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In sty tut Za rzą dza nia Ko mu ni ka cją i Ka pi ta łem Ludz kim

Prak se olo gicz ny pa ra doks pia row ca w pol skiej fi lii 
za gra nicz ne go kon cer nu 

Wpro wa dze nie

1.1. Dia gno za 
Zna cze nie ka pi ta łu za gra nicz ne go w pej za żu go spo dar czym Pol ski

pierw szej de ka dy XXI nie wy da je się bu dzić wąt pli wo ści co do za się gu
i roz mia rów, lecz co do war to ści. Oce ny oscy lu ją od skraj nie po zy tyw nych
do skraj nie ne ga tyw nych, nie tyl ko w za leż no ści od ide olo gicz nych opcji po -
li tycz nych oce nia ją ce go, ale i od przyj mo wa nych kry te riów, któ re z grub sza
da dzą się po dzie lić na etycz ne i prak se olo gicz ne. Obec no ści mię dzy na ro do -
wych przed się biorstw to wa rzy szy po ja wie nie się pew nych spe cy ficz nych
form przed się bior czo ści, opar tej nie wy łącz nie na twar dym fun da men cie po -
ten cja łu tech no lo gicz ne go i za ple cza fi nan so we go, ale i pla su ją cej swą prze -
wa gę kon ku ren cyj ną w tak – wy da wa ło by się – trud no mie rzal nych czyn ni -
kach, jak kul tu ra or ga ni za cyj na i po słu gu ją cej się no wy mi „mięk ki mi”
na rzę dzia mi za rzą dza nia (Zor ska A., 2007, s. 91 i nast.). Już sam fakt po -
wszech ne go przy ję cia się an glo ję zycz nych ter mi nów HR czy PR prze ma wia
za twier dze niem (Żbi kow ska A., 2005, s. 9), że do pie ro w zde rze niu z mo de -
lem funk cjo no wa nia za chod nich kor po ra cji tra dy cyj ne dzia ły pra cow ni cze
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czy nie okre ślo ne bli żej funk cje re kla mo we i re pre zen ta cyj ne1 pol skich
przed się biorstw za czę ły w przy spie szo ny spo sób ewo lu ować, prze kształ ca -
jąc się mniej lub bar dziej spraw nie w no wo cze sne dzia ły za so bów ludz kich
czy pu blic re la tions. Wbrew po wierz chow nym opi niom przy czyn te go tren -
du nie na le ży upa try wać w swo istej mo dzie, bez kry tycz nym na śla dow nic -
twie, lecz w prag ma tycz nych de cy zjach pły ną cych z prze świad cze nia o wy -
mier nej sku tecz no ści te go ro dza ju na rzę dzi i me tod we współ cze snej
prak ty ce eko no micz nej. Współ cze sny bar dzo szyb ki roz wój za rów no prak -
ty ki ma na ger skiej jak i teo re tycz nej re flek sji nad za rzą dza niem przed się bior -
stwem znaj du je od zwier cie dle nie w ko lej nych zmia nach ter mi no lo gicz nych:
HR zmie nia się w „ka pi tał ludz ki”, a PR prze kształ ca w zin te gro wa ne za rzą -
dza nie ko mu ni ka cją. To wy raz ro sną cej świa do mo ści ro li pier wiast ka „hu -
ma ni stycz ne go” w eko no mii, przy wią zy wa nia wa gi do róż no rod no ści spo -
łecz nej i kul tu ro wej, mo bil no ści me tod i pro ce sów, post mo der ni stycz nej
ob fi to ści form.

I tu za sy gna li zuj my pierw szy pa ra doks.
Otóż, o ile rdzen nie pol skie fir my mo gą, kie ru jąc się przez sie bie zde fi -

nio wa ny mi po trze ba mi i ce la mi, sto sun ko wo swo bod nie wy bie rać spo śród
do stęp ne go wa chla rza zróż ni co wa nych form i wzor ców, mo dy fi ko wać je
i roz wi jać pod ką tem za kła da nej uży tecz no ści i pro gno zo wa nej sen sow no ści
czy eko no micz nej opła cal no ści na kła dów do efek tów (ROI), o ty le sy tu acja
przed się biorstw bę dą cych pol ski mi fi lia mi za gra nicz nych kon cer nów prze -
ja wia ce chy, któ re me ta fo rycz nie po zwo lę so bie na zwać schi zo fre nicz ny mi,
by pod kre ślić swo iste roz dwo je nie i wy ni ka ją cą zeń nie rzad ko nie ade kwat -
ność i nie spój ność teo re tycz nych pro ce dur i prak tycz nych za cho wań. Ce chy
te, bę dąc par excel len ce struk tu ral ny mi, do ty ka ją ca ło ści or ga ni za cji i jej
funk cjo no wa nia, prze ni ka ją wy miar ko mu ni ka cji we wnętrz nej oraz re la cji
ze wnętrz nych fir my, a su ma rycz nie wy ra zić je moż na w po sta ci du ali stycz -
nej (pęk nię tej) wi zji rze czy wi sto ści i wła sne go w niej wi ze run ku oraz w sys -
te mie prak tyk nie ustan nie ba lan su ją cych po mię dzy dwie ma sfe ra mi: em pi -
rycz nym kon tek stem re aliów pol skich a ide al ną re fe ren cją za gra nicz nej
fir my mat ki.
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1 Zmia ny te nie ko niecz ne do strze ga ne są przez pol skie usta wo daw stwo po dat ko we, któ re
ar bi tral nie wklu cza spo śród kosz tów uzy ska nia do cho du ca łość wy dat ków re pre zen ta cyj nych,
igno ru jąc ist nie nie PR w dzia łal no ści go spo dar czej.



1.2. Me to do lo gia i mo del przed mio tu
Ar ty kuł jest roz sze rzo nym stu dium przy pad ku: pod su mo wa niem spe cy -

ficz ne go wie lo let nie go do świad cze nia – ob ser wa cji uczest ni czą cej. Mo de -
lo wa pol ska fi lia za gra nicz ne go kon cer nu (PFZK) w cią gu ośmiu lat obec -
no ści w Pol sce nie po tra fi ła upo rać się z opi sa ny mi po ni żej pa ra dok sa mi
z po gra ni cza PR i HR. Do dat ko wo wnio ski wy pły wa ją ce z ba dań uzu peł -
nia ją cych – ukie run ko wa nej ob ser wa cji ze wnętrz nej, wspar tej wy wia da mi
oraz mo ni to rin giem pra sy go spo dar czej – po zwa la ją na wy su nię cie uogól -
nio ne go stwier dze nia, że aspek ty, któ re sta no wią o za awan so wa niu no wo -
cze snych tech nik mięk kie go za rzą dza nia or ga ni za cją biz ne so wą, prze trans -
po no wa ne na grunt PFZK, pa ra dok sal nie sta ją się jej han di ca pem, w spo sób
zna czą cy re du ku jąc po ten cjal ne ko rzy ści zwią za ne z prze wa gą go spo dar -
czą, ogra ni cza jąc efek tyw ne wy ko rzy sta nie za ple cza tech no lo gicz no – or -
ga ni za cyj ne go.

