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Prak tycz ny i etycz ny aspekt pu blic re la tions
w mar ke tin gu po li tycz nym

Wpro wa dze nie

W ar ty ku le pod da je się mar ke ting po li tycz ny oce nie etycz nej i prak se -
olo gicz nej. Za uwa ża się du że opóź nie nie mar ke tin gu po li tycz ne go w sto sun -
ku do mar ke tin gu biz ne so we go, tj. do mar ke tin gu part ner skie go, za rów no
w aspek cie etycz nym, jak i prak tycz nym. W kon cep cji mar ke tin gu part ner -
skie go sto su je się for mu łę 4C, opar tą na dia lo gu z kon su men tem. Ana lo gicz -
nie po wi nien być trak to wa ny ry nek po li tycz ny. Re la cje par tia po li tycz na
– oby wa tel, po win ny opie rać się na dia lo gu: po trzeb ny jest part ner ski mar -
ke ting po li tycz ny. 

1. Tra dy cyj ny mar ke ting po li tycz ny ja ko sub sty tut po li ty ki

Mar ke ting od gry wa co raz więk szą ro lę w ży ciu współ cze sne go spo łe -
czeń stwa. Po cząt ko wo ogra ni czał się do sfe ry czy sto go spo dar czej (ryn ku).
Obec nie obej mu je tak że sfe rę po li ty ki (mar ke ting po li tycz ny i mar ke ting or -
ga ni za cji sa mo rzą do wych) i sfe rę ak tyw no ści po za rzą do wej (mar ke ting spo -
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łecz ny). Wpro wa dze nie mar ke tin gu do wszyst kich dzie dzin ak tyw no ści
ludz kiej zro dzi ło róż no ra kie skut ki – do bre i złe1. W ostat nich la tach mar ke -
ting oce nia ny jest tak że z uwzględ nie niem kry te riów etycz nych, co do pro -
wa dzi ło do po wsta nia mar ke tin gu etycz ne go (mar ke tin gu re la cji). Zmia ny te
do ty czą jed nak sfe ry go spo dar ki – sfe ra po li ty ki na dal zdo mi no wa na jest
przez tzw. kon cep cję sprze da ży.

Wska zu ją na to naj czę ściej przy ta cza ne de fi ni cje mar ke tin gu po li tycz ne -
go. Na przy kład S. Al bo uy pro po nu je na stę pu ją cą de fi ni cję: Mar ke ting po li -
tycz ny mo że być ro zu mia ny ja ko ze spół teo rii, me tod, tech nik i prak tyk spo -
łecz nych ma ją cych na ce lu prze ko na nie oby wa te li, by udzie li li po par cia
po li ty ko wi, par tii lub pro jek to wi po li tycz ne mu2. Po dob nie do pro ble mu pod -
cho dzą M. Ci chosz i D. Skrzyp czyń ski, któ rzy mar ke ting po li tycz ny na zy -
wa ją (...) jed ną z form ko mu ni ka cji po li tycz nej, ze spo łem tech nik wy ko rzy sty -
wa nych do stwo rze nia od po wied nie go ob ra zu kan dy da ta wśród je go
elek to ra tu, wy pro mo wa nia je go oso by, wy róż nie nia go spo śród ry wa li i uzy -
ska nia mak sy mal nej ilo ści gło sów przy jak naj mniej szym zu ży ciu środ ków3.
De fi ni cje te ogra ni cza ją mar ke ting po li tycz ny do cza su wy bo rów, wią żąc go
z oso bą kon kret ne go po li ty ka i kon cen tru ją uwa gę na zdo by ciu przez nie go
wła dzy. W rze czy wi sto ści dzia ła nia mar ke tin go we pro wa dzo ne są przez ca -
ły czas, a po li ty cy są wkom po no wy wa ni w ob raz par tii po li tycz nej, w któ rej
dzia ła ją.

Sto so wa nie mar ke tin gu po li tycz ne go za czy na się od zmia ny spo so bu my -
śle nia o oso bie po li ty ka i zdo by wa niu przez nie go po par cia dla swo ich dzia -
łań. Po li tyk i par tia trak to wa ni są w myśl tra dy cyj ne go mar ke tin gu po li tycz -
ne go jak pro duk ty, któ re trze ba sprze dać. Prze pro wa dza ne są kam pa nie
re kla mo we po dob ne do tych, ob my śla nych dla sa mo cho dów czy prosz ków
do pra nia. Pro wa dzą je pro fe sjo nal ne fir my re kla mo we, w przy go to wa niu
ma te ria łów bio rą udział stu dia gra ficz ne i ze spo ły au to rów. Z rów ną sta ran -
no ścią jak dla pro duk tów han dlo wych opra co wy wa ne są zna ki gra ficz ne par -
tii, ha sła wy bor cze, treść i for ma pla ka tów i ulo tek. W re zul ta cie mar ke ting
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po li tycz ny stał się sub sty tu tem po li ty ki ro zu mia nej ja ko „roz trop ne za bie ga -
nie o do bro wspól ne”4.

Mar ke ting po li tycz ny w aspek cie prak tycz nym jest za tem za sto so wa niem
ka te go rii, me cha ni zmów i pro ce dur mar ke tin go wych do pro duk tów ofe ro -
wa nych na ryn ku po li tycz nym. Pod sta wo wy mi pro duk ta mi ofe ro wa ny mi
na tym ryn ku są pro gra my wy bor cze, li de rzy, idee po li tycz ne i spo łecz ne,
pro jek ty ak tów praw nych, czy li tzw. plat for ma kam pa nii5. Efek tem mar ke -
tin gu po li tycz ne go ma być po par cie wy bor cy dla da ne go kan dy da ta lub par -
tii po li tycz nej, jest więc in stru men tem słu żą cym do osią ga nia suk ce sów
na ryn ku po li tycz nym. Jest on naj czę ściej ko ja rzo ny z kam pa nią wy bor czą,
pod czas któ rej po szcze gól ne par tie lub ugru po wa nia sta ra ją się za pre zen to -
wać swo je go kan dy da ta z jak naj lep szej stro ny, jed no cze śnie wy ka zu jąc, że
je go kontr kan dy da ci są gor si. 

