Foundry. 
Wdrożenie na szerszą skalę kampanii Digital OOH realizowanych 
w modelach programatycznych będzie wyzwaniem 2022 roku. 
Połączenie rozwiązań znanych z reklamy online z najwyższej 
jakości ekranami OOH, znajdującymi się w kluczowych punktach 

PODSUMOWAnIA, 
PROGnOzy 

styku marki z konsumentem to innowacja, która pozytywnie 
wpłynie na rynek Digital OOH i będzie kolejnym elementem uela-
styczniania całej oferty OOH. 

W tym kontekście ważną zmianą było powstanie Grupy Robo-
czej Digital Out-Of-Home w ramach struktur IAB Polska, której 
szefem został Radosław Gołąb. Dla DOOH, jednego z najmłodszych 
mediów na rynku reklamowym, którego udział w wydatkach re-
klamowych dynamicznie rośnie, to dobry moment, aby wspólnie 
zadbać o edukację rynku, wypracowanie standardów dla DOOH 
i zbudowanie platformy do współpracy, komunikacji i wymiany 
doświadczeń podmiotów tworzących rynek Digital Out-of-Home 
w Polsce.

Drugim – obok cyfryzacji – bardzo ważnym trendem, który ma 
swoje odzwierciedlenie w ofercie OOH, jest ekologia. Sukcesem 
2021 roku było włączenie na szerszą skalę klientów w realizację 
eko rozwiązań. Pozwalają one realizować kampanie OOH w duchu 
społecznej odpowiedzialności reklamy, które współgrają z potrze-
bami i wartościami współczesnego konsumenta. Wykorzystanie 
dla potrzeb komunikacji marketingowej EKO-punktów styku 
w mieście, w których tworzeniu AMS jest pionierem na polskim 
rynku, daje szanse na wyróżnienie się i pozytywne skojarzenia 
z reklamowaną marką.

W AMS
Rok 2021 był dla AMS ważny z punktu widzenia wprowadzenia 
innowacyjnych, niekiedy wręcz przełomowych dla rynku reklamy 
rozwiązań – przede wszystkim w obszarze Digital Out-of-Home. 
Wdrożyliśmy programatyczny modelu zakupu kampanii. Pierwsze 
kampanie zrealizowane w tym modelu potwierdziły, że nośnikom 
Digital Out-of-Home znacznie bliżej do mediów cyfrowych niż do 
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wydanego przez Havas Creative Group. Celem analizy było 
odtworzenie procesu zmian, jakimi na przestrzeni miesięcy 
były poddawane postawy i emocje ludzi szczególnie w obliczu 
kolejnych lockdownów, wszechobecnej niepewności i nie-
ustannego poczucia zagrożenia. W jakim punkcie znajdujemy 
się dzisiaj? - Według raportu obecnie mamy do czynienia 
z tzw. człowiekiem tańczącym.

OOH / DOOH
Najważniejszym trendem na 2021 oraz 2022 rok to digitali-
zacja. Widzimy jak szybko rozwija się Digital Out Of Home na 
rynkach zagranicznych (UK, Finlandia itp.), gdzie jego udział 
wynosi 60%-70% w wydatkach na OOH. To strategiczny 
kierunek na kolejne lata i dlatego bardzo rośnie konkurencja 
w tym segmencie, bo nośniki digitalowe stały się naturalnym 
wyborem, ponieważ kampania może być uruchomiona lub 
wstrzymana w kilka minut i nie wiąże się to z żadnymi kosz-
tami technicznymi, jak druk czy wyklejanie. Ponadto w lipcu 
2022 roku w Krakowie wchodzi w życie Uchwała Krajobrazowa 
likwidująca większość klasycznych nośników OOH. Jest to 
kolejny etap, przez który będą musiały przejść praktycznie 
wszystkie większe miasta w Polsce. 

Kłopoty z prawem sektora OOH i DOOH. W wyniku 13 540 
przeprowadzonych kontroli pod kątem umieszczania reklam 
Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie usunął 630 nielegalnych 
nośników. Wydano 910 decyzji administracyjnych nakłada-
jących kary, wszczęto 1396 postępowań administracyjnych, 
zmierzających do ukarania właścicieli nielegalnych nośników. 

Elektromobilność i nowe nośniki video m.in. firmy 4fun 
Media. Firma planuje stawiać przy swoich ekranach reklamo-

wych ładowarki do pojazdów elektrycznych, a także zmieniła 
nazwę na Digital Network. 

Stopniowy powrót do normalności dzięki powrotom 
klientów do Galerii Handlowych, brak lockdownów. Do pełni 
szczęścia brakuje jeszcze powrotu do handlowych niedzieli 
i precyzyjnych regulacji krajobrazowych. 

2 021 rok to czas powrotu do normalności i odbu-
dowywania się branży. Ludzie wrócili do swoich 
zwykłych aktywności, zajęć i przyjemności – do 
przestrzeni miejskiej. Co więcej, dzięki pojawieniu 

się spektakularnych kreacji 3D, Digital Out of Home przeżywa 
prawdziwy renesans.

W minionym roku przeprowadziliśmy szereg realizacji 
potwierdzających, że Digital OOH w świadomości osób 
odpowiedzialnych za zakup reklam stanowi absolutny „must 
have”. Jest to związane przede wszystkim ze wzrostem 
jakości – zarówno samych ekranów, jak i kreacji, jakie są na 
nie przygotowywane. Coraz więcej marek decyduje się na 
realizację kampanii tworzonych z myślą o Digital OOH. Dzięki 
temu wykorzystują możliwości, jakie daje nasze medium. 
Podczas zeszłorocznego Euro, razem z Coca-Colą, przepro-
wadziliśmy kampanię, która zmieniała się w zależności od 
wyniku meczów rozgrywanych podczas turnieju. Razem 
z McDonald’s na ekranach w całej Polsce odliczaliśmy do 
powrotu Burgera Drwala. Natomiast z redakcją naTemat.pl 
uruchomiliśmy Climate Clock, który transmitował odliczanie 

COVID impact: Według badań Agencji Inquiry, aż 64% ludzi 
obawia się skupisk i tłumów, a 42% niskich standardów bez-
pieczeństwa oraz higieny. Aż 40% deklaruje, że nie zamierza 
w najbliższym czasie odwiedzić galerii handlowych. Ten stan 
rzeczy jest zagrożeniem dla sprzedaży reklam IMS ze względu 
na możliwe niższe frekwencje, lockdowny oraz niepewność 
reklamodawców. Z drugiej strony na znaczeniu zyskuje komu-
nikacja dotycząca bezpieczeństwa i komunikacja COVID. Klu-
czowym czynnikiem decydującym o perspektywach sektora 
galerii handlowych jest dalszy przebieg epidemii koronawiru-
sa, który determinował będzie w wielu dziedzinach możliwość 
powrotu do „normalnego życia”. 

Wpływ pandemii i inflacji na potencjał zakupowy Pola-
ków – szacuje się, że wydatki Polaków w handlu wywołane 
długotrwałym wychodzeniem ze stanu powszechnej izolacji, 
prognozowanym bezrobociem wywołanym kryzysem po 
epidemii czy wstrzemięźliwością zakupową mogą spaść od 8,3 
do 23,7 proc. w zależności od powiatu. To przekłada się na siłę 
nabywczą, a w konsekwencji na popyt na reklamę. 

Starcie na polu handel tradycyjny – Internet. Co roku, wię-
cej budżetów reklamowych pochłania Internet i mobile. Mimo 
przewidywań specjalistów, handel stacjonarny nie podupadł 
w trakcie pandemii tak mocno, jak się spodziewano. Według 
danych Panelu Gospodarstw Domowych GfK Polonia w okre-
sie od kwietnia 2020 roku do marca 2021 roku liczba wizyt 
w sklepach co prawda spadła aż o 46%, jednak przeciętna 
wartość koszyków zakupowych wzrosła o 20% rok do roku. 

digital do zewnętrznych warunków takich jak pogoda, pora dnia 
lub dane wprowadzane przez klienta w czasie rzeczywistym.

Jeśli chodzi o perspektywy rynku na 2022 rok to oczekujemy 
powrotu do poziomu przychodów sprzed pandemii, w szcze-
gólności w drugiej jego części. Na rynkach bardziej rozwiniętych 
powrót przychodów sprzed pandemii już nastąpił. Ważnym 

elementem dla branży będzie dostosowanie się do Uchwał 
Krajobrazowych. Jedną z pierwszych będzie Uchwała w Krakowie 
w lipcu br.

Digital Out Of Home od kilku lat sukcesywnie rozwija się na 
rynku polskim zdobywając coraz większe budżety. Na zagra-
nicznych rynkach pojawia się coraz więcej kampanii niestan-
dardowych oraz eventów, które wykraczają znacznie poza samo 
wykorzystanie nośników (połączenie potencjału Digital Out Of 
Home i Ambient). Rok temu CCP wypuścił materiał 3D na Digitalu 
Spektakularnym w Arkadii. W 2022 można oczekiwać na realizację 
niestandardowych kampanii komercyjnych.

Kolejną kwestią są rozwiązania eco. Clear Channel skupia się na 
digitalizacji oferty, dzięki której zmniejszy się produkcja materia-
łów wytwarzanych przy klasycznym OOH. 

Od 2020 roku współpracujemy z miastem Wrocław w obszarze 
Smart City Digital Out Of Home. 

Dzięki temu nośniki są dostępne w najlepszych lokalizacjach, 
a miasto Wrocław może wyświetlać na nośnikach komunikaty 
istotne dla mieszkańców miasta. Takie rozwiązania generują 
obopólne korzyści i mogą być rozwiązaniem w przyszłości dla 
innych miast. 
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Galerie i parki handlowe w mniejszych miastach. Małe 
centra typu convenience”, parki handlowe i obiekty wielo-
funkcyjne oraz dyskonty jako najefektywniejszy segment 
rozwoju w handlu. Nasilający się trend lokalności i ewolucja 
nawyków zakupowych spotęgowała popularność obiektów 
handlowych typu convenience. Parki handlowe i nieduże 
centra zakupowe mocno zyskały na znaczeniu. Niektóre mar-
ki przygotowują koncepty dopasowane specjalnie pod parki 
handlowe i centra zakupów codziennych. Już pierwsze trzy 
kwartały 2021 roku przyniosły większy przyrost powierzch-
ni w segmencie handlowym niż cały 2020 rok. W budowie 
w całym kraju jest około 40 parków handlowych i centrów 
convenience. 

Powrót klientów do obiektów handlowych po lockdow-
nach. Szczepienia oraz zachowanie zasad sanitarnych stoso-
wanych powszechnie w handlu mogą zapewnić zapewniają 
konsumentom poczucie bezpieczeństwa. Nie bez znaczenia 
jest tęsknota za normalnością. 

Rozwój sieci spożywczych – szczególnie dyskontów. 
Zmiana stylu konsumpcji i zachowań konsumentów. Ze 

względu na obowiązujące restrykcje 2020 i 2021 rok zmienił 
styl życia Polaków. Więcej czasu spędzaliśmy w domach, więc 
także tam przeniesiono część okazji konsumpcyjnych. Jed-
nak w pierwszym półroczu 2021 roku stopniowo wracaliśmy 
do zachowań sprzed pandemii. Częściowe luzowanie ob-
ostrzeń sprawiło, że nabywcy już mniej powstrzymywali się 
przed odwiedzaniem sklepów stacjonarnych, a także wrócili 
do lokali gastronomicznych czy korzystania z usług branży 
turystycznej. Co jest pozytywnym wskazaniem dla powrotu 
rynku reklamowego do normalności. Człowiek postpande-
miczny szybciej przystosowuje się do nowej rzeczywistości, 
kieruje się intuicją i jest bardziej wrażliwy na otaczający go 
świat - to jeden z wniosków z raportu „Havas Gen 2020”, 



W 2021 roku, Synergic koncentrował swoje działania 
na projektach mających na celu rozwój portfolio 
w zakresie standardowego oraz Digital OOH. 
Wygraliśmy szereg przetargów, w tym na nośniki 

Citylight usytuowane w gdańskich wiatach przystankowych. Po-
zyskaliśmy atrakcyjne działki, na których uruchamiamy sieć BL. 

Nasze sieci reklamowe Digital Out of Home są intensywnie roz-
budowywane. W czerwcu 2021 roku – do grupy naszych produk-
tów digital, dołączyły ekrany zlokalizowane w głównych ciągach 
komunikacyjnych na Lotnisku Katowice. Warto podkreślić, że Port 
Lotniczy Katowice to czwarte najruchliwsze lotnisko w Polsce, 
które zaraz po warszawskim Chopinie obsługuje najwięcej lotów 
czarterowych. To lotnisko należy do czołówki najprężniej rozwija-

do punktu krytycznego. Jednocześnie, na drugim ekranie 
przedstawialiśmy przykłady katastrof naturalnych – namacal-
nych skutków globalnego ocieplenia, z którymi mierzymy się 
już dzisiaj.

Trend, który cieszy nas jednak najbardziej, to kreacje 
wykorzystujące anamorficzne 3D – elektryzują tłumy na całym 
świecie i angażują odbiorców na niespotykaną dotąd skalę. 
Reklamy oparte na animacji 3D zachęcają do nagrywania 
filmów i robienia zdjęć, które w mediach społecznościowych 
stają się viralami, zwiększając dotarcie kampanii. Możemy 
spodziewać się, że w 2022 roku ta technologia zawładnie 
również polską cyfrową reklamą zewnętrzną.

jących się lotnisk w Polsce. Obsługuje większość miast Górnego 
Śląska i Małopolski, co daje naszej firmie czołowe miejsce w kon-
tekście oferty oraz budowania zasięgu reklamowego na polskich 
lotniskach. Jesteśmy także wyłącznym właścicielem oraz 
operatorem ekranów w warszawskich autobusach (400 ekranów 
w 170 autobusach). W naszym portfolio mamy jedną z atrakcyj-
niejszych na rynku sieci DOOH. Mowa tu o ekranach w przejściu 
podziemnym, na dworcach, czy obok galerii handlowych. 

