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1 Czego możesz się dowiedzieć z tego poradnika? 

 

Napisałem poradnik w jednym podstawowym celu. Chciałbym pomóc agencjom 

reklamowym w ocenie prawnych zagrożeń, jakie wiążą się  

ze świadczeniem usług reklamowych. Skupiłem się na: 

 odpowiedzialności wobec klienta, przede wszystkim z umowy o świadczenie 

usług reklamowych, 

 odpowiedzialności za podwykonawców, 

 odpowiedzialności wobec osób trzecich, w tym za czyn nieuczciwej 

konkurencji i naruszenie praw autorskich. 

Oczywiście nie byłem w stanie w jednym krótkim poradniku wymienić 

wszystkich możliwych zagrożeń. Wybrałem najważniejsze, moim zdaniem, 

zagadnienia i krótko je omówiłem. 

Nie zajmuję się w tym poradniku kwestiami odpowiedzialności związanymi  

z RODO. O tym, czy agencja reklamowa może być administratorem danych 

osobowych, pisałem trochę na jednym z moich blogów. To jest temat na odrębny 

poradnik. A w zasadzie chyba na długą książkę. 

Ponieważ nie napisałem bajki, tylko prawniczy poradnik, to już na wstępie 

przedstawię Ci morał: 

W wielu przypadkach odpowiedzialność agencji reklamowej 

będzie miała podstawę w umowie. Ale z drugiej strony umowa 

może pomóc Ci wielu problemów uniknąć 
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2 Kim jestem? 

 

Czym się zajmuję? Rozwiązuję problemy. A konkretnie problemy prawne agencji 

reklamowych. Piszę umowy zabezpieczające interesy agencji. Zastępuję  

w negocjacjach. Wyjaśniam prawne zawiłości. Sprawdzam, czy RODO  

nie namiesza w kampanii reklamowej. Podpowiadam, jak chronić pomysły. 

Przygotowuję regulaminy (promocji, konkursów, świadczenia usług droga 

elektroniczną). 

Uprawnienia radcy prawnego zdobyłem w 2010 r. Trochę już czasu minęło. 

Wcześniej studia, aplikacja, egzamin radcowski. Ale nawet prawnik nie samym 

tylko prawem żyje, więc podczas studiów podyplomowych zdobyłem trochę 

teoretycznej wiedzy z marketingu. 

I teraz zajmuję się od strony praktycznej problemami prawnymi, jakie na swej 

drodze spotykają agencje reklamowe. I stąd pomysł na ten poradnik. 
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3 Odpowiedzialność agencji reklamowej wobec klienta 

 

Odpowiedzialność wobec klienta może mieć kilka źródeł. Najczęściej będzie nim 

jednak niewykonanie bądź nienależyte wykonanie umowy. I to o umowie napiszę 

najwięcej. 

 

3.1 Odpowiedzialność z umowy o świadczenie usług reklamowych 

 

3.1.1 Umowa i jej przedmiot 

 

Umowa o świadczenie usług reklamowych – jedna z podstaw dobrej współpracy 

z klientami agencji. Dzięki niej możesz uniknąć wielu potencjalnych problemów. 

W szczególności wątpliwości co do tego, co właściwie Twoja agencja ma 

wykonać dla klienta. 

Jednocześnie z umowy wynika, za co agencja ponosi odpowiedzialność: 

 tylko za przeprowadzenie kampanii w social media czy również  

za dowiezienie określonych wyników? 

 za stworzenie strony www z wykorzystaniem materiałów (zdjęć, tekstów itp.) 

dostarczonych przez klienta czy z własnych materiałów? 

 czy agencja ma przenieść prawa autorskie do rezultatu prac? 

To wszystko powinno być określone jasno w umowie. I za to później agencja 

będzie odpowiadać. 

Ale z drugiej strony agencja nie będzie odpowiadać za to, czego w umowie  

nie ma. Jeśli więc w umowie (pisemnej!) nie ma mowy o przeniesieniu praw 

autorskich, to agencja ich nie przenosi. 