2. Kształ to wa nie wi ze run ku po li ty ka w mar ke tin gu po li tycz nym

Naj czę ściej wy ko rzy sty wa nym in stru men tem mar ke tin go wym na ryn ku
po li tycz nym jest pu blic re la tions. PR w mar ke tin gu po li tycz nym spro wa dza
się do kre owa nia wi ze run ku par tii po li tycz nej lub po li ty ka. Wi ze ru nek
w tym przy pad ku jest funk cją bodź ców two rzo nych w ra mach kam pa nii wy -
bor czej i roz po wszech nia nych przez me dia oraz spe cy ficz ne go od bio ru wy -
ni ka ją ce go ze sche ma tów in ter pre ta cyj nych wy bor cy. Wi ze ru nek jest więc
su biek tyw nym wy obra że niem o da nym czło wie ku (po li ty ku). Czę sto za le ży
od ży czeń, obaw, do świad czeń, tę sk not i na sta wień wy bor ców. Jest to za tem
„su biek tyw na wie dza”, kon ste la cja uczuć, ide ałów i prze ko nań do ty czą cych
da ne go po li ty ka bądź par tii. Na to miast z punk tu wi dze nia or ga ni za to rów
kam pa nii wy bor czej jest to sztucz na imi ta cja lub re pre zen ta cja ze wnętrz nej
for my ja kie goś obiek tu, szcze gól nie oso by6.

Wy róż nia się trzy pod sta wo we wy mia ry wi ze run ku po li tycz ne go: ko gni -
tyw ny, afek tyw ny i ko na tyw ny7. Pierw szy do ty czy ak tu po zna nia i obej mu -
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je wie dzę wy bor cy o da nym po li ty ku. Aspekt afek tyw ny obej mu je sfe rę
emo cji i uczuć, któ ry mi wy bor ca da rzy da ne go po li ty ka. Aspekt ko na tyw ny
do ty czy ak tu wo li wy bor cy, któ ry pod wpły wem wie dzy i uczuć po dej mu je
de cy zję, od da jąc głos na da ne go po li ty ka.

Wi ze ru nek peł ni kil ka za sad ni czych funk cji. Po pierw sze jest no śni kiem
cha rak te ru par tii po li tycz nej. Po dru gie, sta no wi jej do dat ko wy wa lor (do bry
ima ge do da je pre sti żu). Po nad to sprzy ja two rze niu toż sa mo ści i in dy wi du -
ali za cji. Jest to szcze gól nie waż ne, gdy pro gra my par tii po li tycz nych są po -
dob ne, po nie waż po zwa la na wy od ręb nie nie przez wy bor cę da nej par tii spo -
śród in nych wła śnie na pod sta wie jej wi ze run ku.

Two rze nie wi ze run ku po li ty ka nie mo że być do koń ca sztucz ne. Po szu -
ku je się kom pro mi su po mię dzy ce cha mi rze czy wi sty mi, a ce cha mi, któ re
wy bor cy uwa ża ją za naj bar dziej po żą da ne. Z jed nej stro ny zna jąc pre fe ren -
cje wy bor ców szu ka się osób, któ re naj bar dziej od po wia da ją ide ało wi, z dru -
giej stro ny, u osób wy ty po wa nych pod kre śla się te ce chy, któ re są naj bliż sze
wzor co wi. Wy bo ry są zło żo nym ak tem ko mu ni ko wa nia spo łecz ne go, dla te -
go za da niem szta bu wy bor cze go jest ta kie ste ro wa nie kam pa nią wy bor czą,
aby kan dy dat zo stał przez in dy wi du al nych wy bor ców za ak cep to wa ny w ro -
li ich po ten cjal ne go re pre zen tan ta, ja ko po stać na tle kon ku ren tów naj bar -
dziej wia ry god na, sym pa tycz na i gwa ran tu ją ca suk ces.

W od nie sie niu do po li ty ków sto su je się czę sto po ję cie „pro fi lu sym bo -
licz ne go”, skła da ją ce go się z wi ze run ku oso bi ste go (ima ge) i ety kie ty par tyj -
ne j8. Pro fil to na rzu co ny w cza sie kam pa nii wy bor czej sys tem pre zen ta cji
za stę pu ją cy rze czy wi stą toż sa mość kan dy da ta. Do bry wi ze ru nek po li ty ka
moż na zbu do wać na pod sta wie kil ku ele men tów bio gra ficz nych, któ re za do -
wo lą ocze ki wa nia moż li wie naj więk szej licz by wy bor ców. I tak na przy kład
po sia da nie dzie ci na bie ra zna cze nia do pie ro wów czas, gdy kon tekst kul tu ro -
wy spra wia, iż po sia da nie dzie ci jest do brze po strze ga ne przez wy bor ców.
Rów nież wy kształ ce nie mo że wpły wać po zy tyw nie na pro fil, ale w pew nych
wy pad kach „by cie teo re ty kiem” mo że pro wa dzić do ne ga tyw nych sko ja rzeń
u wy bor cy. 

Dru gim ele men tem pro fi lu sym bo licz ne go jest ety kie ta par tyj na. Obok
cech spo łecz no -de mo gra ficz nych oraz oso bo wo ści, ele ment ten sta no wi
istot ny czyn nik, na pod sta wie któ re go wy bor cy po dej mu ją de cy zje. Czę sto
bo wiem by wa tak, że w pierw szej ko lej no ści wy bor ca za sta na wia się, na któ -
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rą par tię od dać głos. Więk szość wy bor ców ma jed ną lub dwie ta kie par tie.
Do pie ro póź niej po dej mu ją de cy zję do ty czą cą kon kret ne go kan dy da ta. Im
waż niej sza i sil niej sza na sce nie po li tycz nej jest par tia, im le piej rzą dzą ca
lub po sia da ją ca du że za ufa nie spo łecz ne, tym więk sze go zna cze nia na bie ra
jej kan dy dat.

