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Wyż sza Szko ła Przed się bior czo ści i Za rzą dza nia im. L. Koź miń skie go 

Pu blic re la tions nie jed no ma imię. 
O skut kach nie ja snych de fi ni cji i uprosz czo nych po jęć

Wstęp

Ist nie je wie le de fi ni cji pu blic re la tions. Nikt chy ba nie po li czył ile, jed -
nak są opi nie, że sfor mu ło wa no ich kil ka set, a na wet kil ka ty się cy1. Zwra ca -
ją na to uwa gę wła ści wie wszy scy au to rzy zna czą cych pu bli ka cji2. Nic dziw -
ne go – dzie dzi na ta jest sto sun ko wo mło da i jesz cze krzep nie3.

W Pol sce, mi mo iż po ję ciem tym ope ru je się już od kil ku na stu lat, pu blic
re la tions ucho dzi czę sto za coś wręcz ta jem ni cze go i nie zro zu mia łe go. O PR4
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1 Zob. W. Bu dzyń ski, Pu blic Re la tions za rzą dza nie re pu ta cją fir my, wyd. I, War sza wa
1998, s. 9.

2 Zob. S. M. Cu tlip, A. H. Cen ter, G. M. Bro om, Ef fec ti ve Pu blic Re la tions, wyd. VII, Pren -
ti ce Hall, Lon dyn 1985, s. 3–6; B. Roz wa dow ska, Pu blic Re la tions. Teo ria, prak ty ka, per spek -
ty wy, War sza wa 2002, s. 37–41; A. Da vis, Pu blic re la tions, PWE, War sza wa 2007, s. 19–21.

3 Nie roz strzy ga jąc spo ru o na ro dzi ny ter mi nu pu blic re la tions, więk szość au to rów skła -
nia się do po glą du, że jest to owoc re wo lu cji prze my sło wej XIX wie ku. Zob. E. M. Cen ker,
Pu blic re la tions, Po znań 2000, s. 12–13. 

4 Po nie waż w ję zy ku pol skim nie ma od po wied ni ka te go po ję cia, co raz po pu lar niej sze jest
uży wa nie za mien nie – za miast an giel skiej na zwy uży wa się skró tu od jej pierw szych li ter
z za cho wa niem wy mo wy an giel skiej. 



na dal wie lu Po la ków po pro stu nic nie wie, a wie lu uwa ża, że ra czej cho dzi
tu o pew ną mo dę niż o za spo ka ja nie rze czy wi stych po trzeb. Po twier dzi ły to
ba da nia, prze pro wa dzo ne pod opie ką prof. Je rze go Olędz kie go na zle ce nie
wor ta lu Pro to przez In sty tut Ba da nia Opi nii GfK Po lo nia w koń cu 2005 ro -
ku5. Wy ni ka z nich, a z du żym praw do po do bień stwem moż na przy jąć, że
nie wie le się do dzi siaj zmie ni ło, iż 70% re spon den tów nie wie, co to jest pu -
blic re la tions, a je dy nie 24% przy zna je, że ze tknę ło się z tym ter mi nem. 

Sam zresz tą, nie ustan nie się o tym prze ko nu ję, kie ru jąc od lat fir mą do -
rad czą ofe ru ją cą po moc w pro jek to wa niu oraz re ali za cji dzia łań pu blic re la -
tions, ale rów nież, pro wa dząc za ję cia z PR na stu diach dzien nych, za ocz -
nych i po dy plo mo wych. Więk szość po glą dów, któ ry mi chcę się tu po dzie lić,
jest na stęp stwem do świad czeń i ob ser wa cji po czy nio nych w kon tak tach
z mo imi klien ta mi rze czy wi sty mi i po ten cjal ny mi, ze śro do wi skiem pol skiej
go spo dar ki, ad mi ni stra cji pań stwo wej i sa mo rzą do wej, a tak że z krę ga mi
pol skie go pu blic re la tions. 

W re zul ta cie owej nie wie dzy, któ ra sprzy ja uprosz cze niom, ale tak że
w na stęp stwie spo łecz nych, eko no micz nych i po li tycz nych oko licz no ści,
w ja kich Po la cy spo ty ka li się z PR, w prak ty ce nie mal każ dy ro zu mie
pod po ję ciem pu blic re la tions co in ne go6. Naj czę ściej to, co jest mu aku rat
po trzeb ne lub jest dla nie go zro zu mia łe w od nie sie niu do wy zna wa nych war -
to ści. 