 

3.1.2 Staranność należyta i najwyższa 

 

A skoro już jesteśmy przy umowie, to założę się, że nie wiesz, czym różni się 

należyta staranność od najwyższej staranności. Punkt dotyczący staranności jest 

prawie w każdej umowie. I w prawie każdej umowie jest często uznawany za 

prawniczy bełkot („Panie Mecenasie, zostawmy to, przecież to nie ma 
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znaczenia”). Niesłusznie. Może i jest to mało zrozumiały zapis, ale jednak 

istotny. 

Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonywać usługi z najwyższą 

starannością, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą. 

Staranność – należyta, najwyższa 

lub jakakolwiek inna wpisana do 

umowy – będzie stanowiła 

pewien wzorzec, według którego 

będzie oceniane, czy dobrze 

wykonałeś umowę. Tak samo 

wykonana czynność może być 

uznana za dobrze wykonaną (jeśli 

przyjąć wzorzec „należytej” 

staranności) i za źle wykonaną 

(przyjmując wzorzec 

„najwyższej” staranności). 

Zgodnie z mądrymi przepisami Twoja agencja zobowiązana jest do staranności 

ogólnie wymaganej w stosunkach danego rodzaju. Ale pamiętaj, że należytą 

staranność w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej określa się przy 

uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności. I to jest właśnie 

„należyta staranność” w przypadku Twojej agencji. I według tego wzorca będzie 

oceniana poprawność wykonania umowy. 

Ale jeśli w umowie zapiszesz, że masz wykonać umowę z „najwyższą” 

starannością, to ten wzorzec zdecydowanie się zmienia. Na Twoją niekorzyść. 

Uważaj więc, jeśli chcesz zaimponować klientowi. Łatwo wtedy wpaść  

w pułapkę najwyższej staranności. 

 

3.1.3 Staranne działanie czy rezultat 

 

Najpierw krótki przykład. Umowa dotycząca kampanii w social media.  

W przeważającej większości takich umów agencja reklamowa zobowiązuje się 

do przygotowania materiałów, publikowania postów itp. I wynagrodzenie 

otrzyma za wykonanie tych czynności, a nie za to, czy kampania przyniesie 

jakikolwiek efekt. 

Ważne! 

Tak samo wykonana czynność 

może być uznana za dobrze 

wykonaną (jeśli przyjąć wzorzec 

„należytej” staranności) i za źle 

wykonaną (przyjmując wzorzec 

„najwyższej” staranności) 
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Ale umowa może być też 

skonstruowana w inny sposób. 

Agencja reklamowa może 

odpowiadać za dowiezienie 

określonych wyników. 

Przykładowo za osiągnięcie 

odpowiedniego ROI bądź za 

pozyskanie określonej liczby 

leadów. I wtedy otrzyma 

wynagrodzenie tylko w 

przypadku, gdy te wyniki 

zostaną osiągnięte. 

Agencja może więc odpowiadać albo za tzw. „staranne działanie” albo za 

rezultat. Umowa o świadczenie usług reklamowych najczęściej ma charakter 

mieszany. W podanym przykładzie rezultatem będzie np. określona liczba 

postów czy przygotowanie konkretnych materiałów. Ale w drugiej wersji tym 

rezultatem będzie dodatkowo osiągnięcie ROI lub liczby leadów. 

Można jeszcze bardziej zagmatwać sytuację i tak napisać umowę, żeby agencja 

nie była odpowiedzialna za napisanie konkretnej liczby postów czy stworzenie 

określonych materiałów, a jedynie za wynik. I wtedy agencja ma swobodę  

w podejmowaniu czynności w ramach kampanii i musi jedynie zadbać o wynik. 

 

3.1.4 Odpowiedzialność za niewykonanie i nienależyte wykonanie umowy 

 

Przewidziana przepisami ogólna zasada brzmi: 

Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej  

z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, 

chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest 

następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności 

nie ponosi 

Cytowany przepis posługuje się dwoma pojęciami: „niewykonanie” umowy  

i „nienależyte wykonanie” umowy. Czym się różnią? Upraszczając, można 

przyjąć, że z niewykonaniem umowy mamy do czynienia, gdy w ogóle nie 

wykonujesz zobowiązania. Z kolei z nienależytym wykonaniem, gdy co 

prawda wykonujesz, ale robisz to niezgodnie z umową. Na przykład po terminie. 