Ce chy oso bi ste to przede wszyst kim: zdol no ści przy wód cze, na któ re
skła da ją się: umie jęt ność spra wo wa nia sil ne go przy wódz twa, uzy ski wa nia
sza cun ku i zdol ność in spi ro wa nia pod wład nych; kom pe ten cja, czy li umie jęt -
ność cięż kiej pra cy, in te li gen cja i wie dza; in te gral ność we wnętrz na, wy ni ka -
ją ca z je go uczci wo ści, przy zwo ito ści, mo ral no ści oraz zdol no ści da wa nia
do bre go przy kła du; em pa tia, tj. umie jęt ność dba nia o oby wa te li, mi łe uspo -
so bie nie oraz zdol ność do wy ra ża nia współ czu cia.

Wy róż nia się też czte ry gru py cech, któ re mo gą skła dać się na wi ze ru nek
po li tycz ny kan dy da ta. Do cech od no szą cych się do zdol no ści przy wód czych
za li cza się: ogól ne zdol no ści, wy kształ ce nie, po ziom pe sy mi zmu, wy ra fi no -
wa nie, praw do mów ność, wy trwa łość, do świad cze nie, ela stycz ność, twar dość
cha rak te ru, sze ro kie ho ry zon ty my ślo we, ak tyw ność, zde cy do wa nie, roz trop -
ność, od wa gę i śmia łość. Ce chy do bre go po li ty ka to: umie jęt ność po sia da -
nia wła sne go zda nia, bez in te re sow ność, po wa ża nie wśród lu dzi, uczci wość,
lo jal ność, przy wią za nie do war to ści. Zdol no ści ko mu ni ka cyj ne to: szcze -
rość, zręcz ność, wpra wa, bły sko tli wość, zro zu mia łość, do bre po in for mo wa -
nie, ożyw czość, bu dze nie na tchnie nia i emo cji słu cha czy, barw ność, do bra or -
ga ni za cja wy po wie dzi, mó wie nie w spo sób in te re su ją cy, cie pło, brak wa hań
i na pię cia we wnętrz ne go. Waż ne ce chy oso bi ste to: zdol ność do bu dze nia
sym pa tii i za ufa nia, szla chet ność, uczci wość, uprzej mość, uro da, prak tycz -
ność, wraż li wość, głę bia po glą dów, opa no wa nie, doj rza łość, spo kój, gład kie
oby cie.

Ce chy te ma ją do nio sły wpływ na po strze ga nie przez wy bor ców po li ty -
ka. Dzie je się tak, po nie waż wy bor cy my ślą za po mo cą sche ma tów. To spra -
wia, że oso bi ste ce chy po li ty ka przyj mo wa ne są ja ko wskaź nik je go przy -
szłych za cho wań po li tycz nych. Na przy kład, je śli ktoś oka zał się nie wier ny
w mał żeń stwie, to wie lu uzna, że nie moż na mieć pew no ści, iż bę dzie lo jal -
ny wo bec wy bor ców. Z ko lei przy kład ny mąż i oj ciec mo że prze ko nać wy -
bor ców, że i oni mo gą na nim po le gać. Si ła prze ko ny wa nia oso bi stych cech
wy ni ka z fak tu, że wy bor com ła twiej jest oce nić za le ty i wa dy po li ty ka niż
je go pro gram. 

31



3. Etycz na ana li za mar ke tin gu po li tycz ne go

Od po wie dzial nie trak to wa ne pu blic re la tions jest tym in stru men tem ko -
mu ni ka cji mar ke tin go wej, któ ry zmie rza do kre owa nia, utrwa la nia i roz sze -
rza nia spo łecz ne go za ufa nia i po zy tyw ne go wi ze run ku pod mio tu. PR jest
tak że trak to wa ny ja ko za rzą dza nie ko mu ni ka cją po mię dzy or ga ni za cją a jej
in te re sa riu sza mi. Słusz nie za uwa ża T. Ole wicz, że w isto cie Pro mo cja re pu -
ta cji, sta no wią ca sens przed się wzięć w dzie dzi nie okre śla nej ja ko pu blic re -
la tions (PR), to w grun cie rze czy wzbu dza nie lub umac nia nie (po głę bia nie)
za ufa nia9. Dzia ła nia w za kre sie pu blic re al tions, z za ło że nia są pro mo cją re -
pu ta cji okre ślo nej oso by czy or ga ni za cji. Ma ją one nie tyl ko bu do wać za ufa -
nie do niej, ale rów nież neu tra li zo wać ne ga tyw ne skut ki nie uczci wej re kla -
my. Na ra ża nie PR na ry zy ko kom pro mi ta cji jest po stę po wa niem
nie od po wie dzial ny m10. Po waż ne wąt pli wo ści bu dzi za tem pro wa dze nie ne -
ga tyw nych kam pa nii po li tycz nych i tzw. czar ne go PR11. 

Dzia ła nia w za kre sie PR ma ją na ce lu wy two rze nie i pod trzy my wa nie
wza jem ne go zro zu mie nia mię dzy po li ty kiem (par tią) i je go elek to ra tem.
W re zul ta cie ma się on ja wić ja ko oso ba god na za ufa nia. Ja ko part ner od po -
wie dzial ny, na któ rym moż na po le gać. Po li tyk, któ ry po sia da na god ny apro -
ba ty i wia ry god ny pro gram po li tycz ny, a przy tym su biek tyw ne i obiek tyw -
ne moż li wo ści je go re ali za cji. Cen ne są w tym kon tek ście spo strze że nia
T. Ole wi cza: Prak ty ka PR, je że li ma być sku tecz na i od po wie dzial na, nie mo -
że ogra ni czać się do ope ro wa nia sło wa mi – nie zbęd ne są czy ny. Dla te go
przed się wzię cia po dej mo wa ne w ra mach tzw. od po wie dzial no ści spo łecz nej
przed się bior stwa (cor po ra te so cial re spon si bi li ty) na le ży trak to wać ja ko in -
te gral ną część do me ny PR. [...] Przy za ło że niu, że nie po peł nia się błę du
„igno tum per igno tum”, od po wie dzial ne PR to pro pa go wa nie, któ re nie jest
pro pa gan dą, agi to wa nie nie bę dą ce agi ta cją, re kla ma, któ ra nie jest re kla -
mą i pu bli ci ty, któ re jest wol ne od prze sa dy cha rak te ry stycz nej dla „zgieł ku
pu bli cy stycz ne go”12.
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Jed nak tra dy cyj ne my śle nie o po li ty ce jest ska żo ne po dob nym uprosz -
cze niem jak kla sycz na teo ria or ga ni za cji, któ ra po strze ga ła or ga ni za cję ja -
ko sys tem za mknię ty. Tym cza sem wszyst kie sys te my spo łecz ne są sys te -
ma mi otwar ty mi. Dla współ cze snych kon cep cji or ga ni za cji szcze gól ne
zna cze nie ma ją zja wi ska za cho dzą ce w oto cze niu or ga ni za cji i jej re la -
cjach z oto cze niem – tzw. kon cep cja in te re sa riu szy (sta ke hol ders). Trak tu -
je się ją po nad to ja ko pro ces kul tu ro wy (kul tu ra or ga ni za cyj na). Te no we
uję cia or ga ni za cji zmie nia ją ra dy kal nie po gląd na re la cje: or ga ni za cja
– kon su ment. Orien ta cja mar ke tin go wa ozna cza dzi siaj mar ke ting part ner -
ski. Or ga ni za cja nie ist nie je dla sie bie, ist nie je dla te go, że po pierw sze, po -
tra fi od na leźć swo je go klien ta, a po dru gie, po tra fi pro wa dzić z nim dia log.
Ana lo gicz nie po wi nien być trak to wa ny ry nek po li tycz ny. Dla te go re flek -
sja nad po li ty ką po win na uwzględ niać naj now sze ten den cje w mar ke tin gu
go spo dar czym.