W ar ty ku le tym za mie rzam zwró cić uwa gę na to, że sła be jesz cze w Pol -
sce prze słan ki dla po wsta nia praw dzi we go pu blic re la tions po wo du ją nad -
uży wa nie po ję cia. Nie sie to roz ma ite za gro że nia, ty po we jed nak dla roz wo -
ju tej dzie dzi ny, któ rej przy szłość w na szym kra ju ry su je się mi mo wszyst ko
opty mi stycz nie, choć upra gnio ne zmia ny są cią gle ocze ki wa ne. 

De fi ni cje i nie bez piecz ne uprosz cze nia 

W Pol sce wie le osób ro zu mie PR zgod nie z naj bar dziej me ry to rycz ny mi
i prze my śla ny mi de fi ni cja mi spo ty ka ny mi w zna czą cych pol skich i za gra -
nicz nych opra co wa niach. Wy róż nił bym tu pro po zy cję R. Har lo wa, cy to wa -
ną przez B. Roz wa dow ską, au tor kę jed nej z naj lep szych ksią żek o pu blic re -
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5 http://www:pro to.pl/
6 Mam na my śli okres in ten syw nej trans for ma cji sys te mo wej.



la tions, ja kie uka za ły się do tych czas na pol skim ryn ku. Zda niem Har lo wa:
Pu blic re la tions to da ją ca się wy róż nić funk cja za rzą dza nia, któ ra słu ży
stwo rze niu i utrzy ma niu obo pól nych po wią zań ko mu ni ka cyj nych, ak cep ta cji
i współ pra cy po mię dzy or ga ni za cją i jej oto cze niem. Uwzględ nia za rzą dza -
nie pro ble mem i kwe stia mi spor ny mi, wspie ra za rząd w po zy ski wa niu in for -
ma cji na te mat opi nii pu blicz nej oraz w re ago wa niu na nie; de fi niu je od po -
wie dzial ność za rzą du w je go służ bie in te re so wi spo łecz ne mu; wspie ra
za rząd w do trzy my wa niu kro ku zmia nom i w sku tecz nym ich wy ko rzy sty wa -
niu: słu ży ja ko wcze sny sys tem ostrze ga nia w prze wi dy wa niu tren dów, ko rzy -
sta z ba dań jak i zdro wych oraz etycz nych tech nik ko mu ni ko wa nia ja ko
głów nych in stru men tów7.

Jest wie lu zwo len ni ków, szcze gól nie ce nio nej prze ze mnie, jed nej z naj -
prost szych de fi ni cji PR, któ ra – mi mo swej la pi dar no ści – w peł ni od da je
isto tę rze czy. My ślę o mniej zna nej8 w na szym kra ju, choć po ja wia ją cej się
w fa cho wej li te ra tu rze de fi ni cji au tor stwa S. M. Cu tli pa. We dług nie go, pu -
blic re la tions to funk cja za rzą dza nia, któ ra na wią zu je i pod trzy mu je wza jem -
nie ko rzyst ne sto sun ki mię dzy or ga ni za cją a gru pa mi (pu blics), od któ rych
za le ży jej suk ces lub nie po wo dze nie9. 

Oprócz przy to czo nych po wy żej prób okre śle nia, czym jest PR, w pol -
skiej li te ra tu rze przed mio tu moż na spo tkać jesz cze kil ka in nych istot nych
opi nii na ten te mat. Przy wo łu je je cho ciaż by we wspo mnia nej już książ ce
B. Roz wa dow ska, cy tu jąc na przy kład E. Ber nay sa: Pu blic re la tions to sta -
ra nia o po zy ska nie spo łecz ne go wspar cia dla dzia łań, spraw, ru chów spo -
łecz nych i or ga ni za cji po przez in for ma cję, per swa zję i (tu już jest mo wa
o na rzę dziach PR) czy J. Gru ni ga: „Pu blic re la tions to ele ment za rzą dza nia
ko mu ni ka cją mię dzy or ga ni za cją a jej oto cze niem (chy ba naj bar dziej zwię -
złe spo śród traf nych sfor mu ło wań). Wśród war tych od no to wa nia, zwłasz cza
ze wzglę du na swój etycz ny wy miar, jest też de fi ni cja Pio tra Czar now skie -
go, pio nie ra pu blic re la tions w na szym kra ju, Pu blic re la tions to uczci wa
i obiek tyw na, fa cho wa i kom pe tent na, peł na i szyb ka, przy ja zna i od po wie -
dzial na in for ma cja10.
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7 R. Har low, Bu il ding a Pu blic Re la tions De fi nions, w: „Pu blic Re la tions Re view”,
2/1976, s. 34–42 za B. Roz wa dow ska, dz. cyt., s. 38.