Albo gdy to, co wykonałeś, ma wady. 

Ważne! 

Uważaj, do czego się zobowiązujesz: 

do wykonania określonych czynności 

czy do osiągnięcia zamierzonego przez 

klienta rezultatu. 

Kilka słów w umowie może całkowicie 

odwrócić sens współpracy. 
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Jeśli to „niewykonanie” lub „nienależyte wykonanie” spowodowało szkodę, to 

możesz zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej. Ale na 

odszkodowaniu nie zamyka się katalog środków, z jakich może skorzystać 

pokrzywdzony. 

Pamiętaj też, że w umowie możesz ograniczyć odpowiedzialność za 

niewykonanie bądź nienależyte wykonanie umowy. Nieważne będzie jedynie 

zastrzeżenie, iż nie będziesz odpowiedzialny za szkodę, którą wyrządzić 

umyślnie. 

Znów więc wracamy do kwestii umowy reklamowej. Po pierwsze, to ona będzie 

wyznaczała, co masz wykonać. I dopiero jeśli wykonasz to źle lub w ogóle nie 

wykonasz, to będzie można mówić o odpowiedzialności. A po drugie, umowa 

może przewidywać przypadki ograniczenia (ale też i rozszerzenia) 

odpowiedzialności. I to dlatego umowa jest bardzo ważnym elementem 

współpracy z klientem. Przynajmniej według prawnika. 

 

3.2 Odpowiedzialność za wady reklamy 

 

Sporo miejsca poświęciłem rozróżnieniu umów „starannego działania” od umów 

„rezultatu”. Teraz to rozróżnienie się przyda. W przypadku umowy o dzieło 

(najbardziej klasyczny przykład umowy „rezultatu”) masz wykonać określoną 

rzecz (np. plakat, stronę www itp.). I w przypadku takich umów przepisy 

przewidują odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady. Podobnie jak w 

przypadku sprzedaży towarów. 

Na początek musisz pamiętać, 

że w relacjach między 

przedsiębiorcami w umowie 

można rozszerzyć, ograniczyć 

lub wyłączyć 

odpowiedzialność z tytułu 

rękojmi. W tym rękojmi za 

wady reklamy. 

O ile wyłączenie odpowiedzialności za wady zapewne nie wyglądałoby zbyt 

dobrze wizerunkowo, to jednak w umowie można określić, za jakie wady 

agencja nie odpowiada. I do tego bym Cię zachęcał. Takie ograniczenie nie 

będzie jednak skuteczne, jeżeli wady zostaną „podstępnie” zatajone. 

Ważne! 

W przypadku umowy o dzieło 

odpowiedzialność za wady reklamy 

jest podobna jak przy sprzedaży 

towarów 
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Odpowiedzialność za wady 

będzie również wyłączona, jeśli 

klient wiedział o wadzie. 

Decydującą chwilą dla oceny 

wiedzy klienta będzie z reguły 

moment przekazania efektu 

Twojej pracy. 

A o jakich wadach my w ogóle 

rozmawiamy? Wady mogą mieć charakter wad fizycznych („Bo mi to nie 

działa”) albo wad prawnych („Dostaliśmy zgłoszenie, że ukradliście te grafiki  

z czyjejś strony”). 

Wada fizyczna najogólniej polega na niezgodności z umową. O tym, co może 

stanowić wadę fizyczną, decydować będzie przedmiot umowy. Inaczej będzie  

w przypadku umowy o wykonanie strony www, a inaczej w przypadku umowy 

SEO. 

Z kolei wady prawne w branży kreatywnej najczęściej będą dotyczyć kwestii 

praw autorskich. O konieczności weryfikacji nabycia praw autorskich przez 

agencję pisałem już na moim blogu. Jeśli tych praw lub licencji Twoja agencja 

nie nabędzie (czy to od pracownika, czy od współpracującego grafika czy od 

autora grafiki dostępnej w sieci), to rośnie ryzyko konieczności zmierzenia się  

z reklamacją klienta. 

Załóżmy zatem, że efekt Twojej pracy ma wady. Nie życzę Ci tego, ale ten 

poradnik piszę właśnie na wypadek, gdyby sprawy przybrały zły obrót. Czego 

wtedy w ogóle może żądać klient? Bo nierzadko chce po prostu zwrotu 

pieniędzy. 