Przed mio tem na szej ana li zy są za cho wa nia pia ro we or ga ni za cji go spo -
dar czej bę dą cej sa mo dziel nym przed się bior stwem pol skim a za ra zem fi lią
– in te gral ną czę ścią – za gra nicz ne go kon cer nu. Twór ta ki już w ge ne rycz -
nym okre śle niu ujaw nia swo ją struk tu ral ną dwo istość. Mo de lo wa PFZK
w cią gu ośmiu lat obec no ści w Pol sce nie po tra fi ła upo rać się z opi sa ny mi
po ni żej pa ra dok sa mi Na mar gi ne sie war to za zna czyć, że sy tu acja opi sy wa -
na na ba zie cha rak te ry styk pol skiej fi lii za gra nicz ne go kon cer nu mo że z du -
żym praw do po do bień stwem zo stać prze nie sio na – mu ta tis mu tan dis – na ja -
ką kol wiek kra jo wą fi lię za gra nicz ne go kon cer nu. Wy bór sy tu acji pol skiej
– szcze gól ne go ca se stu dy – po dyk to wa ny był em pi rycz nym umiej sco wie -
niem au to ra tek stu i – za kła da ny mi – za in te re so wa nia mi je go od bior ców. 

W po ję ciu fi lii – cór ki – spół ki za leż nej – miesz czą się dwa zna cze nia
za  leż no ści: funk cjo no wa nia i po cho dze nia. Fi lia to spół ka za leż na ka pi ta -
ło wo od in nej, spra wu ją cej nad nią kon tro lę tj. wy ty cza ją cej ce le dzia ła nia,
przy dzie la ją cej środ ki, mo ni to ru ją cej re ali za cję i oce nia ją cej efek ty. Fir ma
mat ka peł ni w sto sun ku do fi lii ro lę uspra wie dli wia ją cą me ta fo ry za war te
w na zwach. Po do bień stwo koń czy się wraz z prag ma ty ką biz ne so wą: tu
mat ka bez względ nie po słu gu je się cór ką do osią gnię cia wła snych ce lów,
swo je do bro trak tu jąc prio ry te to wo, a do bro cór ki je dy nie ze wzglę du
na osią ga ne zeń po żyt ki (dy wi den dy), co naj wy żej od ro czo ne w cza sie.
Wspo mnij my też nie rzad ką sy tu ację mat ki młod szej od cór ki (nie wy ge ne -
ro wa ła jej lecz prze ję ła, za ku pi ła) – me ta fo ra ma co chy wy da wa ła by się tu
ade kwat niej sza. 
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Po mi ja jąc za wi ło ści eko no micz no -praw ne, spre cy zuj my, że roz pa tru je -
my sy tu ację pol skiej fir my wcho dzą cej w skład ze spo łu przed się biorstw, for -
mal nie in dy wi du al nych, lecz struk tu ral nie pod po rząd ko wa nych wspól ne mu
in te re so wi ze wzglę du na jed ne go wła ści cie la, któ rym jest pod miot za gra -
nicz ny. W glo bal nej wio sce mul ti na ro do wych kon cer nów za rzą dza nych
przez mię dzy na ro do wy ma na ge ment kry te rium za gra nicz no ści do ma ga się
uści śle nia: przez za gra nicz ny ro zu mie my tu taj „ma ją cy za gra nicz ne cen trum
de cy zji”. 

Wy ja śnie nia do ma ga się sfor mu ło wa nie „za cho wa nia pia ro we”. Sze ro ko
sto so wa ny w pol skim żar go nie biz ne so wym ter min PR tak da le ce zmie nił
za kres zna cze nio wy, że uza sad nio ne wy da je się za stą pie nie go neo lo gi zmem
„piar” (wraz z ca łą ro dzi ną de ry wa tów: pia ro wiec, pia ro wy…). Isto ta PR bu -
dzi kon tro wer sje: kre owa nie wi ze run ku, bu do wa nie re la cji, tech no lo gia (me -
to dy ka) sku tecz nej ko mu ni ka cji w biz ne sie czy sze rzej – w sfe rze pu blicz nej
(Roz wa dow ska B., 2002, s. 15 i nast.). Po zo sta jąc na po lu w sfe rze go spo -
dar czej, moż na zde fi nio wać PR ja ko ko mu ni ka cję biz ne so wą, któ ra tym
głów nie róż ni się od ko mu ni ka cji mię dzy ludz kiej, że uczest ni czą w niej fir -
my (oso by praw ne), nie zaś in dy wi dua (oso by fi zycz ne). Wszak że wy ra zi -
cie la mi i wy ko naw ca mi in ten cji by tów zbio ro wych, ja ki mi są or ga ni za cje
biz ne so we, po zo sta ją oso by ludz kie z ich uwa run ko wa nia mi kom pe ten cyj -
ny mi, emo cjo nal ny mi, kul tu ro wy mi, bo gac twem kon tek stów psy cho lo gicz -
nych, so cjo lo gicz nych czy lin gwi stycz nych. Wraz z roz wo jem prak ty ki i teo -
re tycz nych ujęć pu blic re la tions ule ga swo istej dy wer sy fi ka cji: zwra ca jąc się
do mass me diów (ja ko me dia re la tions), in we sto rów gieł do wych (in ve stors
re la tions), do oto cze nia ryn ko we go (ko mu ni ka cja mar ke tin go wa) czy wresz -
cie do ad re sa ta we wnętrz ne go fir my (ja ko PR we wnętrz ny). Po dzia ły te
moż na mno żyć za rów no po zio mo, jak i pio no wo – od ręb ne go pia ru wy ma -
ga li by za tem kon ku ren ci, do staw cy, ak cjo na riat, oto cze nie spo łecz ne, in sty -
tu cje pu blicz ne, fi nan so we czy mię dzy na ro do wa opi nia pu blicz na. Zin te gro -
wa nie tych róż no rod nych ad re sa tów w po ję ciu in te re sa riu sza po zwa la
na bar dziej syn te tycz ne po dej ście do za gad nie nia. Opar ty na tym po ję ciu
mo del PR uwzględ nia dwa za sad ni cze – lecz czę ścio wo na kła da ją ce się za -
kre sa mi – kon tek sty re la cyj ne fir my: 

– kon tekst we wnętrz ny, bę dą cy wy pad ko wą ele men tów toż sa mo ści or ga -
ni za cji (re al nej, ale tak że po strze ga nej i po stu lo wa nej), na któ rą skła da się m.
in., jej struk tu ra, za sięg te ry to rial ny, prze krój spo łecz ny, styl za rzą dza nia, etap
roz wo ju, sy tu acja eko no micz na, ro dzaj kul tu ry or ga ni za cyj nej (lub jej brak)
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– wie lo ra kie kon tek sty ze wnętrz ne: eko no micz ny, po li tycz ny, hi sto rycz -
ny, kul tu ro wy, praw ny…

Za uważ my, że w tym mo de lu mass me dia sta no wią spe cy ficz ną ka te go -
rię in te re sa riu sza – nie spe cy ficz ne go ze wzglę du na kon tekst – wy róż nio ne -
go ze wzglę du na peł nio ną dwo istą funk cję: od bior cy prze ka zu, bę dą ce go
jed no cze śnie nadaw cą prze ka zu, dys po nu ją ce go znacz nym stop niem swo bo -
dy w od bio rze ko mu ni ka tu, je go mo dy fi ka cji (in ter pre ta cji, kon fron ta cji,
war to ścio wa nia, prze twa rza nia…) i de cy zji o je go dal szych lo sach (roz po -
wszech nie niu na du żą ska lę lub zdu sze niu i umiesz cze niu w me dial nym nie -
by cie). 