8 Zob. T. Go ban -Klas, Pu blic Re la tions czy li pro mo cja re pu ta cji, Bu si ness Press, War sza -
wa 1996, s. 22. 

9 S. M. Cu tlip, dz. cyt., s. 4.
10 B. Roz wa dow ska, dz. cyt., s. 39.



Jed nak przy wo ła ne de fi ni cje, bę dą ce pro po zy cja mi spe cja li stów, nie kwe -
stio no wa nych znaw ców przed mio tu głów nie z kra jów, w któ rych pu blic re -
la tions ma o wie le dłuż szą tra dy cję, tyl ko w pew nym stop niu prze kła da ją się
na ro zu mie nie isto ty PR przez pol skich PR -owców. 

Oto okre śle nie, któ re przed sta wił mi swe go cza su dy rek tor dzia łu ko mu -
ni ka cji w du żej pol skiej fir mie kol por ter skiej. Je go zda niem, PR jest to kró -
lew ska dys cy pli na w mar ke tin gu mix. Bu du je dłu go trwa łe za ufa nie, two rzy
ima ge, zwięk sza od por ność na sy tu acje kry zy so we, wspo ma ga „li cen ce to
ope ra te” firm i or ga ni za cji. Po za tym ma speł nić ro lę dy ry gen ta w kon fron -
ta cji z re kla mą, pro mo cją sprze da ży, mar ke tin giem bez po śred nim etc. – po -
sze rzo na o funk cję rzecz ni ka władz fir my. Cóż... to do syć ty po we w Pol sce
po strze ga nie PR ja ko na rzę dzia mar ke tin gu i wspar cia sprze da ży. Ozna cza
po mi ja nie zna cze nia ko mu ni ka cji spo łecz nej w in nych ob sza rach niż te,
w któ rych li czą się bez po śred nie, pre cy zyj nie mie rzo ne, kon kret ne wy ni ki
fi nan so we. Stąd tyl ko krok do po glą du, z któ rym bar dzo czę sto się spo ty -
kam, że pu blic re la tions jest po trzeb ne tyl ko or ga ni za cjom sprze da ją cym co -
kol wiek w ro zu mie niu ryn ko wym. Za pa mię ta łem na wet skraj ny prze jaw ta -
kie go my śle nia w po sta ci stwier dze nia, że PR to ta ka re kla ma, tyl ko bar dziej
in te li gent na11. Owo ko ja rze nie PR z re kla mą jest zresz tą do syć czę ste. Po -
twier dzi ły to tak że wy ni ki wspo mnia nych już ba dań sprzed trzech lat. Otóż
spo śród osób przy zna ją cych się do zna jo mo ści ter mi nu pu blic re la tions aż
25% wła śnie ko ja rzy go z re kla mą. Ści śle mó wiąc, ro zu mie ją oni PR ja ko
dzia łal ność re kla mo wą w biz ne sie, upra wia ną przy po mo cy środ ków ma so -
we go prze ka zu i dzien ni ka rzy12.

Za uwa ży łem, że ta ki po gląd pre zen tu ją oso by głę bo ko prze ko na ne
o wszech wład nym zna cze niu pie nią dza i uwa run ko wa niu tym wszel kich re -
la cji mię dzy ludz kich13. Być mo że jest to swo ista zdo bycz trans for ma cji sys -
te mo wej, któ ra prze cież sta le się jesz cze do ko nu je w na szym kra ju.
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11 Opi nię ta ką wy ra ził kil ka lat te mu je den ze słu cha czy stu diów po dy plo mo wych MBA
pod czas se mi na ryj nej dys ku sji o tym, czym jest, a czym nie jest, pu blic re la tions. Był on jed -
nym z me ne dże rów w du żej fir mie far ma ceu tycz nej. Jak wia do mo, fir my far ma ceu tycz ne,
któ re pro du ku ją le ki wy da wa ne je dy nie na re cep tę, ma ją w Pol sce za kaz re kla mo wa nia tych
le ków. Za tem tam PR mo że mieć szcze gól ny, tak że wy pa czo ny cha rak ter. 

12 http://www:pro to.pl/
13 Ulu bio ne, nie zwy kle cha rak te ry stycz ne po wie dze nie tych osób to, że „je że li nie wia do -

mo o co cho dzi, to na pew no cho dzi o pie nią dze”, bo w do my śle... wia do mo, że li czą się tyl -
ko one.