Oczywiście w przypadku wad może odstąpić od umowy albo żądać obniżenia 

ceny. Ale prawie zawsze powinieneś mieć możliwość, żeby wady usunąć. Pod 

warunkiem, że zrobisz to niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla 

klienta. 

Zwrot pieniędzy (obniżenie wynagrodzenia albo zwrot całości w przypadku 

odstąpienia) to więc jedna z opcji, ale nie jedyna. 

 

 

 

Ważne! 

Odpowiedzialność agencji za wady 

będzie wyłączona m.in., gdy: 

 wyłączysz to w umowie 

 klient wie o wadzie 
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3.3 Regres 

 

Wyobraź sobie sytuację, gdy przygotowana przez Ciebie reklama narusza czyjeś 

dobra osobiste. Mam nadzieję, że ciężko Ci to sobie wyobrazić. Ale zdarzyć się 

może. Ponieważ jednak poszkodowany nawet nie wie, kto przygotował reklamę, 

to żąda odszkodowania od reklamodawcy – Twojego klienta. A klient zapłaci.  

I później będzie chciał od Ciebie zwrotu tego, co zapłacił poszkodowanemu. To 

jest właśnie tajemniczy „regres”. 

Oczywiście nie oznacza to, że zawsze w każdym wypadku będziesz taką 

odpowiedzialność „regresową” wobec klienta ponosił. Jeśli to naruszenie np. 

dóbr osobistych będzie wynikało z „nienależytego wykonania umowy”, czy też 

ogólnie z „wad reklamy”, to zapewne taka odpowiedzialność Cię nie ominie. 

Ale jeśli szkoda będzie wynikała z przyczyn leżących po stronie klienta, a Ty  

się odpowiednio zabezpieczyłeś w umowie, to zapewne uda Ci się tej 

odpowiedzialności uniknąć. 
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4 Odpowiedzialność za podwykonawców 

 

Zakładam, że nie pracujesz jednoosobowo. Pewnie masz pracowników. Ale być 

może zlecasz też prace na zewnątrz – swoim podwykonawcom. Dlatego ten 

rozdział mojego poradnika jest dla Ciebie. 

Najczęściej z odpowiedzialnością za podwykonawców będziemy mieli do 

czynienia w przypadku odpowiedzialności wobec klienta za wykonanie umowy. 

I temu będzie poświęcona główna część tego rozdziału. 

Ale może się zdarzyć tak, że podwykonawca przy wykonywaniu zlecenia 

wyrządzi szkodę np. osobom trzecim. I o tym napiszę w dalszej części tego 

rozdziału. 

 

4.1 Czy agencja reklamowa może korzystać z podwykonawców? 

Odpowiedź na pytanie, czy agencja może korzystać z pomocy innych osób, 

wydaje się oczywista. Ale jednak diabeł tkwi w szczegółach. 

 

4.1.1 Korzystanie z podwykonawców czy powierzenie wykonania umowy 

 

Nie ma żadnego problemu w przypadku pracowników. Ci bowiem wykonują 

pracę na rzecz pracodawcy i to pracodawca za nich odpowiada. Niewątpliwie 

możesz korzystać z pomocy innych niż pracownicy osób (np. zleceniobiorców), 

którzy pracują pod Twoim nadzorem. 

Problem może pojawić się wtedy, gdy chcesz zlecić pracę firmie, która zlecenie 

będzie wykonywać bez Twojej kontroli i która samodzielnie będzie decydowała 

o wykonaniu umowy z klientem. Na przykład gdy Twoja agencja obsługuje 

klienta, ale SEO zleca na zewnątrz podwykonawcy. I to podwykonawca 

kontaktuje się bezpośrednio z klientem w tym zakresie. Taka sytuacja jest dosyć 

rzadka w branży reklamowej, ale jednak może się zdarzyć. 

 

4.1.2 Kiedy można powierzyć wykonanie umowy innej osobie 
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I tu wiele zależy od tego, czy konkretny przedmiot zlecenia zakwalifikujemy 

jako „usługę” (umowę o świadczenie usług) czy jako „dzieło” (umowę o dzieło). 