Kon cen tro wa nie uwa gi na wła dzy ja ko isto cie po li ty ki nie tyl ko od zwier -
cie dla ka sto we in te re sy kla sy po li tycz nej i biu ro kra cji zwią za ne z tzw. sys te -
mem łu pów, ale od wra ca uwa gę od wie lu pro ble mów istot nych dla oby wa -
te li. Tym bar dziej, że ist nie ją al ter na tyw ne wo bec hie rar chii wła dzy pro ce sy
sa mo re gu la cji zwią za ne z wie dzą, in no wa cja mi i wspól no tą war to ści13. Fe -
ty szy za cja wła dzy ma też swo je kon se kwen cje etycz ne: pro wa dzi do uspra -
wie dli wia nia wszyst kich środ ków uży wa nych do zdo by wa nia i utrzy my wa -
nia wła dzy, np. ma ni pu la cji z wy ko rzy sta niem tech nik mar ke tin go wych.
Ta ki punkt wi dze nia od po wia da men tal no ści po li ty kier skiej: spraw ny po li -
ty kier to ta ki, któ ry utrzy mu je się u wła dzy za wszel ką ce nę. Ina czej wy glą -
da spra wa, je śli sen sem po li ty ki uczy ni się za spo ka ja nie po trzeb i pre fe ren -
cji oby wa te li, któ rzy prze cież są su we re na mi. 

Po li ty cy są czę sto pod da wa ni po ku sie, by swą uprzy wi le jo wa ną po zy cję
wy ko rzy stać dla wła snych ko rzy ści z oczy wi stą szko dą dla spo łe czeń stwa.
Dzia łal no ści pu blicz nej nie moż na trak to wać ja ko ob sza ru wol ne go od war -
to ści. Zaj mu je się ona bo wiem spra wa mi ludz kie go współ ży cia, pró bu jąc
po go dzić sprzecz no ści in te re sów przez bu do wa nie ła du spo łecz ne go, któ ry
okre śla ny jest ja ko do bry i spra wie dli wy. Sfor mu ło wa nie ogól nych kry te -
riów etycz nych na uży tek po li ty ki jest nie odzow ne. W tym kry te riów (pra -
wa), któ re unie moż li wią start w wy bo rach lu dziom nie god nym. Po trzeb na
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jest ety ka dzia łal no ści pu blicz nej, czy li re flek sja nad mo ral ny mi pod sta wa -
mi dzia łal no ści pu blicz nej, nad jej po zy tyw ny mi ce la mi, nad do pusz czal ny -
mi środ ka mi, nad po żą da ny mi za cho wa nia mi w sfe rze pu blicz nej. W dłuż -
szej per spek ty wie da je to szan sę na etycz ną dzia łal ność pu blicz ną i etycz ny
mar ke ting po li tycz ny14. 

Przy ję cie te zy, że wła dza nie jest ce lem sa mym w so bie uła twia mo ral ną
oce nę po li ty ki i po li ty ków. Moż li wa jest etycz na re gu la cja za cho wań po li -
tycz nych: moż na wte dy wy ka zać, że po li ty ka jest służ bą spo łecz ną, a nie
środ kiem do za spo ko je nia neu ro tycz nej żą dzy wła dzy. Po li ty ka po trze bu je
za ufa nia, a za ufa nie mu si opie rać się na war to ściach. Spro wa dza nie po li ty ki
wy łącz nie do tech ni ki gry o wła dzę gu bi jej isto tę. Pro wa dzi do re la ty wi zmu
i uspra wie dli wia pry wa tę: czy ni cno tę z te go, co spo łecz nie szko dli we – pod -
wyż sza spo łecz ne kosz ty roz wo ju.

Ak tu al ne są i dziś, sfor mu ło wa ne w 1981 ro ku, spo strze że nia W. La men -
to wi cza, iż po li ty ka win na być sztu ką zdo by cia i utrzy ma nia po par cia spo -
łecz ne go, a do pie ro póź niej zdo by cia wła dzy15. Dla te go czło wiek, któ ry chce
być po li ty kiem, mu si po sia dać wy obraź nię so cjo lo gicz ną do ty czą cą du żych
grup spo łecz nych i moż li wych mię dzy ni mi po wią zań (ko ali cji, roz bież no -
ści, kon flik tów), bo te go nie do wie się ze stan dar do wych ba dań. Po dru gie
– in te re sy i idee re pre zen to wa nych grup mu si tak ar ty ku ło wać, aby lu dzie ro -
zu mie li, że wy ra ża ich ocze ki wa nia16.