In ną gru pę ro dzi mych okre śleń pu blic re la tions two rzą zwo len ni cy prag -
ma tycz ne go spoj rze nia na PR. By wa ono na wet cza sa mi za pra wio ne odro bi -
ną ta jem ni czo ści. Na przy kład spe cja li sta PR w or ga ni za cji po za rzą do wej,
za py ta ny, jak ro zu mie PR, wy ja śnia: je śli mó wisz, co my ślisz – to jest ko mu -
ni ka cja. Je śli my ślisz, co mó wisz – to jest to PR14. Trud no tu nie do strzec nu -
ty ma ni pu la tor skiej al bo przy naj mniej przy zwo le nia na ta kie za cho wa nia.
Bez ogró dek mó wi już o tym do rad ca do spraw PR za rzą du spół ki gieł do wej,
we dług któ re go PR to kre owa nie wi ze run ku fir my. Cho dzi o to, aże by w re -
zul ta cie od bie ra li nas tak jak my chce my15. Po dob nie na te mat PR wy po wia -
da się pol ski me ne dżer do spraw ko mu ni ka cji w jed nym z pro gra mów UE:
ro bi my wszyst ko, aby in ni po strze ga li nas tak, jak so bie te go ży czy my. Ale
już uko ro no wa niem ma ni pu la cyj ne go trak to wa nia PR jest to, co usły sza łem
od spe cja li sty do spraw ko mu ni ka cji, do ra dza ją ce go jed nej z pol skich za -
moż nych gmin. Je go zda niem: PR to pro ces twór cze go nie po ko ju, twór cze -
go dzia ła nia i cią głe go udo sko na la nia wszyst kich czyn no ści tak, aby w re zul -
ta cie spra wy mo gły ukła dać się po na szej my śli16.

I ostat ni przy kład pol skie go po strze ga nia PR. Na zwał bym go ar ty stycz ny.
Je go zna ko mi tym przy kła dem jest to, co za pro po no wał dy rek tor do spraw
klu czo wych klien tów w jed nej z pol skich agen cji PR17. Dla nie go: PR – to
skrót od słów PO DAJ RĘ KĘ. Stwo rzył zresz tą roz wi nię cie te go poj mo wa nia
PR w po sta ci de ka lo gu po da wa cza rę ki. Za wie ra on do syć pro ste i oczy wi ste
ra dy, w grun cie rze czy zgod ne z za sa da mi bu do wa nia po zy tyw nych i wza -
jem nie ko rzyst nych re la cji z oto cze niem. Pró ba na zwa nia PR w ten spo sób
jest o ty le cie ka wa, że wy raź nie wska zu je na w isto cie po zy tyw ne po szu ki wa -
nie mniej sfor ma li zo wa ne go je go ro zu mie nia. Mo że to jest dro ga do bu do wa -
nia świa do mo ści pu blic re la tions w spo łe czeń stwie, któ re jej nie ma? Choć
przy pusz czam, że mo to rem mo gą być ra czej wzglę dy mer kan tyl ne. Nie zro -
zu mia ły lub sła bo zro zu mia ły pro dukt sprze da je się trud no. Sam wiem, ile
wy sił ku wy ma ga ode mnie wy tłu ma cze nie po ten cjal nym klien tom, czym się
zaj mu je my, na czym po le ga usłu ga, któ rą chce my im za pro po no wać, czy li
za co ma ją za pła cić. Ty le tyl ko, że te po szu ki wa nia ła twiej sze go ro zu mie nia

63

14 Źró dło wła sne.
15 Źró dło wła sne.
16 Źró dło wła sne. 
17 De fi ni cja ta tra fi ła do mnie za po śred nic twem jed ne go z mo ich stu den tów WSPiZ im.

L. Koź miń skie go, któ ry po noć od by wał kie dyś prak ty kę w tej agen cji.



PR nio są po waż ną groź bę uprosz czeń i dez in for ma cji. Zwłasz cza gdy ze tkną
się z ich efek ta mi oso by, na zwij my je eu fe mi stycz nie, nie przy go to wa ne, i po -
trak tu ją te „ar ty stycz ne de fi ni cje” ja ko wy czer pu ją ce wy ja śnie nie po ję cia.

Skut ki nie wie dzy i po ję cio wych nad użyć

Brak wie dzy na te mat pu blic re la tions, jak i błęd ne okre śla nie za dań PR
są, co oczy wi ste, ne ga tyw ne, a na wet nie bez piecz ne. Przede wszyst kim
sprzy ja ją naj zwy klej szej hochsz ta pler ce. Nie ste ty w ro dzi mym PR jest jej
spo ro. Ma ona róż ne ob li cza, po cząw szy od cy nicz ne go wy ko rzy sty wa nia
ludz kiej nie wie dzy po przez ofe ro wa nie naj dzi wacz niej szych usług, któ re nic
lub nie wie le wspól ne go ma ją z PR (na przy kład ogra ni cza nie się w swej
ofer cie je dy nie do or ga ni za cji ban kie tów oraz uro czy sto ści oko licz no ścio -
wych) i prze ko ny wa nia klien tów, że otrzy mu ją kom plet ny pro dukt PR,
a skoń czyw szy na zwy kłych oszu stach, któ rzy obie cu ją klien tom osią gnię cie
wszyst kie go, cze go za pra gną, za po mo cą ofe ro wa nych dzia łań PR. W prak -
ty ce wy ko nu ją oni ru chy po zor ne, za ma sko wa ne pseu do no men kla tu rą PR,
a je dy nym ich ce lem jest otrzy my wa nie od ofia ry wy na gro dze nia.