A to będzie wynikało m.in. z tego, o czym pisałem już wcześniej – czy 

przedmiotem zlecenia jest „staranne działanie” czy też „rezultat”. Ale to już 

zabawa dla prawnika. 

W przypadku umowy o świadczenie usług przyjmujący zlecenie (czyli Twoja 

agencja) może powierzyć wykonanie zlecenia osobie trzeciej tylko wtedy, gdy 

to wynika z umowy lub ze zwyczaju albo gdy jest do tego zmuszony przez 

okoliczności. 

Z kolei w przypadku umowy o dzieło nie ma takich ograniczeń. Wykonanie 

umowy o dzieło możesz powierzyć podwykonawców, nawet jeśli umowa wprost 

na to nie zezwala. Z jednym wyjątkiem: gdy „wykonanie zależy od osobistych 

przymiotów przyjmującego zamówienie”. 

A ponieważ dla normalnego 

człowieka różnica między 

„umową o świadczenie usług” a 

„umową o dzieło” jest z reguły 

żadna, to aby nie przejmować 

się prawniczymi 

wątpliwościami, najlepiej od 

razu w umowie wpisz, że 

możesz korzystać z pomocy 

podwykonawców oraz 

powierzyć im wykonanie umowy. 

I pamiętaj też, że z drugiej strony umowa może Ci zabronić korzystania z 

podwykonawców. Więc uważaj, co podpisujesz. 

 

4.2 Czy agencja ponosi odpowiedzialność za podwykonawców? 

 

4.2.1 Zasady odpowiedzialności 

 

Oczywiście, że agencja reklamowa odpowiada za swoich podwykonawców. W 

przeważającej większości przypadków. Jest mądry przepis mówiący: 

Ważne! 

Powierzenie podwykonawcy 

wykonywania umowy to coś innego 

niż korzystanie z podwykonawcy pod 

Twoim nadzorem 
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Dłużnik odpowiedzialny jest jak za własne działanie lub 

zaniechanie za działania i zaniechania osób, z których pomocą 

zobowiązanie wykonywa, jak również osób, którym wykonanie 

zobowiązania powierza 

Jeśli: 

1. korzystasz z pracy swoich pracowników lub 

2. w przypadku umowy o świadczenie usług korzystasz z podwykonawców, 

którzy działają pod Twoim nadzorem i na podstawie Twoich wskazówek lub 

3. w przypadku umowy o dzieło podzlecasz wykonanie całości/części „dzieła”, 

to wobec klienta odpowiadasz też za pracę wykonaną przez te osoby/firmy. 

 

Ale jeśli w przypadku umowy o świadczenie usług: 

1. powierzasz wykonanie usług innej osobie/firmie, a ta osoba/firma działa 

samodzielnie, bez Twojego nadzoru i 

2. informujesz swojego klienta o podwykonawcy (przekazujesz jego dane, w 

tym adres), 

to odpowiadasz tylko za należytą staranność w wyborze podwykonawcy. Czyli 

jeśli wybierasz sprawdzoną, profesjonalną firmę, to w teorii nie ponosisz wobec 

klienta odpowiedzialności za wykonanie umowy przez tę firmę. To Twój 

podwykonawca jest odpowiedzialny bezpośrednio wobec Twojego klienta za 

wykonanie. 

Jak pisałem, jest to sytuacja rzadka, ale jednak zdejmuje z agencji część 

odpowiedzialności. 

 

4.2.2 Odpowiedzialność w przypadku zlecenia podwykonawstwa bez 

zezwolenia 

 

Jak napisałem powyżej, powierzenie wykonania umowy o świadczenie usług 

(nie mylić z wykorzystaniem podwykonawcy pod Twoim nadzorem) z reguły 

będzie wymagało zezwolenia. 

Jeśli więc w przypadku umowy o świadczenie usług: 

1. powierzyłeś podwykonawcy wykonanie usług bez zezwolenia klienta, ale 

2. nie poinformowałeś o tym swojego klienta, 
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to odpowiadasz wobec swojego klienta odpowiadasz za swojego 

podwykonawcę. A nie tylko za „staranność w wyborze podwykonawcy”. Czyli 

wraca ogólna reguła o odpowiedzialności za podwykonawców. 