Na przykładzie realizowanych przez nas kampanii widać, 
że marketerzy wiedzą, że reklama cyfrowa wpływa na jakość 
i szybkość komunikacji z klientem. Reklama Digital OOH bardzo 
dobrze współgra z reklamą internetową. Ekrany są na stałe 
podłączone do zasobów sieci, co daje ogromną przewagę 
w modelowaniu emisji reklam zależnie od potrzeb Klienta (np. 
miejsca, czasu). Poza tym samą kreację można modelować 
w 3D, co wpływa na atrakcyjność przekazu danego komuni-
katu reklamowego. Warto dodać, że oferta Synergic z zakresu 
kampanii DOOH jest oferowana na rynku w bardzo elastycznym 
modelu: kampanie uruchomiane są zaraz po ich zakontrak-
towaniu. Emisje sporów reklamowych są możliwe w różnych 
konfiguracjach. 

Myśląc o 2021 roku trzeba wymienić działania niestandardo-
we, szyte na miarę dla naszych Klientów. Widzimy po realizowa-
nych przez nas kampaniach, że dobrane do kontekstu kampanii 
miejsce, zastosowane nowe technologie lub zaskakujące i przy-
kuwające wzrok rozwiązania - to dla naszych Klientów wartości 
budujące ich marki i pozwalająca na skuteczną, wybijającą się 
z szumu - komunikację marki. Warto tu przypomnieć o kampa-
niach realizowanych przez Synergic w przejściu podziemnym 
obok Rotundy w Warszawie dla takich brandów jak TVN, CCC, czy 
Electrolux. 

Rok upłynął nam także na wprowadzaniu narzędzi do pla-
nowania i optymalizacji kampanii. Aktywnie uczestniczymy też 
w dyskusjach całej branży w sprawie jednoźródłowego badania 
OOH. Prognozujemy, że 2022 rok będzie angażował całą branżę 
OOH właśnie w tym kierunku. Innymi ważnymi zadaniami dla 
całej branży będą: osiągnięcie porozumienia odnoście dalszej 
ścieżki rozwoju reklamy digitalowej, a także przemodelowaniu 
oferty z zakresu OOH w kontekście uchwał krajobrazowych.
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R ok 2021 był czasem odbudowy i zwiastunem pozy-
tywnych trendów na Lotnisku Chopina w Warszawie. 
W roku 2019 warszawskie lotnisko im. Fryderyka 
Chopina osiągnęło swój najlepszy wynik w historii, 

czego kontynuacją był początek roku 2020. Pandemia COVID 
odbiła się mocno na większości branż, w tym na rynku lotni-
czym, z którym JCDecaux jest bardzo mocno związane. Mimo 
dużych ograniczeń oraz obaw dotyczących podróży lotniczych, 
JCDecaux Airport Polska z powodzeniem zrealizowała atrakcyj-
ne kampanie reklamowe dla naszych Klientów.

Zmiany w ruchu pasażerskim były wyzwaniem, któremu 
staraliśmy się podołać, aby spełnić wymagania reklamodaw-
ców. Znamienna była dynamika z jaką rósł wolumen podróży 
lotniczych, plasując największe lotnisko w Polsce w absolutnej 
europejskiej czołówce, przed portami we Frankfurcie, Pradze 
czy Wiedniu.

Pomimo różnicy w liczbie obsłużonych pasażerów w odnie-
sieniu do rekordowego roku 2019, nadal mogliśmy pochwalić 
się wyjątkowym profilem odbiorcy reklamy lotniskowej, do 
którego trudniej jest dotrzeć za pośrednictwem innych me-
diów. Nastąpiło zwiększone zainteresowanie podróżami z ter-

minala General Aviation, obsługującego prywatne samoloty, 
podobnie zresztą jak salonów Executive czy terminala VIP.

Poprzez zastosowanie potężnych filtrów kabinowych oraz ich 
regularną wymianę, samolot, jako środek transportu zbiorowe-
go, wciąż znajduje się na pierwszym miejscu wśród wszystkich 
innych form, zapewniając najlepszą ochronę przed rozprze-
strzenianiem się wirusów. Tym samym, biznesmeni, którzy 
musieli latać nie zrezygnowali z tego środka transportu. Dlatego 
tacy reklamodawcy jak Mercedes-Benz, Samsung, Itaka, Grupa 
Discovery czy Rainbow Tours byli obecni na Lotnisku Chopina 
w 2021r.

Klienci, którzy zdecydowali się wystartować z kampanią w wa-
kacje byli bardzo zadowoleni - w lipcu i sierpniu Lotnisko Chopina 
odprawiło ponad dwa miliony pasażerów. PPL szacowało, że 
pierwszy miesiąc po wakacyjnym szczycie zamknie się ok. 840 ty-
siącami podróżnych. Rzeczywistość wyprzedziła prognozy – wrze-
sień okazał się rekordowy - zamknął się na poziomie około 1,05 
mln podróżnych. To wynik minimalnie wyższy niż w lipcu (1,04 
mln) i niewiele słabszy niż w rekordowym sierpniu (1,185 mln).
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OOH To działa!
Business Consulting i jej marka- Media Miejskie od lat aktywnie 
kształtują rynek reklamy OOH w Polsce. Jako lider segmentu City 
Transit rozwijamy się, realizując nie tylko kampanie od A do Z w po-
jazdach komunikacji miejskiej, pociągach i na przystankach, ale też 
podejmujemy projekty ambientowe i eventy z udziałem promo-
torów. Rozszerzamy także zakres usług powiązanych z drukiem 
i brandingiem placówek handlowych.

Powierzchnie promocyjno-reklamowe na autobusach i tramwa-
jach komunikacji miejskiej należą do jednych z najpopularniejszych 
form w City Transporcie. Nie ingerują w przestrzeń publiczną i są skie-
rowane do szerokiego grona odbiorców: mieszkańców i przyjezdnych. 
Fullback - flagowy format niezmiennie cieszy się największą popu-
larnością wśród naszych klientów. Jego zaletą jest duża widoczność 
i liczne kontakty z pieszymi i uczestnikami ruchu drogowego. Badania 
przeprowadzone w Wielkiej Brytanii wykazują, że średni kontakt 
kierowców i pasażerów z reklamą na tyle autobusu to aż 48 sekund. 
To niemal siedmiokrotnie więcej niż kontakt z reklamą w sieci.

Ubiegły – 2021 rok, był odbiciem w porównaniu do roku 2020; 
nastąpiło stopniowe odbudowywanie rynku po epidemii COVID-19. 
Sprzedaż naszych formatów reklamowych wzrosła, co nie znaczy że 
nie obyło się bez problemów. 

Niepewność co do planowania kampanii, przesuwanie terminów, 
zmiany w kampaniach na ostatnią chwilę wymuszało znaczną ela-
styczność. Naszym atutem była w tych warunkach własna produkcja 
i własna drukarnia - to umożliwiało nam szybciej reagować na zmia-
ny i to bez ryzyka związanego z zależnością od zewnętrznych firm. 

Kolejnym wyzwaniem był wzrost kosztów. Ceny zakupu nośników 
pozostały bez zmian, a inne koszty, w tym produkcji reklam wzrosły, 
co nie zawsze, w warunkach pandemii, można było przełożyć na 
ostateczną cenę kampanii.

Dominowały kampanie w grupie miast G 8, ale też wzrosła, w po-
równaniu z poprzednimi latami, sprzedaż regionalna. Zwiększył się 
też średni czas trwania kampanii na Fullbacku z 28 dni w 2019 roku 
do 36 dni w 2021 co było pewną niespodzianką.

Jedną z ciekawszych kampanii w zeszłym roku była promocja 
XVIII Konkursu Chopinowskiego, którą realizowaliśmy wewnątrz 

tramwajów, w tym na ekranach LCD. Inną kampanią, była promocja 
produktów Danone realizowana na ekologicznych pojazdach, w tym 
na tramwajach w Warszawie, we Wrocławiu i w Krakowie, a także na 
autobusach elektrycznych w Warszawie.

W 2021 roku uaktywniła się również turystyka, w tym po Polsce, 
promowaliśmy imprezy sportowe np. Silesia Marthon, a także eventy 
dla Muzeum Hutnictwa w Chorzowie, dla miasta Katowic, z kolei za-
bytkowy tramwaj promował Strefy Kibica podczas występów naszej 
reprezentacji w piłce nożnej.

Ważnym wydarzeniem było udostępnienie pod reklamę najdłuż-
szych tramwajów w Polsce - PESA mających aż 32 metry długości. 
Realizowaliśmy na nich kampanie różnych firm i instytucji m.in. 
NOSPR w Katowicach. 

Jak co roku aktywnie wspieraliśmy NGO-sy i inicjatywy społeczne, 
były to kampanie na autobusach dla Fundacji Trzeźwość, Dom Anio-
łów Stróżów czy też dla kampania chroniąca zwierzęta futerkowe- Ju-
tro będzie futro!

W ubiegłym roku wprowadziliśmy na Śląsku nowy format reklamy 
na burcie autobusu- City Side, zachowujący proporcje plakatu CLP. 
Wspólnie z innymi członkami IGRZ staramy się ten standard wprowa-
dzić w innych regionach, także w Warszawie. 

Niestety martwi nas dalej postępujące ograniczanie dużych for-
matów reklamowych jak Megabus, Megatram, a to, rzekomo wynika 
z troski o estetykę miast. Te formaty jednak przestają być nieestetycz-
ne, gdy promuje się polskie sprawy, także poza naszymi granicami, 
np. w Mediolanie, Rzymie czy Paryżu. Najlepszym przykładem był 
wyjątkowy, świąteczny tramwaj w Warszawie który zrealizowaliśmy 
wspólnie z Tramwajami Warszawskimi. Projekt naśladował mikołajo-
we sanie z przystrojonymi choinkami, bożonarodzeniowymi ozdoba-
mi, świątecznymi paczkami i rozgwieżdżonym niebem na suficie. 

Na koniec nie można zapomnieć o trendach, w tym o rosnącej roli 
reklamy DOOH – udostępniamy klientom ponad 13 tys. ekranów LCD 
w pojazdach komunikacji miejskiej. Branża OOH i DOOH nie może za-
pominać o konieczności wykonywania właściwych i w nowoczesnych 
technologiach badań skuteczności. Podejście ekologiczne reklamo-
dawców sprzyja także większemu zainteresowaniu pojazdami elek-
trycznymi (tramwaje, autobusy elektryczne), ale także ekologiczną 
i utylizowaną bez szkód dla środowiska produkcją.
Co do prognoz to wobec niepewnej sytuacji geopolitycznej trudno 
mówić jak bieżący 2022 rok może wyglądać. W trzecim roku ciągłej 
niepewności klienci podejmują decyzje z większym rozmysłem, ale 
są też bogatsi o doświadczenia minionych lat. Właśnie bazując na 
tych doświadczeniach liczymy że nasza oferta ma swoje, stałe miejsce 
w mediaplanach klientów.
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R ok 2021 był rokiem bardzo niepewnym i nerwowym. Tą nerwowość widać było zwłaszcza 
u Klientów przy planowaniu działań promocyjnych dla wydarzeń rozrywkowych, oferty 
edukacyjnej i kulturalnej oraz w promocji kampanii społecznych. Niepewna sytuacja 
związana z COVID generowała pytania czy prowadzić działania promocyjne oraz jaki budżet 

na nie przeznaczyć. Niestety często również się zdarzało, iż zaplanowane już działania musiały być 
odwoływane z powodu aktualnych rozporządzeń rządowych. Dodatkowo w 2021 roku nieobojętna 

była również kwestia krakowskiej „uchwały krajobrazowej” wraz z idącymi za nią obostrzeniami i konsekwencjami dla firm z branży re-
klamowej. Połączenie powyższych dwóch czynników sprawiło, iż rok 2021 był rokiem bardzo wymagającym dla lokalnego rynku OOH.

W kontekście 2022 roku w reklamie plakatowej widać już większy spokój wśród klientów w porównaniu z rokiem 2021. Zasta-
nawiającą jest również kwestia jak będzie wyglądał krakowski rynek OOH i DOOH po 1 lipca 2022 roku, czyli w chwili, gdy okres 
dostosowawczy „uchwały krajobrazowej” się zakończy. Ograniczona ilość miejsc, lokalizacji reklamowych prawdopodobnie wymusi 
cyfryzację nośników oraz spowoduje, iż nośniki, które dalej będą funkcjonować w przestrzeni miejskiej, będą lepiej wyeksponowane. 
Możliwe są również przetasowania w zakresie segmentu nośników reklamowych, na których klienci będą prowadzić swoje działania.

u biegły rok nadal wiązał się z ograniczeniami w zakresie ekspozycji outdoorowych np. 
obiektów handlowych. Wyczuwalna była niepewność reklamodawców oraz chęć zabez-
pieczenia się zapisami umownymi na wypadek np. zamknięcia funkcjonowania danej 
branży. Dosyć powszechne były wątki opustów specjalnych z uwagi na pandemię oraz 

rozkręcającą się inflację. Aktywność przejawiały firmy deweloperskie czy branża fotowoltaiczna. 
Końcówka roku przyniosła sporo kampanii promujących „Polski Ład”. 

Mając na uwadze wsparcie lokalnych produktów, usług czy inicjatyw w tym trudnym czasie, zaproponowaliśmy autorski program 
„LubRegion. Wspierajmy lokalne”.  Uczestnictwo w nim wiązało się możliwością skorzystania z naszej sieci billboardów na preferen-
cyjnych warunkach finansowych. Z akcji skorzystały np. podmioty z branży gastronomicznej. 

Analizując kolejny rok można odnotować ożywienie w reklamie OOH, przynajmniej w pierwszym półroczu. Ograniczeniem może 
być galopujący wzrost cen. Dodatkowo, właściciele nieruchomości, na których mamy posadowione nośniki często także sięgają po 
ten argument.  Bieżący rok będzie także czasem optymalizacji ilościowo–jakościowej sieci Plener Media. 
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W śród czynników wpływających na reklamę Out of 
Home w 2021 nadal są pandemiczne okoliczności 
pracy, na co dzień najbardziej wyrażające się w ela-
stycznym planowaniu i reagowaniu na zmiany. 