Kon tek sty pia ru PFZK

2.1. Kon tekst we wnętrz ny
Struk tu ra za trud nie nia i hie rar chia sto sun ków służ bo wych w PFZK po -

wie la sche mat za leż no ści ka pi ta ło wych: pra co daw ca jest oso bą za gra nicz ną,
pra cow ni cy – w szcze gól no ści pra cow ni cy sze re go wi – są Po la ka mi. Kon fi -
gu ra cje po dzia łów wy stę pu ją w kil ku od mia nach. Naj czę ściej oso bą za gra -
nicz ną jest szef fi lii, by wa on pre ze sem spół ki lub gra ro lę sza rej emi nen cji:
nie pia stu jąc ofi cjal nie naj wyż sze go sta no wi ska, a je dy nie do rad cze, dys po -
nu je de fac to peł nią funk cji de cy zyj nych, któ rych wy ko ny wa nie – w za leż -
no ści od kul tu ry or ga ni za cji oraz psy cho lo gicz nych cha rak te ry styk, wła snej
i naj bliż sze go otocz nia – mo że przy bie rać for my mniej lub bar dziej dy rek -
tyw ne, aż do mięk kich tzw. ko mu ni ka cyj nych współ za rzą dza nia czy co -
achin gu. Za rząd i dy rek cja skła da ją się w róż nych pro por cjach z cu dzo ziem -
ców oraz au to chto nów. Jed nak scho dząc w dół hie rar chii, już śred ni szcze bel
za rzą dza nia naj czę ściej ob sa dza ny by wa przez Po la ków, choć zda rza ją się
wy jąt ki – wów czas oso ba za gra nicz na, peł nią ca przy kła do wo ze wzglę du
na po sia da ne kwa li fi ka cje funk cję maj stra, wy po sa żo na by wa w – lub uzur -
pu je so bie – au to ry tet i wła dzę de cy zyj ną po wy żej swo ich hie rar chicz nych
prze ło żo nych, je że li są oni kra jow ca mi. 

Spe cy ficz ny jest pro fil tzw. eks pa trian tów (za gra nicz nych pra cow ni ków
od de le go wa nych do pra cy w fi lii). Naj czę ściej:

– są oni ludź mi mło dy mi – nie rzad ko młod szy mi od pol skich współ pra -
cow ni ków i bez po śred nich pod wład nych (moż li wy kon flikt po ko leń – brak
wia ry god no ści);
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– do świad cze nie, ja kim dys po nu ją, nie sta no wi dla tych dru gich re fe ren -
cji wy star cza ją cej do na tu ral ne go ob da rze nia au to ry te tem;

– rzad ko zda rza się, by w stop niu ko mu ni ka tyw nym wła da li ję zy kiem
pol skim (a w ślad za me dium ję zy ko we go idą ko dy be ha wio ral ne i wzor ce
kul tu ro we).

Ko lej ny istot ny czyn nik kon tek stu we wnętrz ne go sta no wi dy stans (tech -
no lo gicz ny, or ga ni za cyj ny, fi nan so wy) mię dzy PFZK a cen tra lą kon cer nu.
Po wo du je on po strze ga nie cy wi li za cyj ne go roz wo ju pol skiej fi lii ja ko opóź -
nio ne go w sto sun ku do fir my -mat ki. 

Dwo ista toż sa mość PFKZ to wy nik in te rio ry za cji for my za gra nicz ne go
kon cer nu i pol skiej tre ści. Na le ży tu roz róż nić dwa przy pad ki: fi lii po wsta łej
z ini cja ty wy za gra nicz nej spół ki oraz – bę dą cy przed mio tem na sze go stu -
dium – przy pa dek ist nie ją ce go wcze śniej przed się bior stwa, któ re w wy ni ku
prze ję cia sta ło się czę ścią kon cer nu. W dru gim przy pad ku dwo istość toż sa -
mo ści by wa doj mu ją ca i prze ni ka wszel kie struk tu ry fi lii, sku tecz nie za kłó -
ca jąc bu do wę spój nej kul tu ry kor po ra cyj nej.

2.2. Kon tek sty ze wnętrz ne 
Od mien ne dla fir my mat ki oraz dla pol skiej fi lii uwa run ko wa nia oto cze -

nia przy da ją sy tu acji tej ostat niej do dat ko wej dwu znacz no ści. Róż ni ce tła
su biek tyw nie od czu wa ne są ja ko sprzecz ność po mię dzy np.:

– cha osem in sty tu cjo nal no -praw nym a kul tu rą or ga ni za cyj ną; 
– tra dy cją księ go wo ści spra woz daw czej a me to dy ką księ go wo ści za rząd -

czej; 
– ne ga tyw ny mi ko no ta cja mi go spo dar ki pla no wej a funk cjo no wa niem

opar tym na pre cy zyj nym pro gno zo wa niu dzia łań i pla no wa niu wy ni ków; 
– eto sem zry wu, kre atyw no ści ad hoc (re ak tyw no ści) a zor ga ni zo wa ną

pro mo cją in no wa cyj no ści – pro ak tyw no ści. 
Głów ny mi ośrod ka mi kon tek stu ze wnętrz ne go każ dej fir my są klient,

kon ku rent, do staw ca, oto cze nie lo kal ne, re gio nal ne, bran żo we… – re pre zen -
to wa ne i ka na li zo wa ne przez me dia, or ga ni za cje śro do wi sko we, sa mo rząd,
ad mi ni stra cję (któ rą w Pol sce wciąż na zy wa my wła dzą…).

Re la cje PFZK z ty mi pod mio ta mi po zo sta ją am bi wa lent ne ze wzglę du
na fakt jej pod po rząd ko wa nia in te re som pod mio tu za gra nicz ne go, a co
za tym idzie – uwi kła nie w go spo dar cze kon tek sty ze wnętrz ne od mien ne
od ro dzi mych (wy ma ga nia gieł do we, sys te my fi nan so we, za leż no ści ryn ko -
we, nor my praw ne…). Na aspek ty „twar de” na kła da ją się licz ne aspek ty
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kon tek stu kul tu ro wo -spo łecz ne go: wzor ce oso bo wo ści, ko dy be ha wio ral ne,
tra dy cje, war to ści uzna wa ne za cen ne oraz – last but not le ast – ste reo ty py,
uprze dze nia, mi ty spo łecz ne. 

Roz pa tru je my przy pa dek daw ne go przed się bior stwa pań stwo we go, któ -
re go wła ści cie lem w wy ni ku pry wa ty za cji sta ła się po tęż na gieł do wa spół ka
za gra nicz na z krę gu kul tu ry za chod niej, ze stu let nim ba ga żem hi sto rii wy -
peł nio nej se kwen cja mi prze jęć oraz wy pra co wa ną spój ną toż sa mo ścią, dzia -
ła niem opar tym na sko dy fi ko wa nym sys te mie za rzą dza nia i con trol lin gu,
doj rza łą kul tu rą kor po ra cyj ną. To kul tu ra de kla ra tyw nie po li cen trycz na,
w isto cie jed nak et no cen trycz na. Au to ry tar na: obo wią zu ją ce war to ści de kre -
to wa ne są przez naj wyż sze in stan cje pod czas do rocz nych kon wen cji kadr,
na stęp nie ka ska do wa ne za po mo cą spraw nie dzia ła ją ce go me cha ni zmu in te -
gra cyj ne go, wy mu sza ją ce go za cho wa nia zgod ne z wzor ca mi, na ba zie wa lo -
ry zu ją cych mi tów za ło ży ciel skich uoso bio nych w po sta ci bo ha te ra – ak tu al -
ne go pre ze sa. Klien tem tej PFZK jest od bior ca pol ski z sek to ra pu blicz ne go
i w mniej szym stop niu – pry wat ne go prze my słu i han dlu. Tak że jej kon ku -
ren ci i kon tra hen ci – nie za leż nie od na ro do wych po wią zań – funk cjo nu ją
w pol skim oto cze niu ryn ko wym.