Ten typ wy obraź ni nie jest wy star cza ją cy, je śli weź mie się pod uwa gę, że
po li ty ka nie jest pro stym cią giem wy da rzeń, ale skom pli ko wa ną sie cią uwa -
run ko wań. Dla te go dru gim waż nym ele men tem wy obraź ni po li tycz nej jest
my śle nie hi sto rycz ne o tym, co się roz gry wa mię dzy prze szło ścią, te raź niej -
szo ścią i przy szło ścią. Po trzeb ny jest pe wien ele ment wi zjo ner stwa, prze wi -
dy wa nie praw do po dob ne go sta nu rze czy, wę zło wych punk tów przy szło ści.
Po li tyk mu si utrzy my wać sta ły kon takt z gru pa mi spo łecz ny mi, w imie niu
któ rych dzia ła. W prze ciw nym ra zie sta je się urzęd ni kiem ob słu gu ją cym ja -
kąś ka ma ry lę czy kli kę, nie po tra fi na to miast prze wi dzieć przy szłych ocze ki -
wań i po trzeb lu dzi. Za rów no tych, któ rzy go po pie ra ją, jak i tych, któ rzy są
mu prze ciw ni. Nie po tra fi prze wi dzieć sy tu acji kon flik to wej i ty pu kon flik tu.
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14 B. Bom ba ła, Dzia łal ność po li tycz na w per spek ty wie per so na li stycz nej, [w:] Ety ka i po -
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15 W. La men to wicz, Jak rzą dzić po sierp niu? OPP „SIG MA”, War sza wa 1981, s. 3.
16 Jest to zna ko mi te uję cie kon tek stu dys kur syw ne go, któ ry zwięk sza sku tecz ność prze ka zu.



Naj słab szą stro ną in sty tu cji po li tycz nych jest ich ha mu ją cy wpływ na umie -
jęt ność prze wi dy wa nia przy szłych kon flik tów. Dzie je się tak, dla te go że za -
peł nia ją je lu dzie o men tal no ści urzęd ni czej. Wy obraź nia i pod sta wy funk cjo -
no wa nia te go ty pu osob ni ków ogra ni cza ją się do od nie sień per so nal nych
i we wnętrz nych gier. My śle nie o po li ty ce prze bie ga we dług na stę pu ją ce go
sche ma tu: ja kie oso by z krę gu apa ra tu wła dzy mo gą mi sprzy jać? Z któ ry mi
mo gę za wie rać po uf ne so ju sze? Ja kie po wią za nia in sty tu cjo nal ne bę dą naj -
wy god niej sze dla mo jej obec nej ka rie ry? Kon se kwen cją te go sta nu rze czy
sta je się za nie cha nie re ali za cji in te re sów spo łecz nych i re ali za cja in te re sów
par ty ku lar nych.

Ta ki typ upra wia nia po li ty ki pro wa dzi to do bra ku uczest nic twa w po li ty -
ce – oby wa te le nie zna jąc me cha ni zmów, przy czyn de cy zji czy lo gi ki funk -
cjo no wa nia po li tycz ne go nie ufa ją wła dzy. Stąd dro ga pro wa dzi do bun tu
oby wa tel skie go i stop nio we go od naj dy wa nia pod mio to wo ści, al bo do bier -
no ści ozna cza ją cej brak za in te re so wa nia pro ble ma mi pań stwa. 

4. Za ufa nie ja ko ge ne ral na ka te go ria mar ke tin gu part ner skie go

Współ cze sne stra te gie mar ke tin go we w co raz więk szym stop ni kon cen -
tru ją swo ją uwa gę na part ner skim po dej ściu do klien tów. Pra wi dło wość tę
uwzględ nia no wa kon cep cja mar ke tin go wa zwa na mar ke tin giem part ner -
skim lub mar ke tin giem re la cji (re la tion ship mar ke ting). Ch. Grönro os to
no we po dej ście do mar ke tin gu uj mu je w na stę pu ją cy spo sób: Mar ke ting re -
la cji to two rze nie, utrzy my wa nie i wzbo ga ca nie wię zi z klien ta mi i ich part -
ne ra mi w ta ki spo sób aby ce le obu stron zo sta ły osią gnię te po przez obu stron -
ną wy mia nę i re ali za cję po czy nio nych obiet nic17. W de fi ni cji tej pod kre śla
się utrzy my wa nie i wzbo ga ca nie wię zi z klien ta mi i ich part ne ra mi oraz obu -
stron ną re ali za cję ce lów. 

N. Tzo kas i M. Sa ren w swej de fi ni cji bu du ją nie mal sie lan ko wy ob raz
spo tka nia na ryn ku obu stron: Mar ke ting re la cji jest pro ce sem pla no wa nia,
roz wo ju i pie lę gno wa nia kli ma tu wię zi pro mu ją ce go dia log mię dzy fir mą
i jej klien ta mi. Je go na stęp stwem bę dzie wpo je nie wza jem ne go zro zu mie nia
i za ufa nia oraz re spek to wa nie moż li wo ści każ dej ze stron w zgo dzie z ich ro -
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la mi usta lo ny mi na ryn ku i w spo łe czeń stwie18. Au to rzy tej de fi ni cji pod kre -
śla ją pie lę gno wa nie kli ma tu wię zi, któ ry ma się opie rać na wza jem nym zro -
zu mie niu i za ufa niu. Po ja wia się tu taj ge ne ral na ka te go ria wszel kich re la cji
spo łecz nych – za ufa nie. Za ufa nie sta je się tak że pod sta wo wą ka te go rią mar -
ke tin gu part ner skie go. Je śli na ryn ku do cho dzi do spo tka nia da rzą cych się
za ufa niem, wia ry god nych part ne rów, to ta ki kon takt moż na na zwać mar ke -
tin giem part ner skim czy w uję ciu fi lo zo ficz nym – pod mio to wy m19. 

Opie ra jąc się na przed sta wio nej wy żej de fi ni cji re la cji moż na zbu do wać
de fi ni cję ide al ną mar ke tin gu po li tycz ne go: part ner ski mar ke ting po li tycz ny
jest pro ce sem pla no wa nia, roz wo ju i pie lę gno wa nia kli ma tu wię zi pro mu ją -
ce go dia log po mię dzy po li ty ka mi (par tia mi po li tycz ny mi) i wy bor ca mi. Je -
go na stęp stwem bę dzie wpo je nie wza jem ne go zro zu mie nia i za ufa nia oraz
re spek to wa nie moż li wo ści każ dej ze stron w zgo dzie z ich ro la mi usta lo ny -
mi na ryn ku po li tycz nym i w spo łe czeń stwie.