Warto zwrócić uwagę na kilka wspólnych inicjatyw branżowych.

Na początku roku głośno było o kampanii „Nie dla podatku 
reklamowego”, w którą czynnie włączyła się część firm outdooro-
wych w Polsce, zamieszczając plakaty na klasycznych i emitując 
spoty na cyfrowych nośnikach. Branża Out of Home wyraziła 
sprzeciw wobec rządowych planów wprowadzenia tzw. podatku 
reklamowego, komunikaty „Media bez wyboru” zamieściła wcze-
śniej także część mediów komercyjnych. 

Jesienią miał miejsce konkurs i wystawa Poster Play, czyli pierw-
szy MikroFest będący częścią 27. Międzynarodowego Biennale Pla-
katu w Warszawie. Poster Play był okazją do prezentacji twórców 
wideo na nośnikach out of home. Eksperyment, zabawa, testowa-
nie możliwości, szukanie nowych dróg wizualnych – czyli wszystko, 
co zawsze dobrze jest widzieć w komunikacji marketingowej. 

I kolejne wydarzenie - w IAB Polska powstała Grupa Robocza 
Digital Out of Home, w której skład wchodzimy my z Jet Line oraz 
ludzie z 20 innych firm i podmiotów tworzących rynek Digital OOH 
w Polsce. Celem działania grupy jest integracja, edukacja i pro-
fesjonalizacja działań dotyczących cyfrowej formy komunikacji 
marek. 

Patrząc dalej z naszej perspektywy firmowej podkreślamy dal-
sze inwestycje w MORE, naszą sieć Digital OOH. Pod koniec 2021 
roku do największych miast, w których są ekrany MORE dołączyła 
Łódź. Tym samym sieć liczy 310 nośników (styczeń 2022) i w naj-
bliższych miesiącach powiększy się o kolejne duże miasto i kolejny 
pakiet ekranów. Budowa, a następnie konsekwentne wzmacnia-
nie obszaru Digital OOH oznacza dla nas możliwość realizowania 
kampanii ogólnopolskich, opartych o komplementarną ofertę 
nośników klasycznych (sieć Motorway 12x4 m w miastach i przy 
trasach), mobilnych (samochody MobiJet 6x3 m) i cyfrowych – sieć 
MORE i MyLED. 
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2 021 był rokiem, w którym mocno ograniczyliśmy koszty związane z czynszami za miejsca 
pod nośniki reklamy. Działania te rozpoczęliśmy zresztą jeszcze przed pandemią. Wycofali-
śmy się z części inwestycji i ograniczyliśmy nierentowne powierzchnie. Koncentrowaliśmy 
się na przebudowywaniu nośników na powierzchnie typu Backlight oraz na pozyskiwaniu 

Klientów do współpracy na okresy 12 miesięcy. 

W planach mamy rozbudowę standardowych nośników w nowych regionach, przede wszystkim w aglomeracjach krakowskiej i 
katowickiej. Chodzi o nośniki premium typu Backlight 18 m², jak również Backlight 12 m². Będziemy również dążyć do zwiększenia 
potencjału w zakresie nośników typu Citylight oraz Digital Citylight. Zresztą nie tylko w regionie naszego obecnego działania.
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M iniony rok był trudny i zaskakujący zarazem. Pierwsza 
połowa roku, zgodnie z przewidywaniami, była konty-
nuacją złego 2020 roku, ale już druga połowa przynio-
sła powrót klientów i dynamiczny wzrost rynku. Przy-

chody za 2021 rok okazały się zdecydowanie lepsze niż założenia. 
Rok zakończyliśmy z zyskiem, co jest niewątpliwym sukcesem. Na 
ten sukces pracowały także nośniki digital out of home, z których 
wpływy stanowią już ponad 20 proc. naszych przychodów. 

Wynik finansowy spółki za miniony rok pokazuje, że mimo 
trwającej pandemii reklama zewnętrzna jest skutecznym narzę-
dziem marketingowym. Klienci bardzo chętnie wybierali z naszej 
oferty kampanie wykorzystujące miks nośników DOOH i OOH. 
Zrealizowaliśmy niemal 800 kampanii, z czego połowa to działania 
łączące nośniki analogowe i cyfrowe. Klienci coraz częściej poszu-
kują rozwiązań niestandardowych, z wykorzystaniem zarówno 
naszych nośników podświetlanych wyposażonych w ogniwa 
fotowoltaiczne, tradycyjnych, klejonych, jak i trzech trzydziesto-
metrowych ekranów LED space na stacji Metro Świętokrzyska czy 
sieci nośników Smart Citylight na Krakowskim Przedmieściu i na 
ul. Chmielnej.

W 2021 roku zrealizowaliśmy dla Stołecznej Estrady i dla Miasta 
st. Warszawy śmiały projekt „W Warszawie wszystko gra Chopina” 
łączący sztukę ulicy, taniec, dynamiczną choreografię z muzyką 
Fryderyka Chopina w nowoczesnych aranżacjach i obrazem emito-
wanym na naszej przestrzeni LED space. Nośnik DOOH stał się miej-
ską scenografią dla awangardowego spektaklu, który był ogrom-
nym zaskoczeniem dla przechodniów. Trzy trzydziestometrowe 
ekrany dają niesamowitą, spektakularną możliwość ekspozycji, 
dlatego tak chętnie są wybierane przez duże marki dbające o swój 
wizerunek. Jednym z klientów regularnie wykorzystujących ten 
nośnik w swoich kampaniach jest Netflix, który zrealizował na LED 
space kampanię na wyłączność, reklamując nowy sezon Wiedźmi-
na. Natomiast w ramach współpracy z drużyną koszykarską Dziki 
Warszawa wprowadziliśmy na naszych nośnikach DOOH Smart 
Citylight nową funkcjonalność, dzięki czemu można sprawdzać na 
żywo, w czasie rzeczywistym wyniki meczów.

Jednym z naszych flagowych produktów jest Creative OOH, 
którego głównym założeniem jest interakcja z użytkownikami 

przestrzeni publicznej. Nie stawiamy sobie granic. Poszukujemy 
nowych pomysłów łączących rozwiązania ekspozycyjne z reklamą 
zewnętrzną. Projekty, które zrealizowaliśmy dzięki dobremu 
designowi, estetycznemu wykonaniu i skutecznej komunikacji, 
są doskonałym silnikiem do publikacji online. Zasięgi kampanii 
niestandardowych są ogromne, a działania w sieci spotykają się 
z bardzo dobrym, wręcz entuzjastycznym odbiorem.

Przykładem takich kampanii jest projekt realizowany od kilku lat 
na Święto Niepodległości dla Miasta st. Warszawy, wykorzystujący 
kokardy narodowe oraz ubiegłoroczny projekt bożonarodzenio-
wy ze świątecznymi zawieszkami-syrenkami. Przechodnie mogli 
zabrać sobie z naszych słupów przytwierdzone tam gadżety. 
Kampanie były szeroko i bardzo pozytywnie komentowane we 
wszystkich mediach oraz wygenerowały duży ruch w mediach 
społecznościowych. Bardzo dobrze została przyjęta również kam-
pania zrealizowana z okazji parady równości dla platformy Netflix. 
Udekorowaliśmy nasze tradycyjne klejone nośniki, zlokalizowane 
na trasie marszu, kilkoma tysiącami tęczowych flag. Uczestnicy 
parady mogli je zdejmować w dowolnym momencie. Na 2022 rok 
szykujemy nowości, które tak jak inne nasze projekty Creative OOH 
będą interaktywne i cieszące oko przechodniów. 

Podsumowując sukcesy minionego roku warto wspomnieć 
o inauguracji wspólnej platformy OOHlife.org, za którą stoją spółki 
z naszej branży. Mamy za sobą kilka udanych przedsięwzięć – 
kampania „NIE dla podatku reklamowego”, panel nt. „nowej 
normalności” i roli OOH zorganizowany w ramach Europejskiego 
Kongresu Gospodarczego w Katowicach czy Poster Play – między-
narodowy konkurs na motion design. 

Przed podmiotami działającymi na warszawskim rynku duże 
wyzwanie. Po wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego Miasto 
st. Warszawa wznawia prace nad uchwałą krajobrazową. Warexpo 
już od kilku lat przygotowuje się, aby sprostać jej zapisom. Sta-
wiane przez nas nowoczesne nośniki reklamowe zaprojektowane 
przez Towarzystwo Projektowe wpisują się w wytyczne Miasta st. 
Warszawy. Dostarczamy estetyczne rozwiązania w duchu smart 
city, które podnoszą jakość przestrzeni publicznej. Jednak jeżeli 
uchwała krajobrazowa wejdzie w życie, będzie to zdecydowanie 
najważniejsze wydarzenie 2022 roku. 

I na koniec, dodatkowym wyzwaniem jakie stawiamy sobie 
w 2022 roku jest podążanie za ogólnoświatowym trendem jakim 
jest zmniejszenie wpływu na środowisko naturalne, równowaga, 
oszczędność, umiarkowana produkcja i konsumpcja. Jednym 
z priorytetów Warexpo jest tworzenie ekologicznych rozwiązań 
w reklamie zewnętrznej. Dobrym przykładem może być zastoso-
wanie odnawialnych źródeł energii, jak ogniwa fotowoltaiczne, 
które montujemy w naszych podświetlanych słupach reklamo-
wych. Stajemy się jeszcze bardziej elastyczni – zarówno w stosun-
ku do potrzeb klientów, jak i przy organizacji pracy spółki.



Od początku pandemii niełatwo było robić założenia, jak się zachowa rynek 
reklamy i tym samym prognozować jego wzrost bądź też spadek. Teraz jest to 
szczególnie trudne z uwagi na początek roku i rozpoczęcie wojny w Ukrainie. 
Okres pandemii zaskoczył nas wielokrotnie, niektóre media odczuwały 
jego dotkliwe skutki, inne były w stanie odrobić straty z 2020 roku, a nawet 
przewyższyć wartość sprzed pandemii, tak jak zrobiły to internet, radio 
i telewizja. W przypadku pozostałych mediów odrabianie strat potrwa jeszcze 
w 2022 i 2023 r., jeśli w ogóle okaże się to dla wszystkich możliwe.

PAnDEMIA COvID-19 
pogrążyła w 
2020 ROKU RynEK 
REKLAMy W KRyzySIE,  
ale 2021 przyniósł 
odbudowę
           - Publicis GrouPe -

Kiedy w marcu 2020 r. cały kraj obiegły informacje 
o pierwszym tzw. twardym lockdownie, konsu-
menci zmuszeni zostali do pozostania w domach, 
a reklamodawcy zredukowali inwestycje 

o 28,7% (drugi kwartał 2020 vs analogiczny kwartał 2019 r.). 
Niezwykle trudno było przewidywać jak zachowa się rynek, 
co zrobią konsumenci, a jak odpowiedzą reklamodawcy. 
Dziś już wiemy, że wszyscy zmienili swoje nawyki i wydaje 
się, że na dobre. W październiku 2020 r. nastąpiła kolejna 
fala pandemii, jednak rząd nie zdecydował się wprowadzić 
drugiego pełnego lockdownu. Zarówno w Polsce, jak i na 
świecie reakcja rynku na wzrost zachorowań była dużo 
spokojniejsza. Z pewnością polski rząd obawiał się efektów 
ekonomicznych ponownego zamrożenia gospodarki, 
wyciągnięto też wnioski z przebiegu pierwszej fali i niektóre 
absurdalne obostrzenia, jak zamknięcie lasów, nie miały 
już miejsca. Obostrzenia nie ominęły jednak kin czy galerii 
handlowych. Jeśli chodzi o konsumentów i rynek reklamy, 
można powiedzieć, że pandemia przyspieszyła pewne pro-
cesy w zakresie digitalizacji, nastąpiło też oswojenie z tzw. 
„nową normalnością”. Od lipca 2020 r. budżety reklamowe 
zaczęły wracać do poziomów z 2019 roku. Mimo dużego 
wzrostu zachorowań w listopadzie 2020 r. i pewnych ogra-
niczeń w działaniu handlu i usług, reklamodawcy rzadziej 
decydowali się na wycofywanie kampanii. Strategie komu-
nikacji marek dostosowano do pandemicznych czasów, 
więc reakcja rynku nie była już tak nerwowa, jak w marcu 
i kwietniu 2020 r. Ostatecznie wydatki na reklamę w Polsce 
spadły o 8,6% w całym 2020 roku. Z kolei rok 2021 upłynął 
na odbudowywaniu się po kryzysie, kwartał pierwszy okazał 
się być najsłabszy pod względem dynamiki, ale wartość 
rynku przekroczyła poziom z 2019 r. W drugim kwartale ob-
serwowaliśmy ogromne przyspieszenie wydatków. Ponad 
czterdziestoprocentowa dynamika wzrostu była oczywiście 

efektem niskiej bazy z okresu pierwszego lockdownu 
w 2020 r. W trzecim kwartale 2021 roku nastąpił znów 
dwucyfrowy wzrost wydatków, sytuacja ustabilizowała 
się, jednak po trzech kwartałach poziom wydatków sprzed 
pandemii przekroczyły tylko internet oraz radio. Podobna 
dynamika utrzymała się w czwartym kwartale, a wartość 
rynku reklamowego przekroczyła poziom sprzed pandemii 
o blisko 12%. Na koniec 2021 r. straty odrobiła także tele-
wizja. Finalnie, rok 2021 r. zakończył się wzrostem rynku 
reklamy o 16,2% wobec 2020 r. i o 7% wobec roku 2019.