PFZK mu si uwzględ niać dwa pa ra dok sal nie prze ciw staw ne kon tek sty:
– za gra nicz ne go kon cer nu ja ko ze wnętrz ny w sto sun ku do swo jej toż sa -

mo ści;
– swo jej toż sa mo ści ja ko za gra nicz nej w sto sun ku do pol skie go kon tek -

stu ze wnętrz ne go (por. Knecht Z., 2005, s. 48 – 50). W efek cie po ja wia się
syn drom ob ce go. Re ak cją nań jest py ta nie: „kim je ste śmy?” – pró ba iden ty -
fi ka cji pod mio tu ko mu ni ka cji. 

Pa ra dok sy

Py ta nie: „kim je ste śmy?”, kie dy ko mu ni ku je my, i: „kim je ste śmy?”
w od bio rze na szych part ne rów. Py ta nie: „do ko go mó wi my?”, gdy wcho dzi -
my w ko mu ni ka cję. Py ta nie: „jak mó wić?”, aby spro stać od mien nym – czę -
sto wy klu cza ją cym się – ocze ki wa niom dwo ja kie go kon tek stu ze wnętrz ne -
go i du ali stycz ne go kon tek stu we wnętrz ne go. 

Brak jed no znacz nych od po wie dzi na te py ta nia le ży u pod staw cha rak te -
ry stycz ne go struk tu ral ne go cha osu pia ro wych za cho wań PFZK. Am bi wa -
lent ny wi ze ru nek i dwu znacz na sy tu acja wy ra ża ją się w ba lan so wa niu
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na gra ni cy dwu sfer: em pi rycz nej ma te rii re aliów pol skich i nor ma tyw nej re -
fe ren cji za gra nicz nej fir my mat ki. Sy tu acja ob co ści spra wia, że PFZK sto su -
je po dwój ny kod, ope ru je dwu znacz ny mi war to ścia mi i wy da je się zmu szo -
na do bie rać ję zyk w za leż no ści od ka na łu ko mu ni ka cji za miast wy bór ka na łu
ko mu ni ka cji pod po rząd ko wy wać re ali zo wa nym ce lom. 

3.1. Pa ra dok sy PR we wnętrz ne go: ję zyk – kul tu ra – toż sa mość
Oczy wi ste skąd inąd kwe stie ba rier stric te ję zy ko wych i trud no ści prze ka -

zu me ry to rycz ne go rzad ko wy su wa ją się na plan pierw szy – chy ba że wśród
za ło gi, a zwłasz cza ka dry za rzą dza ją cej brak jest osób bie gle wła da ją cych ję -
zy kiem ob cym i do dat ko wo – cze go ry zy ko szcze gól nie czę sto wy stę pu je
w tym przy pad ku – do ko na no fa tal ne go wy bo ru, za trud nia jąc nie kom pe tent -
ne go tłu ma cza. To sy tu acja skraj nie nie ko rzyst na: wo bec nie moż no ści ko -
mu ni ka cji tre ści na stę pu je po la ry za cja, stro ny zaj mu ją wro gie po zy cje, wza -
jem nie oskar ża jąc się o aro gan cję, nie chęć, nie uc two, szkod nic two… 

Kie dy jed nak me dium ję zy ko we zo sta je opa no wa ne, na dal wy stę pu ją po -
ten cjal ne ogni ska za pal ne. Są ni mi róż ni ce kul tu ro we i cy wi li za cyj ne (Fry -
zel B., 2005, s. 62-63), prze ja wia ją ce się nie tyl ko w po sta ciach naj bar dziej
dra stycz nych (przez to naj ła twiej szych do sko ry go wa nia) jak od mien na
prok se mi ka czy ko dy mo dal ne. Te na tu ral nie ule ga ją od ko do wa niu, trans la -
cji i przy swo je niu wraz z upły wem cza su i czę sto tli wo ścią kon tak tów. Po -
waż niej szy pro blem spra wia ją wzor ce kul tu ro we i sys te my re fe ren cji. Od -
mien ne po sta wy wo bec cza su mo gą być źró dłem po wierz chow nych
kon flik tów i utrud niać ko mu ni ko wa nie, lecz by wa ją tak że ko rze niem ta kich
fun da men tal nych nie po ro zu mień, któ re spra wia ją, że lu dzie de fi ni tyw nie
tra cą do sie bie sza cu nek i za ufa nie, stwier dza jąc: „z ni mi nie spo sób pra co -
wać”, „z ni mi nie da się dojść do po ro zu mie nia”. Po sta wy wo bec cza su do -
ty czą z jed nej stro ny sa me go po rząd ku dnia pra cy (krót ka dniów ka cią gła
a wy dłu żo na dniów ka z obo wiąz ko wą prze rwą na lunch), z dru giej stro ny
– de ter mi nu ją spo so by wy peł nie nia mo du łów cza so wych (roz mo wa ja ko
spo sób za rzą dza nia w kul tu rze za chod niej zde rzo na z na ra dą ja ko spo so bem
mar no wa nia cza su w po ję ciach wie lu pol skich kie row ni ków). To tak że pro -
blem ela stycz no ści i dys po zy cyj no ści. To wresz cie od mien ne poj mo wa nie
sy tu acji, ta kich jak przy kła do wy obiad z sze fem.

Po dob ne trud no ści po wo du ją od mien ne ro zu mie nia za leż no ści służ bo -
wych i ich stop nio wa nia (au to no mii, względ nej au to no mii, sa mo dziel no ści
asy sto wa nej, mo ni to rin gu a kon tro li, po trze by wspar cia a po sta wy bez rad no -
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ści, part ner skiej kon sul ta cji, su ge stii, roz róż nień mię dzy za le ce niem, po le ce -
niem, pod po wie dzią, roz ka zem…). Przy kła do wo mo dal ność proś by mo że
wy wo ły wać od mien ne in ter pre ta cje, nie rzad ko sprzecz ne u nadaw cy i od -
bior cy (np. fran cu skie wy prze dza ją ce „dzię ku ję”, ozna cza ją ce, że w ogó le
nie do pusz cza się moż li wo ści bra ku re ali za cji, czy „pro szę uprzej mie ze -
chcieć”, któ ry ma war tość ka te go rycz ne go na ka zu).

Ko lej ny po ziom kom pli ka cji w ko mu ni ka cji we wnętrz nej wią że się
z do stę pem do in for ma cji źró dło wej. Z na tu ry rze czy w od nie sie niu do za -
mia rów i po li ty ki cen tra li dys po nu ją nim przede wszystkim pra cow ni cy
za gra nicz ni: to one zna ją wy zna wa ne przez fir mę -mat kę war to ści, pierw si
in for mo wa ni są o za cho dzą cych lub pla no wa nych zmia nach, po tra fią od -
czy ty wać in for ma cje nie wprost, zna jąc ich szer sze uwa run ko wa nia. To oni
za tem są dla pra cow ni ków pol skich źró dłem wie dzy o tym, co dzie je się
„na gó rze”. Je że li nie prze ka żą ade kwat nie lub na czas od po wied nich ko -
mu ni ka tów z tej „gó ry” pły ną cych lub im pli ko wa nych, czę sto tak że gdy
za nie dba ją do star cze nia wraz z ko mu ni ka tem jed no znacz nej je go wy kład -
ni, mo gą do pro wa dzić do ko mu ni ka cyj ne go „za kor ko wa nia się” or ga ni za -
cji. Re wer sem tej sy tu acji jest fakt, że za gra nicz ni hie rar cho wie je dy nie
w nie wiel kim stop niu ma ją do stęp do in for ma cji pły ną cej „z do łu”, od za -
ło gi zwłasz cza naj niż szych szcze bli. Sła bo są w sta nie zdia gno zo wać na -
stro je i re ak cje. Nie orien tu ją się, o czym mó wią „lu dzie”, cze go się do ma -
ga ją, na co na rze ka ją. Po za ewi dent ny mi czyn ni ka mi, jak za rob ki czy
pre mie, nie ma ją świa do mo ści ani wy czu cia te go, co lu dzi mo ty wu je, a co
de mo ty wu je. Nie po tra fią sku tecz nie prze ka zy wać wzmac nia ją cych bodź -
ców, myl nie in ter pre tu ją in for ma cje zwrot ne. By wa, że po zba wie ni po mo -
cy pol skich współ pra cow ni ków sta ją się nie świa do my mi ka ta li za to ra mi
kon flik tów.