Isto tą ana li zo wa ne go za gad nie nia są czyn ni ki, któ re spra wia ją, że ktoś
lub coś jest god ne za ufa nie lub nie. Naj czę ściej bie rze się pod uwa gę pew ne
wła ści wo ści ad re sa tów za ufa nia. Usta la się, w dro dze roz wa żań i kal ku la cji,
cza sem in tu icji, w ja kiej mie rze oso by czy obiek ty są god ne za ufa nia.
Do naj czę ściej uwzględ nia nych czyn ni ków im ma nent nych na le żą20:

– re pu ta cja, czy li zna na hi sto ria oso by, obiek tu, uka zu ją ca kon se kwent ne
prze ja wy dzia łań zgod nych z ce nio ny mi przez nas war to ścia mi,

– ak tu al ne osią gnię cia, któ re nie w peł ni przed sta wia ją ob raz oso by czy
obiek tu i dla te go po sia da ją mniej szą ran gę niż re pu ta cja,

– fi zjo no mia, czy li róż no ra kie re kwi zy ty i sym bo le sta tu su sto so wa ne
przez oso by czy in sty tu cje (gar ni tu ry, li mu zy ny, mar mu ro we po sadz ki, skó -
rza ne fo te le itp.), słu żą ce czę sto do ma ni pu la cji i in sce ni za cji – czyn nik naj -
bar dziej za wod ny.

Przed sta wio na gra da cja czyn ni ków im ma nent nych wy ja śnia dla cze go tak
waż ne jest dłu go ter mi no we dzia ła nie po zy tyw ne – otóż re pu ta cja jest naj sil -
niej szym czyn ni kiem od dzia ły wa nia. Tę pra wi dło wość uwzględ nia i na niej
się kon cen tru je mar ke ting part ner ski.
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ży a mar ke tin giem part ner skim, „An na les. Ety ka w ży ciu go spo dar czym” 2005, t. 8, nr 1,
s. 417–424.

20 P. Sztomp ka, So cjo lo gia. Ana li za spo łe czeń stwa, Wyd. Znak, Kra ków 2002, s. 313.



Do waż nych czyn ni ków po śred nich, na le żą czyn ni ki struk tu ral ne, któ -
re wy zna cza ją praw ne gra ni ce funk cjo no wa nia osób bądź or ga ni za cji i gro -
żą ne ga tyw ny mi sank cja mi w przy pad ku za wie dze nia za ufa nia. Do ta kich
czyn ni ków za li cza my: nie za wi słe są dy, pro ku ra tu rę, try bu nał kon sty tu cyj ny,
rzecz ni ka praw oby wa tel skich itp. Do brze dzia ła ją ce in sty tu cje pań stwa de -
mo kra tycz ne go wy zwa la ją sil niej sze po czu cie za ufa nia a prio ri21. Udzie la -
ne za ufa nie jest za tem z jed nej stro ny trak to wa ne ja ko od zwier cie dle nie wia -
ry god no ści da ne go part ne ra, któ re go trak tu je my ja ko god ne go za ufa nia
z dru giej zaś, ja ko od bi cie ogól nej sy tu acji spo łecz no -po li tycz nej.

Nie za leż nie jed nak od czyn ni ków wy mie nio nych wy żej, istot nym czyn -
ni kiem wpły wa ją cym na ob da rza nie za ufa niem lub da rze nie nie uf no ścią
osób i or ga ni za cji jest oso bi sta skłon ność do udzie la nia za ufa nia, wro dzo na
uf ność lub nie uf ność. Cho dzi tu o sta łą ce chę oso bo wo ścio wą, zwa ną im pul -
sem za ufa nia lub za ufa niem pod sta wo wym. Ce cha ta nie jest wro dzo na, lecz
ra czej roz wi ja się w pro ce sie wcze snej so cja li za cji (dom ro dzin ny) i w trak -
cie póź niej szych po zy tyw nych do świad czeń w ob co wa niu z in ny mi. 

Za ufa nie lub je go brak ma ją tak że wy miar kul tu ro wy: Re gu ły kul tu ro we
do ty czą ce za ufa nia – jak pi sze Sztomp ka – to sku mu lo wa ne hi sto rycz ne efek -
ty do świad czeń zbio ro wych. Bę dąc za pi sem do brych lub złych do świad czeń
z prze szło ści da ne go spo łe czeń stwa, mo gą istot nie mo dy fi ko wać ak tu al ne
kal ku la cje, a tak że in dy wi du al ne skłon no ści oso bo wo ścio we22. Kul tu ro we
im pe ra ty wy od dzia łu ją nie tyl ko na sto su nek do wy róż nio nych obiek tów
(za ufa nie wy biór cze), lecz mo gą tak że na rzu cać „kli mat” za ufa nia lub nie uf -
no ści w sto sun ku do wszel kich obiek tów. Ten przy pa dek uogól nio nej „kul -
tu ry za ufa nia” lub uogól nio nej „kul tu ry nie uf no ści” jest szcze gól nie brze -
mien ny w na stęp stwa.

Wy two rze nie się uogól nio ne go „kli ma tu za ufa nia” lub nie uf no ści po sia -
da ogrom ne zna cze nie dla funk cjo no wa nia spo łe czeń stwa w wy mia rze po -
li tycz nym. Ja ko de ter mi nan ty te go zja wi ska moż na wy róż nić: dzie dzic two
hi sto rycz ne, ak tu al ny kon tekst struk tu ral ny (sta bil ność nor ma tyw na, bez pie -
czeń stwo eg zy sten cjal ne, przej rzy stość or ga ni za cji, trwa łość po rząd ku spo -
łecz ne go, pod po rząd ko wa nie wła dzy re gu łom pra wa, kon se kwent ne re ali zo -
wa nie upraw nień i eg ze kwo wa nie obo wiąz ków), czyn ni ki pod mio to we
(syn drom ry sów oso bo wo ścio wych po li ty ków). 