Reklama internetowa była w 2020 roku jedynym seg-
mentem rynku reklamy, który oparł się kryzysowi. Wartość 
wydatków na reklamę internetową wzrosła w 2020 r. o 4,6%, 
dając wynik 3,7 mld zł. W 2021 r. reklama online wzrosła 
o 21,8% wobec 2020 i aż o 27,4% wobec 2019 roku. Internet 
był niewątpliwie beneficjentem pandemii. Wiele branż mu-
siało przyspieszyć swoją digitalizację, aby lepiej dopasować 
się do zmieniających się zachowań konsumentów i wspierać 
ich w procesie zakupowym w internecie. Rozwój rozmaitych 
rozwiązań internetowych i mobilnych dla klientów oraz firm 
przekłada się na intensyfikację trendu przepływu budżetów 
reklamowych do internetu. Przykładem takich działań są 
coraz popularniejsze w Polsce odroczone płatności ofero-
wane przez różnego rodzaju sklepy internetowe czy platfor-
my zakupowe. Potwierdzeniem postępującej digitalizacji 
konsumentów jest również rosnąca liczba użytkowników 
bankowości elektronicznej, dla których aplikacja w telefonie 
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wykres. kwartalna wartość rynku reklamowego netto w okresie pandemii koronawirusa 2020-2021 (mln Pln)
■  2019,  ■  2020,  ■  2021,          dynamika zmian 2021/2019

Q1

2 
11

3,
8

2 
11

9,
2

2 
18

1,
1

Q2

2 
63

5,
9

1 
87

8,
4

2 
69

3,
4

Q3

2 
11

9,
4

2 
08

2,
0

2 
32

9,
2

Q4

2 
95

3,
8

2 
96

3,
2

3 
30

2,
3

3,2% 2,2% 9,9% 11,8%



mln zł. Po wprowadzeniu ograniczeń dotyczących przemiesz-
czania się, w połowie marca nośniki reklamy zewnętrznej 
w największych miastach straciły dużą część widowni i rekla-
modawcy zaczęli odwoływać kampanie. W czerwcu 2020 r. 
rozpoczęło się znoszenie obostrzeń, jednak w miastach ruch 
wciąż był mniejszy. W pierwszym kwartale 2021 r. spadek 
inwestycji w reklamę zewnętrzną sięgnął 35%. Drugi kwartał 
2021 r. przyniósł prognozowane odbicie i odnotowaliśmy 
wzrost wydatków o 140%. Wreszcie trzeci kwartał 2021 r. 
przyniósł pewną stabilizację, a na koniec roku mogliśmy 
odnotować wzrost o 20% względem 2020 r. Jest to jednakże 
w dalszym ciągu o blisko 26% mniej niż przed pandemią. 

Od 12 marca 2020 r. kina przestały generować przychody 
ze względu na decyzję rządu o czasowym zawieszeniu 
działalności placówek kultury. Kina działając na nowych 
zasadach mogły być ponownie otwierane od 6 czerwca. 
Wszystkie sieci kinowe zdecydowały, że otworzą się w póź-
niejszym terminie. Sieć Helios wystartowała na początku 
lipca, zaś Multikino i Cinema City w całej Polsce dopiero 22 
lipca 2020 r. Kina ponownie zostały zamknięte 4 listopada 
2020 r., a w 2021 r. były otwarte przez siedem miesięcy. Miały 
doskonałe otwarcie - widownia w czerwcu dopisała i stano-
wiła 87% widowni z czerwca 2019 r., w czwartym kwartale 
zaś średnia frekwencja stanowiła blisko 85% tego, jaka 
była w 2019 r. Dynamika przychodów w reklamie kinowej 
w czwartym kwartale zaskoczyła wszystkich i tym samym 
wzrost rynku kinowego w całym roku wyniósł niemal 95%. 
Odbudowywanie pozycji kina na rynku reklamy będzie trwa-
ło jeszcze w tym roku, jednak tak wysokie dynamiki świadczą 
o tym, że kino jest na dobrej drodze do odzyskania wielkości 
sprzed pandemii. Przeszkodzić mu mogłyby jedynie ponow-
ne ograniczenia w mobilności.

W 2020 r. wielkość budżetów alokowanych w gazetach 
i magazynach spadła odpowiednio o 29,6% i 32,4%. 
Pandemia przyspieszyła i tak postępujący już trend odpływu 
budżetów reklamowych z prasy do internetu. W 2021 r. 
wydatki na prasę nieco wzrosły, w czwartym kwartale 2021 
r. odpowiednio o 21,7% na dzienniki i 12,6% na magazyny. 
Rok 2021 r. zakończył się na plusie zarówno dla gazet (2% 
wzrostu), jak i magazynów (2% wzrostu), mieliśmy więc do 
czynienia z wyhamowaniem negatywnego trendu maleją-
cych inwestycji w mediach drukowanych.

jest jedyną metodą kontaktu z bankiem – takich osób jest 
przeszło 8 mln, jak podaje Związek Banków Polskich. Aktyw-
nych użytkowników bankowości mobilnej jest 18,9 mln.

Reklama telewizyjna doświadczyła w drugim kwartale 
2020 r. prawdziwego załamania rynku. Reklamodawcy ogra-
niczyli swoje inwestycje o ponad 35%. Podczas lockdownu 
oglądalność była wysoka, jednak brakowało chętnych do 
kupowania powierzchni reklamowych. Popyt na reklamę 
telewizyjną zaczął się odbudowywać od lipca, a w czwartym 
kwartale 2020 r. rynek zanotował wzrost o 4,8%. Po trud-
nym roku 2020, rok 2021 był pasmem nowych wyzwań dla 
rynku reklamy telewizyjnej. W pierwszym kwartale telewizja 
zaliczyła spadek wydatków o 1,3%, w drugim kwartale 
mieliśmy do czynienia ze skokiem o 48,7%, zaś w trzecim 
i czwartym kwartale rynek telewizyjny urósł o 3,7%. Roczny 
poziom inwestycji reklamowych był wyższy o 1,6% w po-
równaniu z rokiem 2019. 

Radio to obok internetu medium, które najlepiej  
poradziło sobie w kryzysie wywołanym pandemią.  
W 2020 r. wydatki na reklamę radiową spadły mocno, bo 
o 9,5%, jednak było to najmniej ze wszystkich mediów of-
fline. W pierwszym kwartale 2021 roku wydatki reklamowe 
wzrosły o 0,5%, drugi kwartał przyniósł wzrost o 56,3%, zaś 
w trzecim kwartale wzrost ustabilizował się na poziomie 
4,8%, co stanowi o 2,1% więcej niż w 2019 r. Z analizy 
danych wynika, że w czwartym kwartale 2021 r. reklama 
radiowa wzrosła o 7,8%, a cały rok zakończył się wzrostem 
na poziomie 13,9%, czyli o 3,2% więcej niż przed pandemią.

branża outdoorowa, podobnie jak kinowa, najmocniej 
odczuła skutki rządowych ograniczeń w życiu społecznym. 
Ograniczenia w przemieszczaniu się, zamknięcie kin i idące 
za tym cięcia wydatków dystrybutorów filmowych, odwo-
łanie imprez sportowych, letnich festiwali muzycznych, to 
wszystko spowodowało, że w 2020 r. wpływy reklamowe 
operatorów reklamy zewnętrznej spadły o 38,8%, czyli o 211 
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WARC przewiduje w Q1 
2022 wzrost wydatków na 
reklamę OOH na świecie na 
poziomie 16,5% w stosunku 
do Q1 2021, osiągając 10,9 
mld USD. Trend wzrostowy 
będzie trwać do połowy 2023 
roku. Na głównych rynkach 
OOH wzrostu wydatków na 
reklamę OOH w stosunku do 
2019 roku mogą spodziewać 
się w 2022 roku tylko 
Australia (+ 1,5%) oraz Stany 
Zjednoczone (+ 0,9%).

WARC prognozuje, 
że największym 
zagrożeniem dla rozwoju 
reklamy OOH jest inflacja, 
która w roku 2021 
wyniosła w sektorze 
9,1%, a w 2022 roku 
będzie na poziomie 4,6%. 
Rosnąć będą koszty 
zaangażowania DOOH, 
które są silnie powiązane 
z cenami energii.

Australia odnotowała 
w 2021 roku wzrost 
sprzedaży netto reklamy 
OOH na poziomie 24% 
w porównaniu do 2020 
roku. Udział Digital OOH 
wyniósł w ostatnim roku 
rekordowe 58,8% na 
rynku OOH.

Wyniki wybranych największych  
firm OOH w roku 2021 w stosunku  
do roku 2020:

+ 20,8%  Clear Channel Outdoor
+ 18,7%  JCDecaux
+ 18,4  Outfront Media
+ 13,9%  Lamar Advertising Company
+ 6,9%  Ströer 

Market Research.com 
szacuje, że w roku 
2021 kampanie Digital 
OOH zrealizowane na 
wiodących rynkach OOH 
na świecie w modelu 
programatycznym 
stanowiły blisko 12%. 
I wzrosną do roku 2027 
dwukrotnie.

W Wielkiej Brytanii 
przychody reklamy 
Out of Home wzrosły 
w 2021 roku o 29% 
w stosunku do 
roku 2020. Digital 
OOH stanowił 64% 
przychodów na 
rynku OOH.

China Industry Information Net 
szacuje, że wzrost rynku reklamy 
zewnętrznej w 2021 roku wyniesie 
ponad 14% w stosunku do roku 
2020. Największą firmą OOH 
w Chinach pozostaje Focus Media.



 
CIty Wraz z pierwszym kwartałem 2021 roku rozpoczęła się trzecia fala pandemii, co 

wiązało się z wprowadzeniem kolejnych ograniczeń epidemicznych. Warunki 
te z pewnością wpłynęły na decyzje klientów, między innymi doprowadziły 
do powstrzymywania się przed inwestowaniem w reklamę OOH. Na szczęście 

w większości wypadków było to tylko przesuwanie budżetów na kolejne kwartały, a nie ich 
redukowanie. 

od maja 2021, po zniesieniu obostrzeń zaobserwowaliśmy powrót klientów z bu-
dżetami na rynek reklamy ooh. najszybciej budżety zaczęły wracać do sieci dooh, co 
oczywiście związane jest ze specyfiką tego produktu i możliwością zarówno szybkiego 
uruchomienia kampanii, jak i jej przerwania. dawało to klientom poczucie większego 
bezpieczeństwa w warunkach pandemii. drugim w kolejności produktem reklamy ooh, 
który docenili klienci był city tRansPoRt. 

Reklama na środkach transportu w miastach zasłużenie zaczęła przyciągać uwagę markete-
rów. Prognozy dla tej formy reklamy obok DOOH wyglądają bardzo obiecująco. Duży wpływ na 
rozwój tego segmentu rynku ma ustawa krajobrazowa i kolejne miejskie uchwały krajobra-
zowe. Porządkowanie przestrzeni w miastach, usuwanie nielegalnych nośników powoduje, 
że wzrasta znaczenie i skuteczność reklamy głównie na tyłach autobusów. We wszystkich 
przypadkach uchwały krajobrazowe zezwalają na reklamę na środkach transportu, a nawet 
można spodziewać się pojawienia nowych form legalnej reklamy. Wymiana autobusów na 
nowe, większy dostęp do autobusów, z uwagi na większą elastyczność zakładów komuni-
kacyjnych sprawia, że możliwości realizacji skutecznych kampanii są coraz większe. Bardzo 
ciekawą formą reklamy są ekrany wewnątrz komunikacji miejskiej, które poniekąd łączą CITY 
TRANSPORT I DOOH. 

W związku z budowaniem świadomości ekologicznej społeczeństwa zmienia się też grupa 
osób korzystających z usług transportu zbiorowego. Coraz więcej młodych pracujących wybie-
ra autobus czy tramwaj jako podstawowy środek transportu do pracy. Firmy reklamy zewnętrz-
nej w warunkach kryzysu również zweryfikowały podejście do planowania i jakości kampanii. 
Kampanie są skuteczniejsze, co prawdopodobnie potwierdzą najbliższe badania. Sektor zaczął 
się rozwijać i pojawiły się nowe możliwości w planowaniu. Na przykład rozbudowa narzędzia 
OMI, pozwala dziś na wygodniejsze planowanie kampanii na autobusach. Klienci zauważyli, że 
po okresie izolacji w domach, reklama w przestrzeni miejskiej jest bardzo istotna i daje moż-
liwość budowania skutecznych kampanii wizerunkowych. Przepełnienie mediów elektronicz-
nych reklamą zwraca uwagę na zapomnianą i niedocenianą w ostatnich latach reklamę OOH. 

zgodnie z danymi iGRz segment city tRansPoRt osiągnął 28,5 mln zł sprzedaży i był 
to wzrost o 23,9 % od najgorszego od lat 2020 roku. Pomimo dynamicznego odbicia, nadal 
jest to wynik, który moim zdaniem nie oddaje należnej pozycji tej formie reklamy w wy-
datkach mediowych klientów. spodziewam się, że wprowadzenie nowych narzędzi do 
planowania kampanii, oraz badań jak i poprawa koniunktury na rynku reklamy spowodu-
ją odrodzenie produktów takich jak city tRansPoRt i napływ nowych budżetów. 

Autor: Paweł Orłowski, Synergic.
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Koniec kryzysu na rynku reklamy OOH. Dynamiczny wzrost 
wydatków w sieciach DOOH i nowe możliwości CITY TRANSPORT. 

2021                28,5 mLN             +23,9%

sprzedaż dla segmentu city tRansPoRt w 2021 roku.

Fot. Evan Krause on 
Unsplash

Fot. SYNERGIC



Zewnętrzna reklama cyfrowa, pomimo że jest jednym z najmłodszych mediów na rynku, 
rozwija się bardzo dynamicznie. Co naturalne, czerpie doświadczenia i inspiracje z branży 
internetowej, które w znaczący sposób ułatwiają i automatyzują procesy. Tak właśnie jest 
między innymi z zakupem programatycznym. 