Prze twa rza nie in for ma cji pod le ga w PFZK do dat ko wym ob cią że niom.
Wy da je się, że nie mal wszyst ko po win no być tłu ma czo ne. Tłu ma czo ne
w dwo ja kim zna cze niu: prze ło żo ne z pol skie go lub na pol ski; a po nad to: nie -
ustan nie tłu ma czo ne być po win ny in ten cje, wy ja śnia ne zna cze nia, ko no ta cje
kry ją ce się za sło wa mi. Za wsze bo wiem ist nie je ry zy ko, że sens li te ral ny nie
od zwier cie dla prze ka zu ko mu ni ka tu, je go ce lu i za ło żeń. Ta ka pro ce du ra
kon se kwent nie za sto so wa na pro wa dzi ła by do ope ra cyj ne go pa ra li żu: na -
mna ża ją ce się pro ce du ry me tako mu ni ka cyj ne i in ter pre ta cyj ne za blo ko wa -
ły by moż li wość dzia ła nia. Aby unik nąć syn dro mu „wy czer pa nia z prze ga da -
nia”, przed się bior stwa de cy du ją się na uprosz cze nia: „nie mu si cie te go
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ro zu mieć, po pro stu to rób cie” – ta ka tak ty ka ko mu ni ka cyj na jak wia do mo
nie by wa na dłuż szą me tę sku tecz na.

3.2. Pa ra dok sy ko mu ni ka cji ze wnętrz nej: co jest ze wnętrz ne wzglę dem
cze go?

W wy mia rze ze wnętrz nym pod sta wo wym pro ble mem pia ru PFZK oka -
zu je się nie współ mier ność za spo ka ja nia ocze ki wań pol skie go oto cze nia
(na cze le z głów nym je go ak to rem – klien tem) oraz wy mo gów, czę sto sko -
dy fi ko wa nych w for mie za sad, pro ce dur, na rzę dzi, za gra nicz nej fir my -mat -
ki – dla któ rej ma ją one war tość im pon de ra bi liów, gwa ran ta wła snej toż sa -
mo ści i dźwi gni roz wo ju.

Przy kład: sys tem iden ty fi ka cji wi zu al nej, któ ry PFZK otrzy mu je wraz
z „do bro dziej stwem in wen ta rza”, pod ręcz ni kiem i bez względ nym za ka zem
mo dy fi ka cji. Środ ki wi zu ali za cyj ne wy pra co wa ne w kon tek ście od mien nej
kul tu ry ina czej zo rien to wa ne go spo łe czeń stwa, za im ple men to wa ne w pol -
skich wa run kach wy wo łu ją od mien ne efek ty (sko ja rze nia, emo cje, re ak cje
han dlo we). Weź my pla kat re kla mo wy: fo to gra fia uka zu je bo se sto py dziew -
czy ny, idą cej po po lnej dro dze. To, co w za awan so wa nym tech no lo gicz nie
spo łe czeń stwie przy wo łu je po zy tyw ne sko ja rze nia zwią za ne z sza cun kiem
dla śro do wi ska, po wro tem do źró deł, re kon struk cją utra co nej pro sto ty;
w świa do mo ści prze cięt ne go pol skie go od bior cy bu dzi ne ga tyw ne sko ja rze -
nia z bie dą, za co fa niem, pry mi ty wi zmem. Pia ro wiec PFZK otrzy mu jąc z cen -
tra li ta ki ma te riał re kla mo wy, cho wa go na dno szu fla dy i sa mo dziel nie pro -
du ku je in ny, na któ rym błysz czy chrom i alu mi nium, a wiej ską prze chadz kę
za stę pu je sznur pę dzą cych sa mo cho dów. Po dob nie rzecz ma się z pro spek ta -
mi za le ca ny mi do dru ku na pa pie rze eko lo gicz nym, z ko lo ry sty ką, któ rą dla
po trzeb lo kal nych na le ża ło by „pod ra so wać”, wy mia ra mi i sty la mi, któ re tak -
że po win ny stać się „wy ra zist sze”, by prze mó wić do in ter lo ku to ra nie przy -
zwy cza jo ne go do re cep cji form zbyt wy ra fi no wa nych. Dla te go prak ty ka jest
ta ka, że dział pia ru PFZK sa mo dziel nie za ma wia ga dże ty re kla mo we, pa pe -
te rię fir mo wą i no śni ki in for ma cji, utrzy mu jąc ich ist nie nie w naj ści ślej szej
ta jem ni cy przed za gra nicz ną cen tra lą, rów nie sa mo dziel nie – sa mo wol nie
– bu du je kształ ty even tów, by od po wia da ły cha rak te ro wi lo kal nych kon tak -
tów. Nie ko rzy sta z kor po ra cyj nej księ gi pro ce dur (gdzie na przy kład znaj du -
je się szcze gó ło wa in struk cja za rzą dza nia kry zy sem i ko mu ni ka cją kry zy so -
wą skon stru owa na w po sta ci al go ryt mu, ta każ in struk cja kon tak tów
z me dia mi…), bo ewi dent nie roz mi ja ją się one z re alia mi, w któ rych dzia ła.
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Aby dzia łać sku tecz nie, czu je się w obo wiąz ku igno ro wać za ka zy i na ka zy
„mat ki”. Po nie waż jed nak ma świa do mość na gan no ści na ru sza nia re guł – sta -
ra się ukry wać swo je dzia ła nia (ja ko wy kro cze nie) i ich wy two ry (ja ko trans -
gre sje). 

Sy tu acja sta je się na pię ta, kie dy do PFZK przy by wa ze wnętrz ny przed -
sta wi ciel cen tra li (wi zy ta cja, au dyt, ko le żeń ska po moc). Re pre zen tu je wła -
ści cie la – od daw na ukon sty tu owa ną spół kę, dum ną ze swo jej hi sto rii i osią -
gnięć, prze ko na ną o sku tecz no ści wy pra co wa nych przez la ta me tod. Ni czym
sta ry bo ga ty czło wiek, któ ry bied ne mu bra tan ko wi po wia da: „nie mę dr kuj,
tyl ko słu chaj mnie i na śla duj, a sta niesz się ta ki jak ja!”. Po rów na nie my lą -
ce, gdyż w prze ci wień stwie do da ją cych się ze rwać wię zów ro dzin nych, po -
wią za nia kor po ra cyj no -ka pi ta ło we cha rak te ry zu je o wie le le piej za bez pie -
czo na trwa łość zo bo wią zań (umo co wa na praw nie, for mal nie, fi nan so wo)
tak, że to za wsze mat ka w osta tecz nej in stan cji de cy du je o lo sie fi lii. Eman -
cy pa cja „cór ki” za sad ni czo w nor mal nych wa run kach nie jest moż li wa. Stąd
cen tra la – co naj mniej na rów ni z klien tem – sta no wi pierw szo pla no wy
obiekt pia ro wych za bie gów PFZK. Aby nie draż nić bo ga te go wuj ka, któ ry
w każ dej chwi li mo że cof nąć swo je wspar cie, wie le dzia łań wy ko ny wa nych
jest wy łącz nie na je go uży tek. 