Go rzej, gdy cy nizm się ga ze ni tu i PR jest spro wa dza ny do roz no sze nia
ła pó wek oso bom, od któ rych przy chyl no ści za le ży osią gnię cie ce lu za mie -
rzo ne go przez or ga ni za cję. Co cie ka we, in spi ra to ra mi ta kie go ro zu mie nia
PR w prak ty ce by wa ją za rów no sa mi pia row cy, jak i klien ci. Przed la ty
otrzy ma łem ta ką pro po zy cję ko rup cyj ną. Zło żył mi ją wprost, bez naj mniej -
szej że na dy, przed sta wi ciel jed ne go z za gra nicz nych przed się bior ców bu -
dow la nych in we stu ją cych w Pol sce. Gdy się żach ną łem, był zdzi wio ny, że
od rzu cam tak atrak cyj ną ofer tę. Przede wszyst kim – co sam pod kre ślił – da -
je mi ona moż li wość oszu ka nia go na ła pów kach, bo prze cież nikt mi nie
wy li czy, ile na nie wzią łem, a ile wy da łem. Był też zdzi wio ny, że od rzu cam
szan sę za żą da nia wy so kiej pro wi zji, bo prze cież za ję cie jest nie bez piecz ne.
Jak zo sta nę zła pa ny na ko rup cji, zle ce nio daw ca oczy wi ście wy prze się
udzia łu w niej. Naj gor sze by ło jed nak to, że na mo je py ta nie, czy ta ką sa mą
pro po zy cję zło żył by pia row co wi w swo im kra ju, od po wie dział bez wa ha nia,
że ab so lut nie nie, a w Pol sce spo koj nie ją skła da, bo tak tu się ro zu mie PR,
i bez tru du znaj dzie chęt nych. Zresz tą, rze czy wi ście zna lazł, i nic dziw ne go,
sko ro przy po mni my so bie cy to wa ne ro zu mie nie PR przez spe cja li stę
do spraw ko mu ni ka cji do ra dza ją ce go jed nej z pol skich gmin.
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Po ję cio we nad uży cia psu ją mło dy ry nek pu blic re la tions w Pol sce.
Sprzy ja ją bo wiem ist nie niu na nim firm „ni by -PR -owskich”. Te zaś po dej -
mu ją czę sto nie etycz ne prak ty ki i wspie ra ją błęd ne za cho wa nia klien tów lub
wręcz in spi ru ją ich do ta kie go po stę po wa nia, cza sa mi na wet nie świa do -
mie18. W tym być mo że tkwi cha rak te ry stycz na dla Pol ski znacz na ska la
dzia łań tak zwa ne go czar ne go PR. Jak wia do mo, po le ga on na psu ciu do bre -
go wi ze run ku obiek tu po przez upu blicz nia nie na je go te mat in for ma cji
praw dzi wych lub nie praw dzi wych sta wia ją cych go w złym świe tle. Śred nio
dwa ra zy do ro ku otrzy mu ję pro po zy cję przy ję cia ta kie go zle ce nia, łącz nie
z za pew nie niem, że za opa trzo ny zo sta nę w od po wied nie ma te ria ły, któ re po -
mo gą mi w wy ko na niu zle ce nia. Mo ja od mo wa za zwy czaj bu dzi zdzi wie nie,
bo prze cież, zda niem py ta ją cych, na tym wła śnie po le ga PR.