Model ten jest bardzo wygodny, znacznie szybszy od tradycyjnego, a także daje znacznie więcej 
możliwości dla reklamodawcy. Co więcej, odwraca również tradycyjny schemat związany z realizacją 
kampanii. Dotychczas to wydawca był odpowiedzialny za wprowadzenie jej do systemu, ustawienie 
dat, wgranie kreacji, monitorowanie realizacji. W modelu programatycznym reklamodawca sam 
decyduje o wykorzystaniu udostępnionej przez właściciela nośników powierzchni reklamowej. Dzięki 
temu ma pełną kontrolę i wiedzę na temat tego, jak realizowane i wyświetlane są reklamy na nośni-
kach Digital OOH.

należy wspomnieć, że istnieją cztery schematy sprzedaży w modelu programatycznym i nie 
wszystkie sprawdzą się w przypadku mediów digital out-of-home. działanie w przestrzeni 
publicznej wymaga od właścicieli nośników bardzo dużej odpowiedzialności, w tym przede 
wszystkim weryfikacji kreacji przed emisją. w związku z tym, przynajmniej na początku, sprze-
daż w modelach aukcyjnych nie wydaje się możliwa. Programmatic oferuje jednak również 
schemat, w którym wydawca wraz z reklamodawcą ustalają czas trwania kampanii, liczbę wy-
świetleń i budżet przed kampanią. model ten nazywa się automated guaranteed i to on będzie 
dominował w najbliższym czasie na rynku programmatic digital ooh. 

Kampanie programatyczne przynoszą jeszcze jedną kluczową zmianę, a mianowicie w sposobie 
sprzedaży i rozliczeń. Dotychczas stosowany standard zakładał pojawienie się reklamy z określoną 
częstotliwością w pętli reklamowej. Natomiast w kampaniach realizowanych w nowym modelu rozli-
czenie oparte jest na liczbie wyświetleń – dokładnie w taki sposób, jak ma to miejsce w kampaniach 
online.

Programmatic w Digital OOH daje reklamodawcom również ogromną elastyczność – kampania 
może mieć dowolną długość, liczbę emisji, składać się z dowolnej liczby kreacji i przeróżnych sce-
nariuszy ich wyświetlania. Co więcej, kampanię można edytować w trakcie jej trwania – zwiększać 

PROGRAMMAtIC  
 

Jeszcze kilkanaście miesięcy temu wydawało się, że 
programmatic w Digital Out-of-Home to czyste science fiction 
i raczej odległa przyszłość. Tymczasem koniec 2021 roku 
przyniósł przełom. Na rynku zrealizowane zostały pierwsze 
kampanie w modelu programatycznym, wyświetlone na 
ekranach cyfrowych w przestrzeni publicznej.

bądź zmniejszać liczbę emisji, wydłużać bądź skracać czas jej trwania, dodawać lokalizacje czy też 
zmieniać kreacje w zależności od potrzeb. Wszystkie te aktualizacje po wprowadzeniu do systemu 
niezwłocznie uwzględniane są w planie emisji, dzięki czemu na bieżąco można zarządzać kampanią.

Kolejnym przełomowym aspektem są statystyki w czasie rzeczywistym. Nośniki zostały zintegro-
wane z systemem, który zarządza kampanią i na bieżąco raportuje wyświetlenia, dzięki czemu możli-
we jest śledzenie postępów kampanii i stopnia jej realizacji niemalże godzina po godzinie. 

Pierwsze kampanie zrealizowane w modelu programatycznym to przełomowe wydarzenie, 
które potwierdza, że nośnikom digital out-of-home znacznie bliżej do mediów cyfrowych niż 
do powierzchni reklamowych tradycyjnego outdooru. Jest to pierwszy krok w kierunku auto-
matyzacji procesów sprzedaży digital out-of-home. kolejne etapy związane będą ze zwięk-
szeniem liczby powierzchni, czyli dostępnego do zakupu programatycznego inventory, a także 
zwiększeniem liczby klientów, którzy będą mieli możliwość kupowania digital ooh w ten 
właśnie sposób. tym samym przybliżymy się do upowszechnienia tego modelu na rynku. 

Dane dotyczące programmatic zarówno ze świata reklamy online, jak i z bardziej zaawansowanych 
rynków Digital OOH jednoznacznie potwierdzają, że zakup programatyczny wchodzi w fazę rozwoju. 
W 2022 roku powinniśmy być świadkami dynamicznego wzrostu sprzedaży reklam w modelu progra-
matycznym na ekranach Digital Out-of-Home.

Autor: Radosław Gołąb, AMS
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Fot. Pierwsza 
kampania 
zrealizowana 
w modelu automated 
guaranteed przez 
AMS i Spark Foundry 
dla BLIK.



I firmy Out Of Home i projektanci graficzni pracują często dla tych samych 
podmiotów: producentów dóbr wszelkich, agencji reklamowych, instytucji 
kultury czy organizacji pozarządowych. Jednak tkwią lub tkwili do tej pory 
każdy w swojej dziedzinie, żeby nie powiedzieć “bańce”, gdzie posługują się 
językiem branżowym i skrótami, których nikt spoza wąskiej grupy nie rozumie.

pojawiają się nowoczesne nośniki, a na nich coraz lepsze 
jakościowo ekrany pozwalające na prezentowanie także 
dynamicznych i ruchomych obrazów.

Z KAŻDYM ROKIEM
Rozwój cyfrowych nośników reklamy OOH na świecie postę-
puje w wyjątkowo szybkim tempie. W portfolio oferowanych 
nośników cyfrowych są zarówno ekrany LCD 65” i 75” w stan-
dardzie, jak i ekrany LED o powierzchni nawet kilkudziesięciu 
metrów kwadratowych.

Trend wzrostowy utrzymuje się również w tym roku. 
W pierwszym półroczu 2021 roku udział reklamy cyfrowej 
w OOH wyniósł 12,6%. Dla porównania w kraju najbardziej 
rozwiniętym pod tym względem czyli w UK jest ich ok. 50% 
(ruchomych i statycznych).

MOtIOn DESIGn –  

OUT-OF-HOME
I tak, w naszym przypadku, czyli platformy komunikacyjnej 
branży OOH wciąż nazywa się nas „reklamą zewnętrzną”, co 
nie tyle jest błędne, ile nie oddaje wszystkich jej aspektów 
w dobie cyfryzacji oraz pojawienia się nośników także we 
wnętrzach: galeriach i centrach handlowych, fitness klubach, 
przestrzeniach konferencyjnych, na dworcach i lotniskach 
oraz transporcie publicznym.

RUCH STATYKA
Oprócz tego, że i my jako branża OOH i projektanci pracu-
jemy często dla tego samego zleceniodawcy i odbiorcy, 
łączy nas jeszcze jedno: obydwu stronom zależy na estetyce 
w przestrzenie publicznej. W miastach w ostatnich latach 

POSTER PLAY POSTER
Nic dziwnego, że postanowiliśmy połączyć siły z STGU, aby 
stworzyć w czasie i przestrzeni moment, w którym odejdzie-
my od swoich biurek i komputerów, spotkamy się na mieście 
i zobaczymy, co jest możliwe w zakresie języka wizualnego i jego 
zaistnienia, rozumienia, odbioru w przestrzeni publicznej.

Tym razem skupiliśmy się tylko na ruchu, biorąc na warsztat 
nośniki najbardziej do tego predysponowane. Można na nich 
wyemitować nakręcony kamerą krótki film, ale może inaczej 
będzie ciekawiej?

Ile ma się czasu idąc w mieście z punktu A do punktu B, aby 
oglądać historyjki i czy one przyciągają uwagę? Wiemy nie od 
dziś, że reklama czy to jakiejś marki, wydarzenia kulturalnego 
czy społeczna - musi walczyć o uwagę odbiorcy. Nie chodzi się 
po mieście, aby oglądać reklamy. To reklama musi zwrócić na 
siebie uwagę. Musi krzyknąć: „Hej! Tu jestem i mam dla Ciebie 
wiadomość!”.

JEDEN INNY OD DRUGIEGO
Jak to robić mając do dyspozycji coraz więcej możliwości? Jak 
je wykorzystać? OOH to najbardziej demokratyczne medium, 
bo nikogo nie wyklucza, ale czy nie jest przez to najbardziej 
wymagające?

Każdy nośnik rządzi się innymi prawami. Jego wielkość, 
lokalizacja i parametry mają znaczenie. Każdy inaczej komuni-
kuje się z odbiorcą. Mamy tego pełną świadomość i wiemy, że 
nie zawsze multiplikowanie tego samego obrazu na różnych 
nośnikach spełnia oczekiwania i po prostu jest skuteczne. 
A nieskuteczna komunikacja to żadna komunikacja.

TESTUJEMY
Nawet jeśli Poster Play to zabawa, testy, przymiarki wierzymy, 
że czemuś służy. Bardzo potrzebujemy świeżych projektów, aby 
zobaczyć, co projektanci mogą zaproponować, jak kreatywnie 
wpasować się w warunki i możliwości rożnych nośników.

Zdajemy sobie sprawę, że przy pierwszej edycji nie robimy 
tego jeszcze z pełną mocą. Poznajemy się nawzajem i poznaje-

my możliwości techniczne, w których przychodzi nam i Wam 
działać. Jednak z perspektywy branży OOH ważne jest, by 
zobaczyć, że ekran na ulicy czy w centrum handlowym to nie 
to samo, co ekran telewizora, komputera czy telefonu. 

Jesteśmy tam, gdzie ludzie szczególnie teraz lubią być i to 
jest na pewno dobra wiadomość. Bardzo potrzebujemy jed-
nak zbadania i wskazania drogi języka wizualnego, który wła-
ściwie dopiero poznajemy i uczymy się go też jako odbiorcy.

NEXT
Poster Play ma temu służyć. Nie przypadkiem jest imprezą 
towarzyszącą Biennale Plakatu w Warszawie, który ma długą 
i bogatą tradycję w zakresie komunikacji wizualnej. Organiza-
torem przedsięwzięcia było STGU i platforma OOH Life. 

Wszystkie firmy, biorące udział w tym wydarzeniu czyli AMS 
S.A, Clear Channel Poland, Jet Line, Samsung i Warexpo zgod-
nie przystąpiły do współpracy przy tym projekcie oświadcza-
jąc, że potrzebujemy, jako branża takiego eksperymentu. 

Apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc dziękujemy za tę 
edycję i next time liczymy na więcej!

Autor: Katarzyna Ratajczyk, OOHlife.org
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Poster Play miało miejsce na początku października 
2021 roku i rozpoczęło się wernisażem w przejściu 
podziemnym Warszawskiego Metra na stacji 
Świętokrzyska, gdzie znajdują się największe w Polsce 
ekrany - Led Space Warexpo.
Wernisaż poprzedzał konkurs, z którego wyłoniono 
3 prace do prezentacji pośród prac projektantów 
zaproszonych z Polski i zagranicy.
W efekcie prace motion design można było zobaczyć 
w Warszawie na ponad 60 nośnikach Clear Channel 
Poland, Jet Line i Warexpo oraz na nośnikach AMS 
w centrach handlowych aglomeracji katowickiej, 
Trójmiasta, Poznania, Wrocławia i Krakowa.

Więcej info: https://oohlife.org/kategoria/poster/
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Wiemy, że jest to możliwe. Przestrzeń może być lepsza, a rola i odpowiedzialność firm Out 
of Home jest w tym zadaniu bardzo ważna. To, co jest dla nas kluczowe to współdziałanie, 
odpowiedzialność, użyteczność i skuteczność. Podejmujemy działania na rzecz ładu 
w przestrzeni, jasnych i przestrzeganych zasad, skutecznego prawa. Zapraszamy do współpracy 
ludzi, firmy i instytucje, które podobnie jak my widzą w tworzeniu nowej rzeczywistości OOH 
swoją odpowiedzialną rolę.

Misja
Kreujemy przestrzeń, w której użyteczność oraz innowacyjność towarzyszą skutecznej 
komunikacji Out of Home.

Wizja
Integrujemy branżę OOH, dążymy do wprowadzenia standaryzacji i nowych technologii celem 
poprawy wizerunku OOH, przygotowania do zmian na rynku i zwiększenia znaczenia OOH 
w udziale w media mixie.

Wartości
Łączą nas ważne rzeczy: estetyka przestrzeni publicznej, współdziałanie, odpowiedzialność, 
użyteczność i skuteczność. O tych wspólnych dla nas wszystkich wartościach długo 
dyskutowaliśmy wybierając te, które łączą firmy i komunikację Out of Home.

Firmy
Firmami – założycielami projektu OOHlife.org są AMS, Business Consulting, Jet Line i Warexpo.  
To dobry początek. Projekt jest otwarty dla wszystkich. Czekamy na ludzi, firmy, instytucje, 
organizacje chcące dołączyć do OOHlife.org. 

Piszcie do nas bezpośrednio lub skorzystajcie z formularza kontaktowego na stronie: 
https://oohlife.org/o-nas/#kim-jestemy

OOHlife.org to projekt zainicjowany w 2019 roku przez firmy 
zrzeszone w Izbie Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej po to, 
aby promować takie rozwiązania reklamy Out of Home, które 
są użyteczne i innowacyjne, a przy tym skutecznie realizują cele 
komunikacyjne i marketingowe.



Troska o środowisko to jeden z kluczowych kierunków rozwoju AMS, 
a trend „eko” ma swoje odzwierciedlenie w naszej ofercie. Cała gama 
produktów oraz kampanii w 2021 r. doskonale potwierdza nasze wartości.

dodanej. Podobne są też wymagania mieszkańców i kon-
sumentów, których świadomość ekologiczna z roku na rok 
rośnie. 

Nasze prośrodowiskowe innowacje stały się punktem 
odniesienia dla branży i źródłem inspiracji dla różno-
rodnych uczestników rynku. W 2021 roku otrzymaliśmy 
podczas krakowskiego Carbon Footprint Summit, nagrodę 
Carbon Footprint Challenge Award. Jury konkursu doce-
niło zielone przystanki, EKO słupy solarne, EKO Backlighty 
i inne działania znacząco przyczyniające się do ochrony 
planety. Ponadto, nasze produkty — EKO wiata oraz EKO 
słup — zostały finalistami konkursu Dobry Wzór 2021. W mi-
nionym roku wprowadziliśmy do oferty szereg rozwiązań 

Jak ooh może 
być naprawdę  

ekologicznych oraz zrealizowaliśmy z naszymi partnerami 
przełomowe w skali rynku kampanie. 