Two rzo ny jest za tem spe cjal nie spre pa ro wa ny wi ze ru nek, któ ry ma za za -
da nie wy war cie od po wied nie go wra że nia na ak cjo na riu szu. Przy sło wio we
„ma lo wa nie tra wy na zie lo no” by wa co dzien ną rze czy wi sto ścią w kon tak -
tach fi lii z jej za gra nicz ny mi prze ło żo nym, wzbu dza jąc iro nicz ne ko men ta -
rze i brak zro zu mie nia u sze re go wych pra cow ni ków. W wy kre owa nym pia -
ro wym świe cie, gdzie bu dżet za wsze wy ko na ny jest na 100% (nie na 80 ani
nie na 120), gdzie ter mi ny do trzy my wa ne są co do go dzi ny, a każ dy ro bot -
nik no si czy sty no wiut ki uni form w ko lo rach fir my, po wie wa ją kor po ra cyj -
ne fla gi, bły ska ją fle sze, tłu macz sy mul ta nicz nie prze kła da prze mó wie nia,
pod czas gdy tak zwa ni „lu dzie” mó wią: „to obłęd”. 

Go rzej, gdy ta kie prze ko na nie za czy na pa no wać w fir mie ja ko ca ło ści.
Przy bra ku nie za leż nej od cen tra li po li ty ki i prak ty ki sku tecz nej ko mu ni ka -
cji we wnętrz nej po ja wia się syn drom pa ra dok su ak to ra: czy je stem so bą, kie -
dy gram – czy gram, kie dy je stem so bą? Bar dzo źle jest, gdy ta kie prze ko na -
nie za czy na ży wić oto cze nie fir my.

Pa ra dok sy ko mu ni ka cji z oto cze niem do ty ka ją rdze nia toż sa mo ści
PFZK: czy je ste śmy pol ską fir mą, któ rej ak cje na le żą do za gra nicz ne go pod -
mio tu? czy je ste śmy za gra nicz ną fir mą, dzia ła ją cą w pol skim kon tek ście dla
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osią gnię cia wła snych ce lów? Od od po wie dzi na to py ta nie za le ży osta tecz -
nie po strze ga nie PFZK. Nie zmier nie waż ne jest przy tym usta bi li zo wa nie
wy bo ru do ko na ne go w od po wie dzi. W prze ciw nym przy pad ku cha otycz ny
i nie spój ny wi ze ru nek spra wia, że ani pra cow ni cy, ani wła ści ciel, ani klien -
ci, ani oto cze nie nie wie dzą z kim ma ją do czy nie nia. Nie obli czal na fir ma,
po dob nie jak nie obli czal na oso ba, by wa izo lo wa na i cen zu ro wa na w swych
kon tak tach. Dla przed się bior stwa ozna cza to śmier tel ne za gro że nie. 

3.3. Pa ra dok sal na ko mu ni ka cja me dial na
Re la cje z me dia mi mu szą pod le gać spe cy ficz nym re gu łom i opie rać się

na swo istych za sa dach ko mu ni ka cji ze wzglę du na od bior cę, któ re go ce lem
głów nym i po stu lo wa nym za da niem – ra cją by tu – jest prze cież by cie na daw -
cą. Jed nak w eko no mii PR or ga ni za cji go spo dar czych me dia peł nić ma ją
funk cję w peł ni zgod ną ze swą na zwą, a mia no wi cie po śred ni czą cą: ich za da -
niem był by za tem od po wied ni prze kaz pu blicz ny po wie rzo ne go im ko mu ni -
ka tu. Fun da men tal nym punk tem wyj ścia do zbu do wa nia sa tys fak cjo nu ją cych
re la cji me dial nych w przy pad ku PFZK po win na być rze tel na od po wiedź
na za da nie so bie py ta nia: kim je stem? rów no cze śnie al bo wy prze dza ją co
w sto sun ku do kla sycz ne go py ta nia: do ko go mó wię? Bar dziej niż w przy pad -
kach prost szych (za gra nicz ne przed sta wi ciel stwo, fir ma po cho dze nia pol -
skie go czy to pry wat na czy pań stwo wa, wspól ne przed się wzię cie ka pi ta ło we
pod mio tów pol skich i za gra nicz nych), prze my śla na od po wiedź na py ta nie
o toż sa mość wy da je się nie zbęd na, by wy zna czyć wła ści we kie run ki ko mu -
ni ka cji i jej sty le oraz unik nąć – tak łap czy wie wy ko rzy sty wa nych przez
dzien ni ka rzy – pu ła pek prze cze nia so bie, wy zna wa nia nie spój nych war to ści,
in ny mi sło wy: za rzu tów kłam stwa, hi po kry zji lub chwiej no ści. Co wię cej,
od po wiedź ta ka ni gdy nie bę dzie de fi ni tyw na, a py ta nie mu si być po na wia -
ne i re for mu ło wa ne na każ dym za krę cie dzia łal no ści go spo dar czej: du ży
kon trakt lub po zba wie nie zle ce nia, suk ces lub po raż ka fi nan so wa, kon flikt
spo łecz ny, zmia na pro fi lu, no wy pro dukt, no wa pro ce du ra, a zwłasz cza – sy -
tu acja kry zy so wa, spra wia ją, że to, co przed tem mo gło wy da wać się pew ni -
kiem, bły ska wicz nie być nim prze sta je. Po sta wie nie na no wo te go py ta nia
i po szu ki wa nie ade kwat nej od po wie dzi nie jed no krot nie wy mu sza ją tak że
oko licz no ści wo bec fir my ze wnętrz ne: wy da rze nia po li tycz ne, ma kro eko no -
micz ne, kam pa nie re kla mo wo -in for ma cyj ne in nych pod mio tów na ryn ku: jej
kon ku ren tów, jej od bior ców, do staw ców czy pod wy ko naw ców. Tak że dzia -
ła nia wy pły wa ją ce z za cho wań sa mych me diów (naj czę ściej jed nak wy wo -
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ła nych wy da rze nia mi, zmia na mi, pro ble ma mi wcho dzą cy mi w za kres wy żej
wspo mnia nych czyn ni ków) mo gą ka zać fir mie po now nie za sta no wić się
nad ty mi klu czo wy mi kwe stia mi.

Moż na po wie dzieć, że kie dy pol skie me dia, kon sty tu ują ce i/lub re pre zen -
tu ją ce pol ską opi nię pu blicz ną wcho dzą w re la cję z fir mą o roz dwo jo nej jaź -
ni, ja ką ze swej na tu ry jest pol ska fi lia za gra nicz ne go kon cer nu, z jed nej stro -
ny dzia ła ją ca tu taj na tym ryn ku, dla tu tej szych od bior ców, funk cjo nu ją ca
dzię ki wy sił ko wi, umie jęt no ściom i za an ga żo wa niu lu dzi stąd, z dru giej jed -
nak stro ny za leż na od za gra nicz ne go ka pi ta łu, pod po rząd ko wa na za gra nicz -
nej struk tu rze i za gra nicz nym ce lom, zo bo wią za na do lo jal no ści wo bec za -
gra nicz ne go ośrod ka wła dzy, trud no o jed no znacz ne prze pi sy sku tecz ne go
dzia ła nia czy ogól niej: o pro ste re cep ty po stę po wa nia. 