37

21 Tam że, s. 314.
22 Tam że, s. 315.



5. Przy czy nek do part ner skie go mar ke tin gu po li tycz ne go

Pod mio to we – zda wa ło by się oczy wi ste – uję cie re la cji spo łecz nych,
a tak że po li tycz nych, na prze strze ni dzie jów trak to wa no jed nak mar gi nal -
nie. Pod kre śla ten fakt M. Ko ło dziej czyk: Zdu mie wa ją cym po zo sta je jed nak
fakt, iż za gad nie nie pod mio tu, obec ne w tak wie lu kon cep cjach fi lo zo ficz no -
-spo łecz nych, zaj mo wa ło w roz wa ża niach tych – aż do cza sów współ cze -
snych – po zy cję mar gi nal ną, de pre cjo nu jąc nie świa do mie je go wa gę i im -
pli ka cje23.

Szcze gól ne zna cze nie dla roz wo ju pod mio to wo ści ma ją uwa run ko wa nia
ze wnętrz ne, przede wszyst kim typ re żi mu po li tycz ne go (m.in. re gu ły gry po -
li tycz nej, za sa dy ustro jo we). Pod mio to wość re ali zo wa na w wa run kach doj -
rza łej de mo kra cji róż ni się za sad ni czo od tej, re ali zo wa nej w sys te mach au to -
kra tycz nych. Jed nak że i współ cze sne for my de mo kra cji ma ją nie jed no
ob li cze. Świat współ cze sny co raz bar dziej od da la się od de mo kra cji ma so wej.
Współ cze sna struk tu ra spo łecz na, opar ta na re la cjach sto wa rzy sze nio wych,
daw no za tra ci ła cha rak ter kla sycz nej wspól no ty, po zba wia jąc tym sa mym
jed nost kę trwa łych re la cji in ter per so nal nych: Dziś sło wo „lud” ozna cza
amor ficz ne zbio ro wi sko; spo łecz ność ogrom nie roz pro szo ną, za to mi zo wa ną
i – w re zul ta cie – ży ją cą w sta nie ano mii24. Tak zna czą ce prze obra że nie struk -
tu ry spo łecz nej i roz wój tech nicz nych środ ków prze ka zu wy mu sił zmia nę
spo so bu ko mu ni ka cji mię dzy po li ty ka mi i spo łe czeń stwem. 

Owe prze obra że nia do pro wa dzi ły do znacz ne go zróż ni co wa nia wy bor -
ców pod wzglę dem uświa do mie nia wła snej pod mio to wo ści. W li te ra tu rze
przed mio tu wy róż nia się czte ry ty py jed no stek – oby wa te li o zróż ni co wa -
nym stop niu pod mio to wo ści25. Pierw szą gru pę two rzą „ak ty wi ści”, któ rym
przy pi su je się naj wyż szy sto pień pod mio to wo ści. Po sia da ją oni sto sun ko wo
du żą wie dzę na te mat po li ty ki i są za in te re so wa ni jej pro ce sa mi. Dru gą gru -
pę two rzą „wład cy”, któ rzy nie zna ją me cha ni zmów po li tycz nych, ale po sia -
da ją sil ną chęć do mi na cji spo łecz nej. Ko lej ną gru pę sta no wią „ob ser wa to -
rzy”, oso by nie za in te re so wa ne wła snym udzia łem w ży ciu po li tycz nym, ale
po sia da ją ce du żą wie dzę na ten te mat. W sy tu acjach nad zwy czaj nych po dej -
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23 M. Ko ło dziej czak, Pod mio to wość po li tycz na w wa run kach de mo kra cji ma so wej, „Prze -
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24 G. Sar to ri, Teo ria de mo kra cji, PWN, War sza wa 1998, s. 42.
25 M. Ko ło dziej czak, dz. cyt., s. 59.



mu ją waż ne ro le po li tycz ne, sta jąc się „ak ty wi sta mi”. Naj niż szy sto pień
pod mio to wo ści pre zen tu ją „obo jęt ni”, wy po sa że ni w ni kłą wie dzę po li tycz -
ną, niewy ra ża ją cy za in te re so wa nia po li ty ką ani swo im w niej udzia łem.
Zmu sze ni do ak tyw no ści po li tycz nej w sy tu acjach kry zy so wych, zaj mu ją
naj czę ściej sta no wi ska eks tre mi stycz ne. Uzu peł nie niem tej ty po lo gii są śro -
do wi ska pe ry fe ryj ne, cał ko wi cie nie świa do me dzia łań po li tycz nych.

Tabela 1. Po rów na nie tra dy cyj ne go i part ner skie go mar ke tin gu po li tycz ne go

Źró dło: opra co wa nie wła sne

Bio rąc pod uwa gę stan amor ficz no ści i sto pień pod mio to wo ści spo łe -
czeń stwa, na le ży ana lo gicz nie do mar ke tin gu go spo dar cze go, wy róż nić
w mar ke tin gu po li tycz nym: mar ke ting ma so wy, mar ke ting seg men tów, mar -
ke ting nisz i mar ke ting in dy wi du al ny26. Wzrost po czu cia pod mio to wo ści
przez wy bor ców po wi nien być wspie ra ny przez sto so wa nie part ner skie go
mar ke tin gu po li tycz ne go. Lo gicz ną kon se kwen cją za cho dzą cych zmian
w spo łe czeń stwie, po win no być za stą pie nie tra dy cyj nych in stru men tów mar -
ke tin go wych przez te sto so wa ne w mar ke tin gu part ner skim (zob. tab. 1). Ich
sym bo lem jest kom po zy cja mar ke tin go wa 4C27. Ja ko pod sta wa part ner skie -
go mar ke tin gu po li tycz ne go mo że ona przy brać na stę pu ją cą po stać:
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Etapy 

Rodzaje
marketingu

Punkt 
wyjścia

Obszar 
działań

Środki 
realizacji

Cele

Tradycyjny
marketing
polityczny

Partia
polityczna

Program
polityczny

Tradycyjny PR
oparty na modelu
„pocisku”
(propaganda)