W marcu 2021 roku wprowadziliśmy na rynek ofertę EKO 
Backlight, przyczyniającą się do redukcji śladu węglowego. 
Oparliśmy ten produkt na szeregu proekologicznych rozwią-
zań zastosowanych tu łącznie. O czym mowa? O energoosz-
czędnym oświetleniu LED, nocnym wygaszaniu oświetlenia 
co zmniejsza smog świetlny, a także — certyfikowanym 
ekologicznie druku materiałów reklamowych, które trafiają 
na te nośniki. Takie podejście przynosi konkretne wyniki, bo 
w skali roku pozwala ograniczać emisję CO2 o około 684 tony, 
a cząstek stałych nawet o 6 ton. Z wykorzystaniem EKO Bac-
klightów jesienią 2021 roku wspólnie z BMW zrealizowaliśmy 
kampanię samochodu iX. Na nośniki trafiły materiały druko-
wane z użyciem ekologicznych farb lateksowych i podlegające 
w całości recyklingowi. Sto procent materiałów z kampanii 
zrealizowanej na EKO Backlightach i EKO Dynamic Backligh-
tach, oddajemy do ponownego przetworzenia. Dzięki temu 
powstaje EKO system świadomego przetwarzania materiałów 
w kolejnych procesach produkcyjnych. Wykorzystane w kam-
panii farby ekologiczne (wodne, lateksowe), nie deformują 
materiału i umożliwiają użycie go w innych celach. Plakaty są 
znacznie lżejsze od tradycyjnych, co ma bezpośredni wpływ 
na ograniczenie emisji CO2 przy transporcie i realizacji kam-
panii. Dodajmy, iż nasze backlighty — jako jedyne na polskim 
rynku — są sterowane online, co pozwala zdalnie wygaszać 
nocą 800 nośników. Wyłączenie ich między 1 a 4 w nocy 
pozwala znacząco redukować ślad węglowy.

EKO Backlighty to jeden z kilku produktów składających 
się dziś na całą gamę rozwiązań z naszej EKO Oferty. W jej 
skład wchodzą również: system EKO wiat z dachami roz-
chodnikowymi już w pięciu miastach Polski (Kraków, Poznań, 
Lublin, Szczecin, Warszawa), EKO słupy – największa w Polsce 

sieć słupów zasilanych energią słoneczną oraz EKO Busback 
– miejska reklama w ruchu na zero- i niskoemisyjnych pojaz-
dach komunikacji publicznej.

Mamy za sobą udane kampanie. Na szczególne wyróżnie-
nie zasługuje eko kampania marki Giorgio Armani, dzięki 
której w ramach partnerstwa wybudowaliśmy w 2021 r. 
w Warszawie system 20 EKO wiat przystankowych. To pierw-
sza na taką skalę kampania OOH, która realizowała idee 
zrównoważonego rozwoju i połączyła firmy w działaniach na 
rzecz ochrony środowiska. System wiat stworzył nową miej-
ską zieloną przestrzeń o powierzchni równej prawie półtora 
boiska do gry w siatkówkę. W ciągu 3,5 roku przyczyni się 
to do ograniczenia emisji CO2 w przestrzeni Warszawy o pół 
tony, a także pozwoli zmagazynować przy jednorazowych 
opadach deszczu aż 2 tysiące butelek wody.

Nasze eko zaangażowanie to także inicjatywy pracow-
ników. Latem 2021 r. w ramach lokalnej eko inicjatywy 
zebraliśmy aż 840 litrów śmieci, sprzątając okolicę Rezerwatu 
Jeziorko Czerniakowskie w Warszawie. W ramach specjalnej 
akcji nie tylko posprzątaliśmy otoczenie rezerwatu, ale także 
poznaliśmy historię okolicy – a następnie przybliżaliśmy to 
wyjątkowe miejsce w materiale prezentowanym na cyfro-
wych nośnikach w centrum handlowym Sadyba Best Mall.

Przełomowe rozwiązania sprzyjające środowisku, meble 
miejskie tworzone w zgodzie z oczekiwaniami mieszkańców 
i z filozofią nature based solution – rozwiązań inspirowanych 
naturą, opłacalnych (wydajnych ekonomicznie), dostarcza-
jących równocześnie korzyści natury ekologicznej, ekono-
micznej i społecznej, a także wspierających adaptację do 
zmian klimatu – to kierunek, który będziemy rozwijać także 
w kolejnych latach.

Autor: Grażyna Gołębiowska, AMS

Jako lider rynku OOH w Polsce dbałość o otoczenie 
mamy wpisaną w nasze DNA. Chodzi nie tylko 
o estetykę przestrzeni miejskiej, lecz również 
zasoby naturalne oraz przeciwdziałanie katastrofie 

klimatycznej. W swoim portfolio zgromadziliśmy przeło-
mowe rozwiązania mocno osadzone w trendzie „eko”. Są 
z jednej strony innowacyjne, z drugiej skoncentrowane na 
redukowaniu śladu węglowego — na każdym etapie przy-
gotowywania i realizowania kampanii oraz eksploatowania 
nośników. Dobrze koresponduje to z dążeniami i potrzeba-
mi naszych klientów. Coraz większe ich grono, podobnie 
jak AMS, uwzględnia w swoich strategiach działania mające 
na celu minimalizowanie negatywnego oddziaływania na 
środowisko, a wręcz dostarczanie do otoczenia wartości 
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Fot. Eko wiata. Wiata przystankowa z roślinnością na dachu w Warszawie.



uchwały 
KRAJOBRAzOWE 
w naJwiększych 
MIAStACH W POLSCE
przegląd sytuacji w lutym 2022 roku
Uchwały krajobrazowe powstają w Polsce od prawie 7 lat. Tak długo 
obowiązuje ustawa krajobrazowa. Przedstawiamy, jak obecnie wygląda 
kondycja ustawy i uchwał krajobrazowych, które powstały lub mają 
powstać w ośmiu największych miastach Polski (g8).

Nadal nie wiadomo, czy ustawa jest zgodna z Konstytucją
Ostatni rok nie odpowiedział na żadne z istotnych pytań dotyczących ustawy krajobrazowej. Przede 

wszystkim bez odpowiedzi pozostaje pytanie podstawowe – czy ustawa jest zgodna z Konstytucją. W 2019 r. 
te wątpliwości podzielił Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w toku kontroli uchwały opolskiej i skierował 
do Trybunału Konstytucyjnego pytanie prawne dotyczące zgodności ustawy z Konstytucją i prawem euro-
pejskim. W 2020 r. NSA ponowił to pytanie przy okazji kontroli uchwały gdańskiej. 

Jeżeli Trybunał stwierdzi, że ustawa jest niezgodna z Konstytucją, przepis statuujący obowiązek dosto-
sowawczy utraci moc prawną, zaś gminy, w których na podstawie uchwalonych kodeksów reklamowych 
zdemontowano nośniki, staną przed wieloma problemami, również finansowymi. 

Po skierowaniu pytania do Trybunału Konstytucyjnego, Wojewódzkie Sądy Administracyjne (WSA) 
zaczęły zawieszać postępowania ze skarg na uchwały krajobrazowe do czasu rozstrzygnięcia kwestii 
zgodności ustawy z Konstytucją. Przypomnijmy, że od wielu lat trwają równolegle prace nad zmianą ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Nie wiadomo, jaki kształt będzie miała ostatecznie ta 
ustawa, jednak zapewne zmienią się przepisy dotyczące ochrony krajobrazu. Ostatnie konsultacje odbyły 
się w styczniu 2022 r.

Postanowienia każdej uchwały krajobrazowej są bardzo istotne dla branży OOH. Pamiętajmy jednak, że 
dotyczą one wszystkich przedsiębiorców działających w miejscach, gdzie zaczynają obowiązywać kodeksy 
reklamowe. W większości przypadków muszą oni ponieść koszty zmiany identyfikacji wizualnej miejsc 
prowadzenia działalności. W przypadku sieci handlowych czy galerii są to często kwoty siedmiocyfrowe.

Dalej prezentujemy stan uchwał w miastach G8 w kolejności głosowań przez poszczególne Rady Miast 
i według stopnia zaawansowania prac.
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Łódź
Łódź jako pierwsze miasto wojewódzkie uchwaliła (16 listopada 2016 r.) kodeks rekla-
mowy. Podstawowe postanowienia łódzkiej uchwały krajobrazowej to:

■ strefy – 3;
■ maksymalny format reklamy wolnostojącej – 18m2;
■ reklama na elewacji podczas remontów – maksymalnie 30% powierzchni, pozo-

stałą część musi stanowić odtworzenie elewacji, reklama może być eksponowa-
na nie dłużej niż przez 8 miesięcy;

■ reklama na elewacji – tylko w II strefie na ścianach szczytowych, nie więcej niż na 
25% elewacji;

■ szyldy – liczba i wielkość szyldów są bardzo ograniczone i zmieniają się w za-
leżności od strefy, przeznaczenia obiektu, jego wysokości, preferowaną formą 
szyldów są litery przestrzenne;

■ zakazy – umieszczanie reklam na banerach, reklam wolnostojących bez stałego 
zamocowania w gruncie oraz reklamy mobilnej;

■ reklama cyfrowa – mocno ograniczona;
■ murale – zakazane;
■ okresy dostosowania – od 3 do 5 lat w zależności od strefy;
■ warunki dostosowania – nieokreślone;
■ prawa nabyte – nieuwzględnione;
■ aktualizacja uchwały – 1.

Ponieważ uchwała wprowadzała nierówne traktowanie podmiotów, w wielu kwe-
stiach przekraczała upoważnienie ustawowe i zawierała inne błędy – 11 sierpnia 2017 r. 
WSA w Łodzi stwierdził nieważność uchwały w całości. Wśród wielu zarzutów najistot-
niejszym merytorycznie jest ten, że uchwała krajobrazowa Łodzi nie wskazuje warun-
ków dostosowania istniejących tablic i urządzeń reklamowych do zapisów uchwały 
oraz, że na nowo reguluje kwestie uregulowane w ustawie o drogach publicznych.

W połowie października 2017 r. Łódź złożyła skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu 
Administracyjnego (NSA). Po dwóch latach oczekiwania, w październiku 2019 r. NSA 
rozpatrzył skargę i odesłał sprawę do ponownego rozpoznania do WSA. W styczniu 
2020 r. WSA zawiesił rozpatrzenie sprawy do czasu rozstrzygnięcia przez Trybunał 
Konstytucyjny kwestii zgodności ustawy z Konstytucją.

Mimo zakończenia okresów dostosowania we wszystkich strefach (12 marca 2022 r. 
zakończy się ostatni okres dostosowania), Miasto nie nakłada kar na właścicieli nośni-
ków reklamowych.

W lutym 2018 r. Łódź ogłosiła, że przystępuje do prac nad nowym kodeksem 
reklamowym. 7 marca 2018 r. uchwalono uchwałę intencyjną. Obecnie obowiązują-
ca uchwała ma zostać uchylona, a w jej miejsce zostanie ustanowione nowe prawo 
dotyczące reklam. W maju 2019 r. odbyły się konsultacje dotyczące założeń nowego 
projektu. Na razie trwają prace projektowe, jednak nie ma jeszcze dokumentu, który 
mógłby zostać poddany konsultacjom ustawowym. Projekt ma zostać udostępniony 
publicznie dopiero na etapie wyłożenia, termin wyłożenia zaś nie jest znany i nie na-
leży się go spodziewać wcześniej niż pod koniec drugiego kwartału 2022 r. Na dziś nie 
ma decyzji o wprowadzaniu uchwały o opłatach reklamowych.

Sytuacja w Łodzi jest dziwna: uchwała obowiązuje, nikt nie egzekwuje jej przepisów, 
a prace nad nową uchwałą przez 4 lata posunęły się do przodu niewiele.

Dodajmy, iż od początku 2016 r. w Łodzi obowiązuje również uchwała o parku kul-
turowym ulicy Piotrkowskiej, która reguluje kwestie reklam w centrum miasta. Jednak 
we wrześniu 2020 r. WSA w Łodzi stwierdził jej nieważność w całości. Miasto złożyło 
skargę kasacyjną do NSA. Wyrok jest zatem nieprawomocny.
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urząd miasta udostępnił 
stronę, na której 
w przejrzysty sposób 
można zapoznać się 
z aktualną uchwałą:

 
https://uml.lodz.pl/dla-biznesu/kodeks-reklamowy/ 

Pełny tekst uchwały 
krajobrazowej znajduje 
się pod adresem:

https://bip.uml.lodz.pl/files/bip/ 
public/user_upload/uchwalal_-30112017104058.pdf 



Gdańsk
Gdańsk uchwalił swój kodeks reklamowy na sesji Rady Miasta 22 lutego 2018 r.  
Podstawowe regulacje uchwały:

■ strefy – 8;
■ maksymalny format reklamy wolnostojącej – 18m2;
■ reklama na elewacji podczas remontów – jest dopuszczona tylko w niektórych 

strefach, może stanowić od 30% do 100% powierzchni w zależności od rodzaju 
budynku, reklama może być eksponowana maksymalnie przez 12 miesięcy, raz 
na 5 lat;

■ reklama na elewacji poza szyldami jest praktycznie zakazana;
■ szyldy – liczba i wielkość szyldów są bardzo ograniczone i zmieniają się w za-

leżności od strefy, przeznaczenia obiektu, jego wysokości; preferowaną formą 
szyldów są litery przestrzenne;

■ zakazy – umieszczanie reklam na banerach i siatkach reklamowych poza remon-
tami;

■ reklama cyfrowa – mocno ograniczona poza należącymi do miasta „terenami 
o funkcji widowiskowo-sportowej, której charakter wymaga niekonwencjonal-
nych form promocji”;

■ murale – dopuszczone w niektórych strefach;
■ okresy dostosowania – 2 lata;
■ warunki dostosowania – częściowo określone;
■ prawa nabyte – nieuwzględnione.