Pod sta wo wym mier ni kiem suk ce su fir my jest rzecz ja sna jej wy nik eko -
no micz ny, a wszel kie re cep ty efek tyw no ści z de fi ni cji mu szą mieć na wzglę -
dzie je go osią ga nie, po więk sza nie i za pew nie nie sprzy ja ją cych wa run ków
uzy ski wa nia. To oczy wi ste wy da wa ło by się kry te rium za wo dzi – tra ci jed -
no znacz ność – w przy pad ku PFZK. Po ja wia się bo wiem do roz strzy gnię cia
fun da men tal na kwe stia, czy cho dzi o wy nik fir my za re je stro wa nej w pol -
skim KRS czy mo że o skon so li do wa ny wy nik kon cer nu? Nie za wsze jed no
jest wprost pro por cjo nal ne do dru gie go. Nie wcho dząc jed nak w za wi ło ści
ra chun ko wo ści za rząd czej i kon so li da cji wy ni ków fi nan so wych, po zo sta -
wia jąc pol skiej dy rek cji te go ro dza ju fir my nie wąt pli wie po wsta ją ce z te go
ty tu łu dy le ma ty na tu ry mo ral nej, mu si my za uwa żyć, że nie za leż nie od in ten -
cji PFZK, me dia są w sta nie przy pi sać jej (mniej lub bar dziej ar bi tral nie) je -
den lub dru gi – al bo je den kosz tem dru gie go – prio ry tet, kon se kwent nie
obar cza jąc ją na stęp nie wy ni ka ją cy mi zeń pre su po zy cja mi.

Czy jed nak fak tycz nie ar bi tral nie? 
Za kła da jąc wol ność dzia ła nia au to no micz nych pod mio tów eko no micz -

nych w swo bod nej grze ryn ko wej, wy kre owa ny w me diach wi ze ru nek na le -
ży uznać za re zul tat, wy pad ko wą czyn no ści (lub za nie chań, któ re tak że po -
win ny być roz pa try wa ne w sta tu sie dzia ła nia, ty le że ne ga tyw ne go)
pod ję tych i prze pro wa dzo nych przez fir mę. Czyn no ści pro wa dzo ne przez
fir mę mo gą być sku tecz ne, ma ło sku tecz ne, bez owoc ne, mo gą tak że – w nie -
któ rych przy pad kach dra stycz nej nie udol no ści – pro wa dzić do re zul ta tów
prze ciw nych w sto sun ku do za mie rzo nych. Wy klu cza jąc przy pad ki me diów
ste ro wa nych lub uprze dzo nych, od efek tyw no ści dzia ła nia fir my za le ży cha -
rak ter jej wi ze run ku, ja ki zo sta nie przez nie prze ka za ny opi nii pu blicz nej.
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Wa run kiem ko niecz nym po zo sta je, by sa ma fir ma by ła świa do ma wy dźwię -
ku i kom po nen tów te go wi ze run ku, po tra fi ła stwo rzyć z nich spój ną ca łość,
o co – jak sta ra li śmy się wy ka zać – nie ła two w oma wia nym przy pad ku.

Nie za leż nie od in ten cji nadaw cy (przed się bior stwa bę dą ce go pol ską fi -
lią za gra nicz ne go kon cer nu) i od ja ko ści re cep cji (wy stę po wa nia lub eli mi -
na cji ste reo ty pów, in ter pre ta cji, wy ra zu zbio ro wych ocze ki wań i lę ków) ze
stro ny me diów, nie spo sób nie do strzec ro li dwo ja kie go ro dza ju kon tek stu
per cep cji dzia łań fir my przez me dia. Z jed nej stro ny jest to kon tekst i aspekt
eko no micz ny, gdzie wszel kie in dek sy go spo dar cze, ta kie jak re zul ta ty fi -
nan so we, po mna ża nie zy sków, wzrost war to ści ak cji, war tość do da na, two -
rze nie miejsc pra cy, wzrost fun du szu płac… sta no wią ele men ty suk ce su,
wy zna cza ją ce po zy tyw ny aspekt wi ze run ku i bu du ją ce ka pi tał za ufa nia
spo łecz ne go (me dial ne go). Z dru giej wszak że stro ny nie mniej ak tyw ny po -
zo sta je kon tekst – na zwij my go – kul tu ro wy: miesz czą się w nim nie tyl ko
za szło ści kon tak tów hi sto rycz nych i kli sze ich spo łecz nej apre cja cji (Niem -
cy nas opre sjo no wa li, a Ame ry ka nie nie śli nam wol ność), ale i mo dy fi ka cje
wy ni ka ją ce z ak tu al nej sy tu acji (Ukra ina sta je się nam bliż sza, a Bia ło ruś
od da la się pod wpły wem Ro sji). W za leż no ści od ro dza ju me diów je den lub
dru gi (eko no micz ny lub ogól nokul tu ro wy) kon tekst bie rze gó rę – to ze
wzglę du na nie go oce nia ne są bie żą ce za cho wa nia fir my. Waż ne jest prze -
to, by zda wa ła so bie ona z te go spra wę, do sto so wu jąc swo je środ ki prze ka -
zu i za war tość ko mu ni ka tów do za kła da ne go na sta wie nia a prio ri od bior cy
(me dium). 

Po dob nie jak to ma miej sce w in ter per so nal nych kon tak tach z cu dzo -
ziem ca mi, któ rych kod be ha wio ral ny jest nam ob cy, tak że w me dial nych re -
la cjach z oso bą zbio ro wą, któ rej toż sa mość nie jest jed no znacz na, a ję zyk
ko mu ni ka cji i na rzę dzia prze ka zu by wa ją za kłó co ne ze wnętrz ny mi na le cia -
ło ścia mi, trud no czy tel ne, nie zgod ne z ocze ki wa nia mi i przy zwy cza je nia mi,
przez co wy wo łu ją wra że nie dziw no ści, kło po tów in ter pre ta cyj nych lub za -
gu bie nia, po ja wia się sil na skłon ność ze stro ny od bior cy do pod pie ra nia się
ste reo ty pem. Wów czas to od bior ca kon sty tu uje nadaw cę, a nadaw ca po ru sza
się po omac ku, za nim zo rien tu je się, że ko mu ni ka ty, któ re prze sy ła in ter fe -
ru ją z go to wym sche ma tem wi ze run ku, opar tym na przy pad ko wych sy gna -
łach, na szy frach kul tu ro wych, nie rzad ko na spo łecz nych emo cjach czy idio -
syn kra zjach. Jak trud ne jest zmie nia nie spo łecz ne go na sta wie nia wie dzą
tyl ko ci, któ rzy kie dy kol wiek sta wi li mu czo ła. Od szy fro wa nie pre su po no -
wa ne go tła wła sne go ob ra zu już za ko do wa ne go w zbio ro wej re cep cji by ło -
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by za tem pierw szo pla no wym za da niem PR pol skiej fi lii za gra nicz ne go kon -
cer nu, po prze dza ją cym wy pra co wa nie ja kich kol wiek stra te gii prze ka zu.
Wła ści we zdia gno zo wa nie per spek ty wy i po zy cji sta no wi wa ru nek si ne qua
non pla nu dzia łań pia row skich, okre śle nia opty mal ne go wzor ca i do bo ru
wła ści wych in stru men tów. 