A jeśli dodatkowo rzecz należąca do klienta uległa przy wykonywaniu zlecenia 

utracie lub uszkodzeniu, jesteś odpowiedzialny także za utratę lub uszkodzenie 

przypadkowe, chyba że jedno lub drugie nastąpiłoby również wtedy, gdyby sam 

zlecenie wykonywał. Może się przecież zdarzyć tak, że klient powierza Ci np. 

materiały reklamowe. A Twój podwykonawca je przypadkowo niszczy. I w 

opisywanej sytuacji najprawdopodobniej byś za to ponosił odpowiedzialność. 

 

4.2.3 Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez podwykonawcę 

 

Twoja agencja może też odpowiadać za szkodę wyrządzoną przez 

podwykonawcę. Szkodę, która nie będzie wynikiem niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy z klientem. Może to być również szkoda 

wyrządzona osobie trzeciej (innej osobie niż Twoja agencja czy klient). 

Może coś zostanie zniszczone. Albo zostaną naruszone czyjeś prawa (np. dobra 

osobiste). W takich sytuacjach są dwie zasady. 

Po pierwsze, jeśli powierzasz wykonanie podwykonawcy, to jesteś 

odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną przez podwykonawcę przy 

wykonywaniu powierzonej mu czynności, chyba że nie ponosisz winy w 

wyborze albo że wykonanie powierzyłeś osobie/firmie, która w zakresie 

swej działalności zawodowej zajmuje się wykonywaniem takich czynności. 

Po drugie, jeśli na własny rachunek powierzasz wykonanie czynności 

podwykonawcy, który przy wykonywaniu tej czynności podlega Twojemu 

kierownictwu i ma obowiązek stosować się do Twoich wskazówek, to jesteś 

odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną z winy podwykonawcy przy 

wykonywaniu powierzonej mu czynności. 

Podstawowa różnica między obiema powyższymi sytuacjami dotyczy tego, czy 

podwykonawca podlega Twojemu kierownictwu (przypadek drugi) czy też nie 

(przypadek pierwszy). I w pierwszym przypadku Twoja odpowiedzialność może 

być ograniczona. 

Oczywiście nie mówimy tu o szkodzie, która wyrządził podwykonawca tylko 

przy okazji realizacji umowy, jednakże bez związku z tą umową.  
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5 Odpowiedzialność agencji reklamowej wobec osób trzecich 

 

Omówiona powyżej odpowiedzialność wobec klienta będzie najczęstszym 

przypadkiem odpowiedzialności agencji reklamowej. Ale naruszeniu mogą ulec 

również prawa innych osób. I o tym chciałbym teraz napisać. 

 

5.1 Odpowiedzialność za czyn nieuczciwej konkurencji 

 

5.1.1 Nieuczciwa reklama 

 

Spory katalog czynów nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy zawiera 

ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wśród nich znajdziesz  

w szczególności: 

1. reklamę sprzeczną z 

przepisami prawa, 

dobrymi obyczajami lub 

uchybiającą godności 

człowieka; 

2. reklamę wprowadzająca 

klienta w błąd i mogącą 

przez to wpłynąć na jego 

decyzję co do nabycia 

towaru lub usługi; 

3. reklamę odwołującą się do uczuć klientów przez wywoływanie lęku, 

wykorzystywanie przesądów lub łatwowierności dzieci; 

4. wypowiedź, która, zachęcając do nabywania towarów lub usług, sprawia 

wrażenie neutralnej informacji; 

5. reklamę, która stanowi istotną ingerencję w sferę prywatności,  

w szczególności przez uciążliwe dla klientów nagabywanie w miejscach 

publicznych, przesyłanie na koszt klienta niezamówionych towarów lub 

nadużywanie technicznych środków przekazu informacji. 

Pomyślisz sobie, co Cię ten czyn nieuczciwej konkurencji obchodzi, skoro to 

klient jest reklamodawcą, a Ty tylko wykonujesz zlecenie klienta. Niestety 

ustawa zawiera jeden przepis, potencjalnie niebezpieczny dla agencji 

Ważne! 