Spo śród ne ga tyw nych skut ków błęd ne go i peł ne go nad użyć ro zu mie nia PR
naj bar dziej nie po koi fakt, że utrud nia to edu ka cję adep tów za wo du i na ucza nie
pu blic re la tions. Więk szość stu den tów, wli cza jąc roz po czy na ją cych stu dia po dy -
plo mo we z PR, z któ ry mi mam do czy nie nia, je że li coś wie o PR, to naj czę ściej,
że jest to wspo mnia na już re kla ma lub pro mo cja czy je goś wi ze run ku za po mo -
cą ze spo łu tech nik ma ni pu la cyj nych, pia row ców zaś po strze ga ją ja ko oso by
sztucz nie kreu ją ce rze czy wi stość, nie rze tel nie ste ru ją ce pro ce sem ko mu ni ka cji,
bę dą ce wręcz ba rie rą po mię dzy od bior cą a praw dą19. W re zul ta cie, po czą tek
każ de go kur su pu blic re la tions to zmie rza nie się z ne ga tyw ny mi ste reo ty pa mi
i błęd nym ro zu mie niem PR. Przy czym czę sto mam wra że nie, że czy niąc to, je -
stem od bie ra ny ra czej ja ko na iw ny ide ali sta, nie zna ją cy pol skiej rze czy wi sto ści. 

Dla cze go tak jest?

Otóż są dzę, że moż na mó wić przy naj mniej o dwóch przy czy nach ist nie -
nia pro ble mów w po strze ga niu pu blic re la tions w Pol sce. Są one zresz tą ści -
śle ze so bą po wią za ne.
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18 Za baw nym przy kła dem ta kie go dzia ła nia by ło py ta nie skie ro wa ne do mo jej fir my o to,
czy dys po nu je my szczu dla rza mi w cy lin drach, któ rzy mo gli by wy stą pić na fir mo wej, week -
en do wej im pre zie. Kie dy od mó wi łem, py ta ją cy był bar dzo zdzi wio ny i upew niał się, czy rze -
czy wi ście zaj mu je my się pu blic re la tions.

19 http://www:pro to.pl / M. Sie je wicz, ko men tarz do ba dań GfK Po lo nia „Po strze ga nie
pu blic re la tions w pol skim spo łe czeń stwie” na zle ce nie wor ta lu Pro to, li sto pad 2005.



Pierw sza przy czy na to mo da. Sku tek za pa trze nia przez wie lu na kra je sil -
nej go spo dar ki wol no ryn ko wej. Wie lo krot nie spo ty ka łem się z sy tu acja mi,
gdy moi roz mów cy chcie li pod jąć dzia ła nia pu blic re la tions, go to wi by li na -
wet wy ło żyć na nie ja kieś pie nią dze, ale w ogó le nie wie dzie li, do cze go jest
im to po trzeb ne. Od pia row ca ocze ki wa li pod po wie dzi ra czej spo dzie wa jąc
się po par cia sa mej idei niż ana li tycz nej oce ny. Naj czę ściej po sta wy ta kie
spo ty kam wśród, wy da wać by się mo gło, doj rza łych, ro dzi mych me ne dże -
rów, któ rzy osią gnę li nie kwe stio no wa ne suk ce sy i chy ba nie co wy pa li li już
swój po ten cjał. Jest w tym coś z uszczy pli wej frasz ki za po mnia ne go dziś sa -
ty ry ka lat sześć dzie sią tych Je rze go Prut kow skie go, któ ra utkwi ła mi w pa -
mię ci. Ośmie szał w niej ów cze sny, ma so wy pęd do po sia da nia te le wi zo ra.

Płeć jak te le wi zor,
Te le wi zor jak płeć.
Nie każ dy mu si uży wać,
Ale każ dy mu si mieć.

Otóż z pol skim PR tak chy ba jest: wię cej chęt nych, by go mieć, niż tych,
któ rzy go na praw dę po trze bu ją. 

I dru ga przy czy na pro ble mów – to jesz cze cią gły brak w na szym kra ju
re aliów spo łecz nych, po li tycz nych i eko no micz nych, któ re w świe cie praw -
dzi wie de mo kra tycz nym i wol no ryn ko wym, spo wo do wa ły po trze bę opra -
co wa nia i sto so wa nia prze my śla nych oraz sta ran nie za pla no wa nych me cha -
ni zmów ko mu ni ka cji spo łecz nej. 

Zbyt czę sto, pod wra że niem głę bo kich, ale nie kie dy fa sa do wych zmian
za cho dzą cych w kra ju, ule ga my prze ko na niu, że u nas już jest tak sa mo, jak
w świe cie, na któ ry mi mo wszyst ko na dal pa trzy my z pew ną za zdro ścią,
choć nie bez kry tycz nie. 

Przy po mnij my za tem krót ko, co spo wo do wa ło, że w XX wie ku do szło
w Sta nach Zjed no czo nych, a nie co póź niej w Eu ro pie Za chod niej, do stop -
nio we go, a po tem dy na micz ne go roz wo ju pu blic re la tions.