Trą cą ce tru izmem prze stro gi w ro dza ju: „Ta jem ni ca suk ce su po le ga
na do star cza niu wła ści wych in for ma cji wła ści wym lu dziom we wła ści wym
cza sie. Trze ba jed nak pod kre ślić, że na wet naj lep sza na świe cie stra te gia pu -
blic re la tions nie po wie dzie się, je śli ści słe kie row nic two fir my nie bę dzie
do brze wy ko ny wać swo jej pra cy i nie zro zu mie waż nej ro li ko mu ni ka cji
w każ dej spół ce pu blicz nej” (Black S., 2001, s. 19) w przy pad ku PFZK,
o któ rych mó wi my, zmie nia ją się w kar ko łom ne kon struk cje zbu do wa ne
z wie lo pię tro wych za leż no ści i gier in te re sów. Obok kie row nic twa fir my
dzia ła ją ce go tu, w Pol sce (któ re, jak wspo mnie li śmy by wa nie jed no rod ne,
tak że nie raz trud no usta lić rze czy wi ste źró dło de cy zji), ist nie je za gra nicz na
cen tra la, rów nież nie rzad ko o skom pli ko wa nej struk tu rze, nie rzad ko pię tro -
wa, nie rzad ko – w przy pad ku ogrom nych mul ti na ro do wych kon cer nów tak -
że zło żo na z pew nej licz by in stan cji. Wy ge ne ro wa nie spój ne go prze ka zu,
uwzględ nia ją ce go in te re sy wszyst kich wcho dzą cych w grę pod mio tów, nie
bez ko ze ry mo że wy da wać się nie wy ko nal ne. 

Kon klu zja (w du chu opty mi stycz nym: a jed nak moż na)

„Myśl glo bal nie, dzia łaj lo kal nie” – jak więk szość slo ga nów, tak i ten
ide ali stycz nie uprasz cza rze czy wi stość. Sa ma tyl ko iden ty fi ka cja lo kal nych
ad re sa tów prze ka zu nie wy star cza – jak sta ra li śmy się wy ka zać – by móc
sku tecz nie pro wa dzić dzia ła nia PR, kie dy toż sa mo ści przed się bior stwa nie -
ustan nie za gra ża schi zo fre nia: roz dwo je nie świa tów war to ści i za gu bie nie
w ma trik sie nie spój nych wi ze run ków. Zde rze nia kul tur by wa ją do tkli we,
nie za leż nie od in ten cji za rzą dza ją cych mię dzy na ro do wym roz wo jem kor po -
ra cji. Za pew ne każ dy, kto ze tknął się z pa ra dok sa mi pra cy pia row ca PFZK,
nie bę dzie zdzi wio ny stwier dze niem: „naj now sze ba da nia nie do star cza ją
do wo dów na to, że pra cow ni cy wy ko nu ją cy za da nia o cha rak te rze mię dzy -
na ro do wym są wol ni od my śle nia w ka te go riach ste reo ty pów na ro do wych.
Moż na ra czej do strzec pew ne usztyw nie nie tych ste reo ty pów wśród lu dzi,
któ rzy ma ją czę ste kon tak ty z przed sta wi cie la mi in nych na ro do wo ści”
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(Hamp den -Tu mer C., Trom pe na ars A, 2006, s. 8). A po nie waż „za każ dą
trans ak cją go spo dar czą skry wa ją się lu dzie, do ko nu ją cy wy bo rów, sto su ją cy
się do swo ich sys te mów war to ści, wy so ko ce nią cy jed ne, a ni sko dru gich”
(Hamp den -Tu mer C., Trom pe na ars A, 2006, s. 14) tym bar dziej w przy pad -
ku dzia łań ko mu ni ka cyj nych i wi ze run ko wych, tak bar dzo re la tyw nych ak -
sjo lo gicz nie, nie spo sób unik nąć wią żą cych się z ni mi nie uchron nie kon flik -
tów war to ści i pły ną cych stąd ko li zji prze ko nań, po staw i po stę po wań. Czy
wo bec te go na le ży stwier dzić, że nie moż li wa jest efek tyw na dzia łal ność pia -
ro wa PFZK? 

Prze czą te mu prak ty ki i ob ser wa cje re zul ta tów wie lu uwień czo nych suk -
ce sem dzia łań. Za sta na wia jąc się nad czyn ni ka mi, któ re le żą u pod ło ża po -
wo dze nia te go ar cy trud ne go wy zwa nia, ja kim jest stwo rze nie spój ne go,
atrak cyj ne go i prze ko ny wu ją ce go wi ze run ku PFZK oraz sku tecz ne go pro -
wa dze nia dłu go fa lo wo sa tys fak cjo nu ją cej ko mu ni ka cji z oto cze niem (ze -
wnętrz nym i „we wnętrz nym”), do strze ga my obec ność w nich pew nej spe cy -
ficz nej struk tu ry. Wy zna cza ją nie co dzien ny ma riaż dwu sfer dzia ła nia:
prak se olo gii i ety ki. Po wią za nie tych, zwy cza jo wo uwa ża nych za an ta go ni -
stycz ne, po rząd ków przy bie ra po stać de on to lo gii – to, co mo ral nie słusz ne,
wy zna cza jed no cze śnie ob szar te go, co eko no micz nie sku tecz ne. Przy czym
on to lo gicz na ko lej ność wy ni ka nia czy epi ste mo lo gicz ny po rzą dek uza sad -
nie nia zda ją się nie mieć tu taj za sad ni cze go zna cze nia, sko ro „do bre” zna czy
jed no cze śnie „zy skow ne” i „przy zwo ite” („mo ral nie nie na gan ne”). Przy te -
go ro dza ju po dej ściu prze sta je mieć zna cze nie, czy PR zwra ca się do za gra -
nicz ne go ak cjo na riu sza, do pol skie go pra cow ni ka, czy do mię dzy na ro do we -
go klien ta, je śli mo że po zwo lić so bie na od wo ła nie do jed no znacz nych re guł
de on to lo gicz nych. Tyl ko ich ist nie nie mo że na dłuż szą me tę za gwa ran to wać
zdro we funk cjo no wa nie pia ru nie tyl ko PFZK.
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Ewa Mu ko id
In sty tut Za rzą dza nia Ko mu ni ka cją i Ka pi ta łem Ludz kim

THE PRA XIO LO GI CAL PR PAR DO XES 

The pa per is fo cu sed on so me struc tu ral pa ra do xes to uching the func tio ning of the
PR ac ti vi ty in com pa nies cal led „PSFC” (this ab bre via tion me ans: the Po lish Sub si -
dia ry of Fo re ign Cor po ra tion). Be cau se of its du ali stic con te xts and dif fi cul ties with
its own iden ti ty de eply di vi ded in to two dif fe rent aspects, the PFZK’s com mu ni ca -
tion and its pu blic ima ge tend to suf fer from the in co he ren ce and in con si sten ce. The
so lu tion pro po sed for this is sue may con sist on the spe cial struc tu re ob se rved in so -
me hap py achie ve ments. It is bu ilt with two si mul ta ne ous ap pro aches: ethi cal and
pra xe olo gi cal using both the idea of “go od” as “mo ral ly co nve nient” and “pro fi ta -
ble”. 

Key words: ca se stu dy, cor po ra te com mu ni ca tion, cor po ra te iden ti ty, hu man re so ur -
ces, me dia re la tions, mul ti na tio nal or ga ni za tions, pra xio lo gi cal aspects