Uchwała gdańska jest obszerna (liczy 53 strony bez załączników) i zapisana w skom-
plikowany sposób, często wymaga konsultacji prawnych. Można z nią zapoznać 
się na stronach Urzędu Wojewódzkiego http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/lega-
lact/2018/1034/ lub na stronie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.

Ponadto Gdańsk przygotował stronę dla lokalnych przedsiębiorców, którzy 
muszą dostosować swoje szyldy do zapisów uchwały:  
http://www.uchwalakrajobrazowagdanska.pl/

Okres, w którym należało dostosować reklamy (powstałe przed wejściem w życie 
uchwały) do postanowień uchwały minął 2 kwietnia 2020 r. Mimo częściowego 
określenia warunków dostosowania istniejących reklam do postanowień uchwały nie 
znamy przypadku, aby Miasto wydało zgodę na adaptację istniejącej reklamy. 

Sytuacja w chwili wprowadzenia uchwały wyglądała tak, że prawie wszystkie 
istniejące reklamy i szyldy nie spełniały warunków uchwały i powinny zostać zde-
montowane.

Efektem wprowadzenia uchwały krajobrazowej w Gdańsku jest likwidacja prawie 
wszystkich wolnostojących nośników systemowych. Pozostały jedynie reklamy na 
wiatach przystankowych, których właścicielem jest Miasto. Nie zauważyliśmy dużych 
działań Miasta w stosunku do szyldów, które również powinny być dostosowane 
do przepisów uchwały. Większość dużych sieci sprzedażowych dostosowała się do 
nowego prawa i jednocześnie złożyła pozwy do sądu (np.: https://noizz.pl/design/
mcdonalds-pozywa-gdansk-za-uchwale-krajobrazowa/1jn0z7k ). 

Po wejściu w życie uchwały krajobrazowej Miasto przeprowadziło przetargi na 
dzierżawę terenów w pasie drogowym pod usytuowanie nośników reklamowych 
oraz na dzierżawę wiat przystankowych. Tym samym prawie wszystkie nośniki 
reklamowe w przestrzeni publicznej zniknęły z terenów prywatnych i znalazły się 
na terenach należących do Miasta. Czy zatem na pewno chodziło tylko o ochronę 
krajobrazu?

Kraków
Prace nad uchwałą w Krakowie rozpoczęły się w październiku 2015 r. Przez ten 
czas wyłożono 3 projekty. 26 lutego 2020 r. Rada Miasta Krakowa zdecydowaną 
większością głosów przyjęła uchwałę krajobrazową. Uchwała została opublikowa-
na 9 marca 2020 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i zaczęła 
obowiązywać 1 lipca 2020 r.
Główne regulacje wyglądają następująco:

■ strefy – 5; dodatkowo uchwała określa inne warunki dla ciągów komunika-
cyjnych i terenów sklepów wielkopowierzchniowych i stacji benzynowych;

■ maksymalny format reklamy wolnostojącej – 18m2;
■ reklama na elewacji podczas remontów – jest dopuszczona tylko w nie-

których strefach, ekspozycja reklamy może stanowić do 50% powierzchni 
banneru, reklama może być eksponowana maksymalnie przez 12 miesięcy 
raz na 7 lat;

■ szyldy – liczba i wielkość szyldów są bardzo ograniczone i zmieniają się w za-
leżności od strefy, wysokości i przeznaczenia obiektu, miejsca umieszczenia, 
preferowaną formą szyldów są litery przestrzenne;

■ reklama cyfrowa – praktycznie zakazana, za wyjątkiem niektórych małych 
form i ekranu o powierzchni ponad 5 tys. m2 zamontowanego na Tauron 
Arena w Krakowie, gdzie reklama jest możliwa w czasie imprez;

■ murale – zakaz;
■ okresy dostosowania – 2 lata;
■ warunki dostosowania – częściowo określone;
■ prawa nabyte – nieuwzględnione.

Okres dostosowania dla reklam, które istniały przed wprowadzeniem uchwały 
krajobrazowej minie 1 lipca 2022 r.

30 września 2020 r. na sesji Rady Miasta Krakowa odbyło się pierwsze czytanie 
projektu uchwały dotyczącej wprowadzenia opłaty reklamowej. Uchwała nie 
znalazła poparcia u radnych.

Wspomnę też, że w Krakowie są dwa parki kulturowe: Stare Miasto (od 2010 r.) 
oraz Nowa Huta (od 2020 r.). Trwają prace nad utworzeniem parków kulturowych: 
Kazimierz ze Stradomiem i Stare Podgórze z Krzemionkami.

wszystkie dokumenty znajdują  
się na stronie biP:  

 
 
 

https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=71173 
&metka=1&vReg=1#uchwalanie

z uchwałą można zapoznać 
się na stronach urzędu 
wojewódzkiego  ▶
 
lub na stronie Gdańskiego 
zarządu dróg i zieleni.

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/legalact/2018/1034/

Gdańsk przygotował 
stronę dla lokalnych 
przedsiębiorców, 
którzy muszą dostoso-
wać swoje szyldy do 
zapisów uchwały:

http://www.uchwalakrajobrazowagdanska.pl/ 
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Warszawa
Warszawska uchwała krajobrazowa została ustanowiona na 

sesji Rady Miasta 16 stycznia 2020 r. Miesiąc później Wojewoda 
Mazowiecki opublikował rozstrzygnięcie nadzorcze i stwierdził 
nieważność całej uchwały. Powodem takiej decyzji nie była niechęć 
Wojewody do porządkowania przestrzeni publicznej, ale niezgod-
ność przepisów uchwały z prawem. 

Miasto złożyło skargę na rozstrzygnięcie Wojewody. 8 grudnia 
2020 r. odbyła się rozprawa przed WSA w Warszawie. Sąd oddalił 
skargę, po czym 10 lutego 2021 r. opublikował uzasadnienie wyroku: 
http://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/iv-sa-wa-899-20/229ec0c.html 
przyznając częściową rację argumentom Wojewody i utrzymując 
unieważnienie uchwały w mocy.

Miasto zrezygnowało ze złożenia skargi kasacyjnej do NSA i pod-
jęło decyzję o powtórnym procedowaniu uchwały we wskazanym 
przez WSA zakresie.

Pomimo korzystnego wyroku Wojewoda złożył skargę kasacyjną 
do NSA, w zakresie który dotyczył jedynie tych argumentów, których 
nie uznał WSA. We wrześniu 2021 r. zapadł wyrok NSA. Sąd podzielił 
niektóre z argumentów Wojewody dotyczących naruszenia prawa 
materialnego, stwierdzając, że: 

■ uchwała nie może określać liczby dopuszczonych na danej 
nieruchomości nośników reklamowych niebędących szyldami,

■ uchwała nie może dotyczyć słupków wygradzających oraz ogro-
dzeń, będących elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego,

■ uchwała nie może dotyczyć tablic urzędowych.
Jednocześnie uznał argumenty Miasta stwierdzając, że uchwała 

może regulować:
■ gabaryty i ażurowość szyldów, nawet jeśli ogranicza to gamę 

materiałów, z których można je wykonać,
■ tablice informujące o finansowaniu inwestycji publicznych ze 

środków zewnętrznych,
■ szyldy będące muralami.

Z uzasadnieniem wyroku opublikowanym w styczniu 2022 r. 
można zapoznać się pod adresem: https://orzeczenia.nsa.gov.pl/
doc/46E6BF7005 

Należy zauważyć, iż w uzasadnieniu pisemnym  
- w przeciwieństwie do uzasadnienia ustnego  
- NSA nie wskazał, że Rada Miasta musi  
procedować uchwałę od nowa. NSA nie  
odniósł się do tego zagadnienia, ponieważ  
nie było ono przedmiotem skargi kasacyjnej. 

Szczecin
Przed przystąpieniem do prac nad uchwałą w Szczecinie przepro-

wadzono szczegółową inwentaryzację. Pokazała ona, że jedynie 19% 
reklam w mieście jest ustawionych legalnie. Jako jedyne miasto w G8 
Szczecin skonstruował swój kodeks na bazie istniejących planów 
miejscowych (pozostałe miasta wprowadzając uchwały reklamowe 
zmienią miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego).

Taka strategia powoduje podział miasta na tyle stref, ile zostało uchwalonych 
planów miejscowych plus 1 dla strefy, w której brak planu miejscowego. Z jednej 
strony jest to najbardziej skomplikowany i najobszerniejszy projekt uchwały (gdyby 
wydrukować całość otrzymalibyśmy ponad 1000 stron), jednak jeżeli wybierzemy 
konkretną lokalizację, uchwała dla tego miejsca będzie bardzo czytelna i skondenso-
wana. Podstawowe założenia projektu uchwały w miejscach, w których nie ma planów 
miejscowych, przewidują:

■ maksymalny format reklamy wolnostojącej – 48 m2

■ reklama na elewacji podczas remontów – jest dopuszczona na całej powierzchni 
rusztowania przez okres 3 miesięcy raz na 5 lat;

■ reklama na elewacji – do 10% powierzchni elewacji (z zastrzeżeniami);
■ szyldy – na jedną działalność gospodarczą przysługuje 1 szyld o powierzchni 0,3 m2;
■ zakazy – umieszczanie reklam na ogrodzeniach, terenach zielonych, urzą-

dzeniach bezpieczeństwa ruchu drogowego, obszarach wodnych, reklam na 
przystankach przekraczających 30% powierzchni wiaty;

■ reklama cyfrowa – dopuszczona, z wyjątkiem reklam o niskiej rozdzielczości;
■ murale – traktowane jak reklama na elewacji;
■ okresy dostosowania – 2 lata;
■ warunki dostosowania – częściowo określone;
■ prawa nabyte –uwzględnione.

Termin wyłożenia i zgłaszania uwag do projektu minął w marcu 2017 r. Zespół projek-
towy zakończył prace i przekazał gotowy dokument do Rady Miasta, która zapewne nie 
podejmie decyzji o głosowaniu tej uchwały. Projekt szczecińskiej uchwały jest najdłużej 
zamrożonym dokumentem spośród kodeksów reklamowych. Ostatnia aktualizacja na 
stronie dotyczącej uchwały krajobrazowej została wykonana we wrześniu 2017 r.

Możliwe, iż w tym roku zostanie powołany zespół projektowy, który rozpocznie prace 
nad nowym projektem uchwały.

Katowice
W Katowicach zaproponowano odmienne podejście do tematu. 
Rozpisano przetarg na wykonanie inwentaryzacji wybranych miejsc 
i obszarów miasta, określenie podziału miasta na strefy oraz przy-
gotowanie wstępnych założeń dla zasad i warunków na potrzeby 
opracowania projektu uchwały. Przetarg wygrała firma PwC Polska 

Sp. z o.o., która po wykonaniu prac przedstawiła wnioski na spotkaniu z zainteresowa-
nymi stronami. Spotkanie odbyło się we wrześniu 2017 r. Szkoda, że przedstawione na 
nim wnioski były mało precyzyjne i wykazały niewielką znajomość tematu przez PwC.
30 października 2017 r. odbyło się ostatnie spotkanie konsultacyjne. Pod koniec 2017 
r. Miasto opublikowało wyniki konsultacji społecznych oraz stanowisko Prezydenta 
Miasta Katowice wobec zgłoszonych wniosków. Następnie Wydział Budownictwa 
i Planowania Przestrzennego przygotował projekt uchwały, który czeka na konsultacje. 
O dalszym losie projektu zadecydują zapewne zmiany ustawowe i wnioski z wpro-
wadzania uchwał krajobrazowych w innych miastach. Dodajmy, że Katowice mają 
w planach miejscowych wiele przepisów odnoszących się do reklam.
Obecnie w Urzędzie trwają prace nad projektem, nie przybrał on jednak jeszcze formy 
niezbędnej do konsultacji ustawowych. Na razie nie ma jeszcze konkretnego harmono-
gramu prac.

Zatem mamy wyrok, z którego nie wynika jasno, czy cały proces 
musi rozpocząć się od powstania nowej uchwały intencyjnej, czy też 
po wprowadzeniu niezbędnych poprawek można ponownie wyłożyć 
dotychczasowy projekt. 

Pamiętajmy również, że sprawą uchwały zajmuje się UOKiK (Urząd 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów:  
https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=16204.

Wygląda na to że Warszawa podjęła decyzję. W listopadzie ub. r. na 
stronie Miasta pojawiła się informacja, iż urząd „wznawia prace nad 
uchwałą krajobrazową. Zgodnie z precedensowym, wrześniowym 
wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego – projekt po wprowa-
dzeniu niezbędnych zmian będzie musiał zostać ponownie uzgodniony 
i wyłożony. Następnie, po rozpatrzeniu uwag mieszkańców zajmą się 
nim stołeczni radni.” Moim zdaniem ta droga spowoduje wydanie przez 
Wojewodę rozstrzygnięcia nadzorczego uchylającego kolejną uchwałę.

Sprawa uchwały warszawskiej jest w toku lub na początku drogi 
legislacyjnej, nie należy jednak spodziewać się istotnych zmian 
merytorycznych, dlatego przedstawiamy dotychczasowe główne 
założenia projektu:

■ strefy – 3, dodatkowo uchwała wyodrębnia ciągi komunikacyjne;
■ maksymalny format reklamy wolnostojącej – 18m2;
■ reklama na elewacji podczas remontów – może być ekspono-

wana maksymalnie przez 9 miesięcy, raz na 5 lat;
■ reklama na elewacji – tylko na elewacjach bez okien (z zastrze-

żeniami);
■ szyldy – liczba i wielkość szyldów są ograniczone, preferowaną 

formą szyldów są litery przestrzenne;
■ zakazy – umieszczanie reklam na oknach, dachach budynków, 

przed budynkami publicznymi, w bliskiej odległości od siebie, na 
terenach ochrony konserwatorskiej i przyrodniczej i wiele innych;

■ reklama cyfrowa – w dużym stopniu ograniczona możliwościa-
mi technicznymi;

■ okres dostosowania – 2 lata;
■ warunki dostosowania – praktycznie nieokreślone;
■ prawa nabyte – nieuwzględnione.

cały projekt  
uchwały  
krajobrazowej:

 

https://edziennik.mazowieckie.pl/
WDU_W/2020/1373/akt.pdf

Rozstrzygnięcie 
nadzorczw  
wojewody   
znajduje się pod  
adresem:

https://edziennik.mazowieckie.pl/
WDU_W/2020/2529/akt.pdf

z projektem można zapoznać 
się pod adresem:  

 
 
 

http://krajobraz.szczecin.pl/
chapter_139000.asp
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miasto udostępniło stronę o 
kodeksie reklamowym, ostatni 
wpis jest z października 2017 r.  