Agencja reklamowa może odpowiadać 

za nieuczciwe działanie swojego 

klienta 
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reklamowych. Powyższego czynu nieuczciwej konkurencji dopuszcza się 

bowiem również agencja reklamowa albo inny przedsiębiorca, który 

reklamę opracował. 

Oczywiście ustawa nie zawiera żadnej definicji „agencji reklamowej”. Ale 

prawnicze dywagacje na temat tego, czy konkretny przedsiębiorca (np. dom 

mediowy) jest lub nie jest „agencją reklamową” w rozumieniu ustawy, zostawię 

na kiedy indziej. Najkrócej można powiedzieć, że „agencją” będzie 

przedsiębiorca, który w ramach prowadzonej działalności zajmuje się 

przygotowywaniem reklam i ich realizacją. 

Istotniejsze jest to, że jeśli Twoja agencja opracowuje reklamę lub w jakiś 

sposób uczestniczy w powstawaniu reklamy, to naraża się na odpowiedzialność 

za czyn nieuczciwej konkurencji. 

 

5.1.2 Roszczenia z tytułu czynu nieuczciwej konkurencji 

 

Jaka to odpowiedzialność? Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

przewiduje szereg roszczeń, z jakimi może wystąpić poszkodowany. Do tych 

roszczeń należą w szczególności: 

1. zaniechanie niedozwolonych działań; 

2. usunięcie skutków niedozwolonych działań; 

3. złożenie jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści 

i w odpowiedniej formie; 

4. naprawienie wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych; 

5. wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści, na zasadach ogólnych; 

6. zasądzenie odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny 

związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa 

narodowego - jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony. 

I z tymi roszczeniami poszkodowany będzie mógł wystąpić bezpośrednio  

do Twojej agencji. 

Osobną kwestią jest to, czy będziesz mógł żądać zwrotu poniesionych kosztów 

od swojego klienta. Wiele zależeć będzie od tego, kto tak naprawdę zawinił (Ty 

czy Twój klient). A także od umowy reklamowej. 

Przykładowo, jeśli czyn nieuczciwej konkurencji związany był z materiałami 

otrzymanymi od klienta, a klient w umowie zapewnił, że materiały są zgodne  

z prawem, to zapewne będzie istniała duża szansa na to, że odzyskasz koszty  
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od klienta. Jeśli jednak czyn nieuczciwej konkurencji dotyczy treści, które 

samodzielnie przygotowałeś, to szanse na odzyskanie maleją. 

 

5.2 Odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich 

 

Pisałem już wyżej o odpowiedzialności wobec klienta za wady prawne. Z taką 

wadą możemy mieć do czynienia, gdy nie nabędziesz praw autorskich lub 

licencji na wykorzystanie grafik czy tekstów w reklamie. Ewentualnie licencji, 

w zależności od wymagań konkretnego projektu. 

Ale odpowiedzialność wobec klienta to jedno. W grę wchodzić może również 

odpowiedzialność wobec osoby, której prawa autorskie przysługują. A ta osoba 

może żądać w szczególności: 

1. zaniechania naruszania; 

2. usunięcia skutków naruszenia; 

3. naprawienia wyrządzonej szkody: 

a. na zasadach ogólnych albo 

b. poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej 

dwukrotności, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne 

tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z 

utworu; 

4. wydania uzyskanych korzyści; 

5. jednokrotnego albo wielokrotnego ogłoszenia w prasie oświadczenia o 

odpowiedniej treści i formie lub podania do publicznej wiadomości części 

albo całości orzeczenia sądu wydanego w rozpatrywanej sprawie, w sposób i 

w zakresie określonym przez sąd. 

Pamiętaj, że to, co dostępne w sieci, niekoniecznie może być przez Ciebie 

wykorzystane. Niektóre treści (np. wiele zdjęć stockowych) są dostępne na 

otwartych licencjach umożliwiających ich wykorzystanie we własnej 

działalności. Ale to raczej wyjątek, a nie reguła. Jeśli o tym zapomnisz, to 

narażasz się na odpowiedzialność zarówno wobec klienta, jak i wobec twórcy 

lub innej osoby dysponującej prawami autorskimi. 