Po pierw sze, po ja wił się praw dzi wie trud ny ry nek o sil nej kon ku ren -
cji. Na tu ral nym skut kiem te go był roz wój re kla my i wzrost jej dra pież -
no ści wraz z na si le niem sto so wa nia tech nik mar ke tin go wych. Z cza sem
znie chę ci ło to od bior ców i spo wo do wa ło spa dek sku tecz no ści tych na -
rzę dzi po moc nych w zjed ny wa niu klien tów20. W re zul ta cie po ja wi ła się
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20 Zob. A. Ries, L. Ries, Upa dek re kla my i wzlot pu blic re la tions, PWE, War sza wa 2004.



po trze ba in ne go niż do tych czas ko mu ni ko wa nia się w ob ro cie to wa rów
i usług21. 

Po dru gie, okres ten ce cho wał znacz ny roz wój de mo kra cji świa do mo ści
spo łecz nej, wy ni ka ją cy rów nież z ro sną ce go po zio mu wy kształ ce nia. Wzra -
sta ło nie za do wo le nie spo łecz ne, cze go prze ja wem by ło po ja wie nie się ru -
chów an ty ra si stow skich, fe mi ni stycz nych, eko lo gicz nych i w ogó le do ma -
ga ją cych się prze strze ga nia praw czło wie ka, a przede wszyst kim sil ne go
ru chu kon su menc kie go22. Nie bez zna cze nia by ło tak że in ne niż do nie daw -
na ro zu mie nie bez pie czeń stwa kon su menc kie go. Otóż za czę to je po strze gać
rów nież w ka te go riach etycz nych, a nie tyl ko fi zycz nych i praw nych. Te
zja wi ska, wi docz ne nie kie dy na wet w po sta ci gwał tow nych wy stą pień spo -
łecz nych, wy ma ga ły zde cy do wa nie no we go spo so bu ko mu ni ko wa nia się.

Po trze cie wresz cie, na si li ły się pro ce sy in te gra cyj ne, za rów no w sfe rze
go spo dar czej, jak i po li tycz nej. Po wsta nie sil nych, moc no zin te gro wa nych
or ga ni za cji i struk tur mię dzy na ro do wych, sku pia ją cych sze reg zna czą cych
państw, wręcz wy mu sza ło bar dziej prze my śla ny i do sto so wa ny do no wych
wa run ków spo sób ko mu ni ko wa nia się spo łecz ne go.

Czy w Pol sce ma my do czy nie nia z tak ja sno za ry so wa ny mi prze słan -
ka mi do szcze gól ne go trak to wa nia ko mu ni ka cji spo łecz nej? A na wet je że -
li już wie le z nich jest, to czy wy stę pu ją w stop niu, któ ry sprzy ja zmia nom
w ko mu ni ka cji spo łecz nej lub je wręcz wy mu sza? Nie wspo mi nam już
o wy ma ga ją cym cza su i cier pli wo ści upo ra niu się ze spu ści zną roz bio ro wą
i pe ere low ską, któ rej cię żar, choć czę sto nieuświa da mia ny, jed nak na dal
dźwi ga my23. 

Sło wem, je stem skłon ny twier dzić, że pu blic re la tions w Pol sce jest ta kie,
ja kie mo że być na obec nym po zio mie roz wo ju na szej świa do mo ści, go spo -
dar ki i sto sun ków po li tycz nych. Praw do po dob nie z cza sem okrzep nie i sta -
nie się w peł ni pro fe sjo nal ne. 

Pew nym po cie sze niem mo że być tak że to, że rów nież pu blic re la tions
spo łe czeństw, w któ rym się zro dzi ło, doj rze wa ło stop nio wo, prze cho dząc
coś w ro dza ju cho rób wie ku dzie cię ce go, łącz nie z fa lą kry ty ki i wręcz od -
rzu ce nia za cy nizm, ma ni pu la cję, nie etycz ne prak ty ki i na chal ność. Ma ło
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21 P. Li gnar, Czym jest, a czym nie jest pu blic re la tions, „Mar ke ting i Ry nek” 1996, nr 8–9,
s. 13.

22 B. Roz wa dow ska, dz. cyt., s. 28. 
23 Zob. P. Wan dycz, Pod za bo ra mi 1795–1918, PIW, War sza wa 1994. 



przy jem nym prze ja wem trak to wa nia pia row ców, zwłasz cza bry tyj skich, by -
ło za le ce nie skie ro wa ne do dzien ni ka rzy sku pio nych w kra jo wych or ga ni za -
cjach dzien ni kar skich, aby uni ka li ko rzy sta nia z ma te ria łów pu blic re la tions
z po wo du ich ni skiej wia ry god no ści i wy so kie go po zio mu ma ni pu la cji.