 
 
 

https://www.katowice.eu/Konsultacje/
Strony/uchwa%C5%82a-krajobrazowa.aspx



Wrocław
We Wrocławiu dość wcześnie zaczęto prace nad projektem uchwały krajobrazowej. 
Jeszcze zanim powstał projekt uchwały, w 2014 r. w mieście powołano park 

kulturowy, który uporządkował historyczne centrum miasta. 
Za przygotowanie uchwały odpowiada Wydział Architektury i Zabytków, którego 

powstanie jest efektem kolejnej reorganizacji w Urzędzie Miejskim. Pierwsze spo-
tkanie konsultacyjne odbyło się we wrześniu 2017 r.

https://www.wroclaw.pl/rozmawia/lad-miedzy-budynkami-dwa-etapy-
konsultacji-za-nami, a kolejne w kwietniu 2021 roku: https://www.wroclaw.pl/
rozmawia/jaka-bedzie-uchwala-krajobrazowa-e-spotkania. Jednak na stronie BIP 
można znaleźć informację, iż termin opublikowania wyników konsultacji uległ 
wydłużeniu.

Projekt uchwały do publicznego wglądu na przełomie kwietnia i maja 2021 r.  
Uwagi można było wnosić do 24 maja 2021 r.

Tu informacje oficjalne się kończą. Ze strony internetowej zniknął projekt 
uchwały zaś informacja otrzymała status archiwalnej: https://bip.um.wroc.pl/
artykul/376/51240/projekt-uchwaly-w-sprawie-zasad-i-warunkow-sytuowania-
obiektow-malej-architektury-tablic-reklamowych-i-urzadzen-reklamowych-oraz-
ogrodzen.

Projekt jest oczywiście dostępny w Urzędzie Miasta. 
Wrocławski projekt jest napisany odmiennie niż w innych miastach. Wrocław 

określa konkretne miejsca, w których może stanąć nośnik w konkretnym formacie. 
W skrócie regulacje uchwały przedstawiają się następująco:

■ strefy – brak tradycyjnego podziału różnicującego zasady sytuowania nośników. 
Ze względów organizacyjnych miasto jest podzielone na ponad 100 obszarów, 
z których każdy jest opisany w oddzielnym punkcie z naniesionymi lokalizacjami, 
w których można ustawić słup reklamowy i tablicę małego, średniego, dużego 
lub wielkiego formatu; 

■ maksymalny format reklamy wolnostojącej – 36 m2;
■ dominującym formatem jest CLP oraz tablice do 9 m2;
■ reklama na elewacji podczas remontów – może być eksponowana maksymalnie 

na 1/3 powierzchni siatki ochronnej maksymalnie przez 1 rok, ponownie można 
ją umieścić po upływie 10 lat;

■ reklama na elewacji – tylko niewielkie formy;
■ szyldy – ich liczba i wielkość zależy od wielu czynników;
■ reklama cyfrowa – dopuszczona na formacie do 18 m2 z zastrzeżeniami, ograni-

czeniami i wyjątkami;
■ murale – 10% powierzchni muralu może zawierać treści reklamowe;
■ okresy dostosowania – 2 lata w zależności od strefy;
■ warunki dostosowania – określono częściowo;
■ prawa nabyte – częściowo uwzględnione.

Obecnie trwają konsultacje wewnątrz Urzędu dotyczące ostatecznego kształtu pro-
jektu po wprowadzeniu uwag, poprawki nie mają jak do tej pory charakteru istotnych 
zmian. Nie jest jeszcze rozstrzygnięta kwestia powtórnego wyłożenia. Jeżeli nie będzie 
ponownego wyłożenia - najszybszym terminem, w którym można spodziewać się 
głosowania jest kwiecień 2022 r. 

Poznań
Uchwałę intencyjną Poznań przyjął najpóźniej ze wszystkich miast G8 - w marcu 2017 r.  

Prace nad projektem trwały od początku 2017 r. Od maja 2019 r. można było zapoznać 
się z projektem uchwały. W lutym 2021 r. odbyło się pierwsze wyłożenie projektu, w paź-
dzierniku drugie. Projekt jest obecnie przekazywany do Rady Miasta i możliwe, że już 
w marcu 2022 r. odbędzie się głosowanie.

Poznański dokument jest napisany przejrzyście, zrozumiale. W skrócie założenia 
uchwały przedstawiają się następująco:

■ strefy – są cztery: staromiejska, centrum i historyczne dzielnice, zurbanizowana, 
przyrodnicza;

■ maksymalny format reklamy wolnostojącej – 18m2;
■ w przypadku nośników wolnostojących dopuszczone są jedynie nośniki o wyższym 

standardzie – backlight i cyfrowe; 
■ reklama na elewacji podczas remontów – może być eksponowana maksymalnie 

na 50% powierzchni siatki ochronnej przez 1 rok, ponownie można ją umieścić po 
upływie 5 lat;

■ reklama na elewacji – tylko niewielkie formy; na ścianach ślepych w obszarze 
zurbanizowanym do 36 m2;

■ szyldy – liczba, wielkość zależy od typu nośnika i strefy;
■ reklama cyfrowa – dopuszczona z pewnymi ograniczeniami;
■ murale – od 5% do 50% powierzchni elewacji w zależności od strefy;
■ okresy dostosowania – od 1 roku do 5 lat w zależności od strefy;
■ warunki dostosowania – określono częściowo wyłączając z nich wiaty przystankowe;
■ prawa nabyte – nie są uwzględnione.

W 2018 r. Poznań przekazał słupy reklamowe pod zarząd spółki miejskiej, Międzynarodo-
wych Targów Poznańskich (MTP). W lipcu 2019 r. Miasto zakończyło proces przekazywania 
MTP również wiat przystankowych. Oznacza to, że miasto Poznań jest właścicielem firmy 
outdoorowej, która zarządza jednymi z najciekawszych lokalizacji w mieście.

Wydział Urbanistyki i Architektury udostępnia stronę z informacjami o uchwale:  
http://www.poznan.pl/krajobrazowa/ Tutaj można również zapoznać się z ostatnim 
projektem uchwały. Nie została opublikowana ostateczna wersja projektu, która będzie 
przekazana do głosowania. Głosowanie Rady Miasta nad przyjęciem uchwały było 
planowane na 8 marca 2022 roku. Projekt został wycofany na wniosek Komisji Polityki 
Przestrzennej i Rewitalizacji w związku z wolą dalszej dyskusji nad zapisami uchwały.

Należy spodziewać się kolejnego wyłożenia.

stronę 
z informacjami 
o uchwale:

http://www.poznan.pl/krajobrazowa/

informacje 
o konsultacjach 
społecznych z 2021 r. 
znajdują pod adresem: 

https://www.wroclaw.pl/rozmawia/lad-miedzy-
budynkami-dwa-etapy-konsultacji-za-nami

ze zrealizowanym  
projektem Parku  
kulturowego można  
zapoznać się pod  
adresem:

https://www.wroclaw.pl/park-kulturowy-wroclaw 
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od lutego 2018 r. Poznań 
ma park kulturowy, 
który obejmuje głównie 
obszar starego miasta:

https://www.poznan.pl/mim/main/o-parku-
kulturowym,p,39836,39839.html



Autor: Marcin Maszewski,  
Jet Line.  
Raport dostępny jest również na stronie:
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Na zakończenie
W Polsce jest blisko 2500 gmin. Każda z nich ma możliwość 

uchwalenia swojego prawa lokalnego dotyczącego reklam, ogro-
dzeń i obiektów małej architektury. Dotychczas niewiele ponad 40 
gmin uchwaliło uchwały krajobrazowe, nie zawsze skutecznie. 

Jest wiele powodów, dla których tak niewiele urzędów zdecydo-
wało się na podjęcie wyzwania wprowadzenia uchwał krajobrazo-
wych:

■ Nie każda gmina ma taką potrzebę. Edukując lokalny rynek 
i wskazując dobre praktyki można osiągnąć pożądany efekt. 
Poza tym istnieje prawo budowlane, które w niektórych przy-
padkach jest dobrym i wystarczającym narzędziem. 

■ Wątpliwości budzi zgodność ustawy krajobrazowej z Konsty-
tucją. 

■ Większość samorządów obawia się, że uchwały mogą uderzyć 
w lokalnych przedsiębiorców.

■ Przepisy ustawy krajobrazowej są niejasne zaś procedura 
skomplikowana.

■ Przeprowadzenie procesu uchwały jest kosztowne. 

Dlaczego zatem część gmin podejmuje decyzję o przygotowaniu 
i głosowaniu uchwały?

Spotkałem się z różnymi motywacjami. Oczywiście dla dużych 
miast sprawą najistotniejszą jest uporządkowanie przestrzeni 
publicznej z nadmiaru reklam. Tu jednak wiele gmin popełnia błąd 
w jednakowy sposób traktując reklamy nielegalne i te ustawione 
zgodnie z obowiązującym prawem np. na podstawie pozwolenia na 
budowę.

wszystkie informacje przedstawione w tekście 
są aktualne na dzień 14 lutego 2022 r. Poprzedni 
przegląd opublikowaliśmy w lutym 2021 r. i jest 
dostępny w artykule ▶ 
oraz w raporcie izby Gospodarczej Reklamy 
zewnętrznej za 2020 rok.

https://jetline.pl/aktualnosci/uchwaly-krajobrazowe-w-miastach-g8
https://jetline.pl/blog

Można też czasem odnieść wrażenie, że niektóre gminy uchwalają 
nowe prawo głównie po to, aby móc pobierać opłatę reklamową, 
czy też - jak ma to miejsce w przypadku Gdańska – wprost zarządzać 
rynkiem reklamy na swoim terenie. Ten kierunek bardzo przypo-
mina sposób działania samorządów dużych miast w Niemczech, 
które wybudowały własne nośniki reklamy zewnętrznej i zaczęły 
prowadzić działalność konkurencyjną względem komercyjnych firm 
outdoorowych. To postępowanie zostało zakwalifikowane przez 
Unię Europejską jako niezgodne z prawem. W efekcie miasta musiały 
sprzedać posiadane nośniki.

Wśród miast G8 (ośmiu największych miast w Polsce) uchwały 
przegłosowały kolejno: Łódź, Gdańsk, Warszawa i Kraków.

Inne duże miasta to Opole, Sopot, Gdynia, Leszno, Cieszyn, 
Tarnów, Nowy Targ, Nowy Sącz, Ciechanów. Ciechanów to pierwsze 
w ogóle miasto z uchwałą krajobrazową, a zarazem pierwsze miasto, 
które uchwaliło opłatę reklamową i które wkrótce potem, pod naci-
skiem przedsiębiorców i mieszkańców, ją uchyliło. 

Ciekawy jest również przypadek Gdyni, która uchwałę krajobrazo-
wą posiadała najkrócej. Jest pierwszym miastem, które tak szybko 
swoją uchwałę uchyliło.

23 czerwca 2021 r. gdyńscy radni jednogłośnie przyjęli regulacje 
uchwały krajobrazowej, mimo wielu krytycznych głosów zgłaszanych 
przez przedsiębiorców. Wojewoda Pomorski nie skorzystał z prawa 
wydania rozstrzygnięcia nadzorczego, mimo że dokument zawierał 
wiele błędów. Jednak zaskarżył ją do WSA.

Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek zdecydował, że uchwałę 
trzeba poprawić. 25 sierpnia 2021 r. radni miasta uchylili uchwałę 
w całości. Żaden radny nie był przeciwny uchyleniu uchwały.
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Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej jest organizacją samorządu gospodarczego. Zrzesza 

firmy rynku reklamy Out of Home, których nadrzędnym celem jest kształtowanie komunikacji 

w przestrzeni publicznej. Poszukuje nowoczesnych rozwiązań i zachęca do ich twórczego 

wykorzystania w procesie komunikowania. Prowadzi działania edukacyjne przybliżając zasady 

i możliwości Out of Home. Wspiera różne inicjatywy z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego 

i uczestniczy w procesach legislacyjnych. Konsekwentnie namawia do prowadzenia otwartego 

dialogu społecznego przy koncypowaniu i wdrażaniu nowych rozwiązań formalno-prawnych w celu 

harmonijnego rozwoju komunikowania w miastach i gminach. Wskazuje kierunki wykorzystania 

współczesnych technologii, opierając się na najlepszych europejskich i światowych doświadczeniach. 

Współtworzy platformę wymiany informacji OOHlife.org i oferuje pomoc przy opracowywaniu 

i prowadzeniu nowych przedsięwzięć na rynku Out of Home.

IGRZ jest członkiem World Out of Home Organization. WOOH zrzesza ponad sto organizacji i firm 

z całego świata. Promuje międzynarodowe standardy oraz wspiera swoich członków w kontaktach 

z marketerami, agencjami medialnymi i organami samorządowymi. Zapewnia dostęp do bazy danych 

dostawców usług OOH. 

WOOH współpracuje z wieloma organizacjami reprezentującymi świat reklamy, między innymi ze 

Światową Federacją Reklamodawców i Międzynarodową Radą Samoregulacji w dziedzinie Reklamy. 

Jest członkiem Europejskiego sojuszu na rzecz standardów reklamowych (EASA) oraz Europejskiego 

Stowarzyszenia Badaczy Opinii Publicznej i Rynku (ESOMAR). WOOH przygotowuje i udostępnia 

raporty legislacyjne oraz globalny raport o wielkości rynku OOH na świecie.

igrz.com.pl

oohlife.org

worldooh.org
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