Podobna odpowiedzialność może wystąpić, gdy dojdzie do naruszenia „praw 

własności przemysłowej”, przy czym w grę będzie wchodziło przede wszystkim 

naruszenie praw do znaków towarowych. 
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5.3 Agencja reklamowa jako pomocnik klienta 

 

Często zdarza się tak, że materiały, np. treści postów, są dostarczane przez 

klienta. A rola Twojej agencji sprowadza się do ładnego ich opakowania  

i zamieszczenia tam, gdzie trzeba. Wydawać by się mogło, że za treść tych 

postów Twoja agencja nie będzie odpowiadać. No cóż, nie zawsze tak będzie. 

W Kodeksie cywilnym jest ciekawy przepis: 

Za szkodę odpowiedzialny jest nie tylko ten, kto ją bezpośrednio 

wyrządził, lecz także ten, kto inną osobę do wyrządzenia szkody 

nakłonił albo był jej pomocny, jak również ten, kto świadomie 

skorzystał z wyrządzonej drugiemu szkody 

Kluczowe słowo: „pomocny”. Powyższy przepis obejmuje bowiem również 

odpowiedzialność pomocnika. 

Oczywiście nie oznacza to odpowiedzialności absolutnej za szkodę. Twoja 

agencja w omawianym przypadku będzie ponosić odpowiedzialność  

w granicach swojej winy i tylko za takie szkody, które pozostają w normalnym 

związku z działaniem Twojej agencji. Ale może to oznaczać, że np. ponosisz 

winę, bo opublikowałeś przygotowany przez klienta post, a było oczywiste,  

że post ten narusza czyjeś dobra osobiste. 

Pamiętaj więc, że o ile w umowie z klientem możesz wyłączyć swoją 

odpowiedzialność za weryfikację przysłanych przez klienta materiałów, to 

jednak takie wyłączenie nie będzie skuteczne wobec innych osób. Klient nie 

będzie mógł Cię z tego tytułu pociągnąć do odpowiedzialności, ale inna osoba, 

której prawa zostały naruszone – już tak. 

Nie będę Cię zanudzał prawniczymi wyjaśnieniami różnic między „winą 

umyślną” a „winą nieumyślną”. Wystarczy, żebyś wiedział, że nie musisz chcieć 

wyrządzić szkody , żeby przypisać Ci winę. Czasem wystarczy tzw. 

„niedbalstwo”. 

Jaki z tego morał? Realizując pomysły klienta, nie możesz ograniczyć się do 

stwierdzenia, że Ty tylko zamieszczasz materiały przygotowane przez klienta. 

Za opublikowanie tych materiałów możesz sam ponosić odpowiedzialność 

odszkodowawczą jako „pomocnik”. 

mailto:dariusz.mojecki@kancelariamojecki.pl
https://www.kancelariamojecki.pl/category/blog-prawnik-dla-agencji-reklamowej/


+48 505 975 749        dariusz.mojecki@kancelariamojecki.pl Blog „Prawnik dla agencji reklamowej” 

Z jednej strony możesz ponosić własną odpowiedzialność za czyn nieuczciwej 

konkurencji, tj. opisaną powyżej odpowiedzialność. Ale z drugiej strony  

w innych wypadkach możesz ponosić odpowiedzialność jako „pomocnik” 

reklamodawcy, czyli Twojego klienta. 
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6 Na zakończenie 

 

Mam nadzieję, że ten krótki poradnik uświadomił Ci kilka podstawowych 

prawnych zagrożeń, z jakimi wiąże się działalność agencji reklamowej. 

Mam nadzieję, że żadna z opisanych sytuacji nie będzie Twoim udziałem. 

Szczególnie teraz, kiedy wiesz już, czego się spodziewać. I gdzie prawnicy 

zastawili na Ciebie swoje sidła. 

Odpowiedzialność agencji reklamowej wiąże się nie tylko z poprawnym 

wykonaniem umowy. Odpowiadać możesz również m.in. za treść materiałów 

(nawet jeśli to nie Ty je przygotowałeś!), w tym za czyn nieuczciwej 

konkurencji popełniony przez klienta. 

I naprawdę nie życzę Ci, żebyś musiał przećwiczyć tę wiedzę w praktyce. 
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