Do dziś zresz tą, od cza su do cza su, świat wy so kich stan dar dów za wo do -
wych pu blic re la tions jest wstrzą sa ny przy pad ka mi głę bo ko nie etycz nych
prak tyk. W przy kła dy ta kie ob fi tu je zwłasz cza ob szar po li ty ki w okre sie
kam pa nii wy bor czych. Ty po wy był tu bez par do no wy atak na se na to ra Joh na
Ker ry’ego, gdy ubie gał się o fo tel pre zy den ta USA24.

Ten okres kon te sta cji PR oka zał się bar dzo waż ny. Wraz z bez względ ny -
mi pra wa mi ryn ku, eli mi nu ją cy mi sła bą ja kość ofer ty i za cho wa nia nie etycz -
ne, za owo co wał roz wo jem or ga ni za cji sku pia ją cych pro fe sjo nal nych spe cja -
li stów PR. Opra co wa ły one ko dek sy etycz ne upra wia nia te go za wo du i sta ły
się ich straż ni ka mi.

Jak wia do mo, tak że w Pol sce po wsta ły ta kie or ga ni za cje25. Pol skie Sto -
wa rzy sze nie Pu blic Re la tions w 1996 ro ku opra co wa ło swój Ko deks Ety ki,
a w 2006 ro ku wraz ze Związ kiem Firm Pu blic Re la tions po wo ła ło Ra dę
Ety ki Pu blic Re la tions. Rów nież de ko niunk tu ra lat 2001–2003 oka za ła się
ko rzyst na dla czę ścio we go upo rząd ko wa nia pol skie go ryn ku pu blic re la -
tions. Mu sia ło go opu ścić wie le firm przy pad ko wych i nie pro fe sjo nal nych.
A je że li do łą czy my do te go ko lej ne da ne ze wspo mnia nych ba dań po strze ga -
nia pu blic re la tions w pol skim spo łe czeń stwie, z któ rych wy ni ka, że wśród
re spon den tów w wie ku 18–29 lat aż 41% wie dzia ło, co to jest PR, a jesz cze
wyż szy pro cent re spon den tów zna ją cych to po ję cie, bo aż 44%, zde fi nio wa -
no w gru pie wyż sze go szcze bla ka dry kie row ni czej (spe cja li stów, wła ści cie -
li, dy rek to rów) – to moż na być opty mi stą.

Wy da je się za tem, że uza sad nio ne jest twier dze nie, iż pol ski PR roz wi ja
się ty po wo.
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24 John Ker ry w kam pa nii za słu że nie i praw dzi wie przed sta wiał się ja ko we te ran woj ny
w Wiet na mie, wal czą cy na li nii i wy róż nio ny wie lo ma od zna cze nia mi za wa lecz ność, po świę -
ce nie i od wa gę, co by ło praw dą. Gdy je go po pu lar ność zna czą co wzro sła, zo stał oskar żo ny
o kłam stwo. Za rzu co no mu pu blicz nie, że wpraw dzie w był Wiet na mie, ale de ko wał się na za -
ple czu, nie wal czył, a me da le otrzy mał na sku tek ko rup cji. Za nim rzecz się wy ja śni ła i przy -
wró co no mu god ność, prze grał wy bo ry.

25 W 1994 ro ku po wsta ło Pol skie Sto wa rzy sze nie Pu blic Re la tions, a w 2001 ro ku – Zwią -
zek Firm Pu blic Re la tions.
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MA NY FA CETS OF PU BLIC RE LA TIONS: ON CON SE QU EN CES 
OF UN C LE AR DE FI NI TIONS AND SIM PLI FIED TERMS

S u m  m a  r y

The ar tic le aims at po in ting out that – we ak as yet in Po land – eco no mic, so cial and
po li ti cal re asons for the emer gen ce of au then tic pu blic re la tions le ad to an abu se this
term. It di scus ses dif fe ren ces in lo oking at pu blic re la tions by Po lish spe cia li sts aga -
inst a back gro und of well es ta bli shed fo re ign de fi ni tions. The ar tic le calls at ten tion
to ma ni fold thre ats re sul ting from the se dif fe ren ces and to the ir con se qu en ces. Ho -
we ver, the au thor thinks that this phe no me non is ty pi cal for a lo cal de ve lop ment of
this do ma in. The abo ve sta te ment finds con fir ma tion in expe rien ces of co un tries in
which un der stan ding of PR con so li da ted ear lier. Upon this back gro und, the au thor
expres ses an opi nion that the fu tu re of pu blic re la tions in Po land ap pe ars – in spi te
of it all – opti mi sti cal ly, al tho ugh de si red chan ges still re qu ire much ti me to oc cur. 
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