Zdobycie 
i utrzymanie
władzy

Partnerski
marketing
polityczny

Rynek
docelowy

Potrzeby i
preferencje
wyborców

Budowanie
reputacji oparte 
na modelu
„wspólnoty
doświadczeń”

Służba
społeczna
(servant
leadership)
dobro wspólne



1. Cu sto mer ne eds and wants (po trze by i wy ma ga nia klien ta) – spo łe -
czeń stwo oby wa tel skie, sa mo rząd, oby wa tel skie pro jek ty ustaw;

2. Cost to the cu sto mer (koszt dla klien ta) – za stę pu je ce nę i jest to wię -
cej niż ce na, po nie waż obej mu je rów nież koszt cza su i ener gii klien ta =>
spraw na ad mi ni stra cja (de re gu la cja);

3. Co nve nien ce (wy go da na byw cy) – do god ność dla ku pu ją ce go, za stę -
pu je miej sce (e -gov);

4. Com mu ni ca tion (ko mu ni ka cja) – ozna cza za stę po wa nie tra dy cyj ne go
mo no lo gu re kla mo we go (PR) dia lo giem => e -gov, sys tem re fe ren dum, sa -
mo rząd, omni kra cja.

Part ner ski mar ke ting po li tycz ny po wi nien rów nież uwzględ niać głów ne
za le ce nia sied mio ele men to wej kom po zy cji – 7P. Jest to szcze gól nie istot ne
w przy pad ku mar ke tin gu sa mo rzą do we go. W tym przy pad ku ma my do czy -
nie nia z ra dy kal ną zmia ną ro li in sty tu cji pu blicz nych pro wa dzą cą do roz sze -
rze nia i wzbo ga ce nia me tod świad cze nia przez nie usług (zob. tab. 2). 

Tabela 2. Kom po zy cja mar ke tin go wa 7P w mar ke tin gu po li tycz nym

Źró dło: Opra co wa nie wła sne.

Wpro wa dze nie no wych tech no lo gii uspraw nia pro ce sy de cy zyj ne i włą -
cza w nie oby wa te li. Po dob nie jak w przy pad ku ban ko wo ści do mo wej, po -
wsta ją ca „wir tu al na” ad mi ni stra cja pu blicz na (e -go vern ment) czy ni z do -
tych cza so we go pe ten ta ak tyw ne go uczest ni ka za rzą dza nia pu blicz ne go.
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Produkt Cena Dystrybu -
cja

Promocja Kadry Świade -
ctwa

materialne

Procesy

doktryny
projekty
ustaw
strategie
projekty
admini stra -
cji

podatki
cła
akcyza
inne
opłaty

sys tem
ad mi ni -
stra cyj ny
sys tem
oświa to -
wy 
sys tem
opie ki
zdro wot -
nej 
in ne

PR
sprzedaż
osobista
reklama

przywódz -
two
rekrutacja
motywacja
szkolenia
struktury -
zacja 
etos 

dziedzic -
two
kulturowe
architektu -
ra
krajobrazu
architektu -
ra wnętrz 

struktury
sieci
wirtualiz -
acja
audyty 
e-gov



E -go vern ment to no wa for ma or ga ni za cji ad mi ni stra cji pu blicz nej, któ ra wy -
ko rzy stu je in te rak cje i zmia ny re la cji mię dzy agen da mi rzą do wy mi a oby -
wa te la mi, przed się bior stwa mi, kon su men ta mi i in sty tu cja mi pu blicz ny mi,
spo wo do wa ne przez za sto so wa nie no wych tech no lo gii in for ma cyj nych.
Wir tu al na ad mi ni stra cja pu blicz na ozna cza in te gro wa nie usług ad mi ni stra -
cji w śro do wi sku sie ci kom pu te ro wych i re ali za cję du żej czę ści re la cji pe -
tent -urzęd nik zdal nie28.

6. Wnio ski: w kie run ku part ner skiej go spo dar ki ryn ko wej

Re asu mu jąc, moż na stwier dzić, że kul tu ra za ufa nia jest sta nem po żą da -
nym, sprzy ja ją cym roz wi ja niu part ner skie go mar ke tin gu po li tycz ne go. Czy
i jak jed nak moż na ją kształ to wać? Ina czej, jak eli mi no wać szko dli wy syn -
drom nie uf no ści. Przed mio tem od dzia ły wań po win ny być przede wszyst kim
skład ni ki te raź niej szo ści, czy li czyn ni ki struk tu ral ne. Skład ni ki im ma nent ne
ro zu mia ne ja ko roz wi ja nie mar ke tin gu part ner skie go (etycz ne go) przez par -
tie w wa run kach pol skich nie wy star czą. Każ dy z czyn ni ków struk tu ral nych
po wi nien stać się po lem do dzia łań po li tycz nych, praw nych i ad mi ni stra cyj -
nych. Kon se kwent na ak tyw ność nor mo twór cza i po rząd ko wa nie ist nie ją ce -
go pra wa, od sła nia nie me cha ni zmów funk cjo no wa nia go spo dar ki i po li ty ki,
wy twa rza nie po czu cia sta bil no ści i cią gło ści pro ce sów go spo dar czych, rzą -
dy pra wa i od po wie dzial ność urzęd ni ków, roz bu do wa in sty tu cji chro nią cych
pra wa oby wa te li i po rzą dek pu blicz ny, peł na re ali za cja praw i ry go ry stycz ne
eg ze kwo wa nie obo wiąz ków – to dzia ła nia po żą da ne, zwięk sza ją ce za ufa nie.
Wiel ką ro lę ma tu do ode gra nia mar ke ting po li tycz ny, pod wa run kiem
jednak, że bę dzie to mar ke ting etycz ny, któ ry uwzględ nia w pro mo cji po li -
ty ków pod sta wo we wy mia ry za ufa nia: pra wość (uczci wość, obo wiąz ko -
wość), kom pe ten cje, kon se kwen cję (wia ry god ność i prze wi dy wal ność), lo -
jal ność, otwar tość (praw do mów ność, przej rzy stość)29. 
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28 D. Dziu ba, IT w za rzą dza niu pu blicz nym – w wa run kach two rze nia spo łe czeństw in for -
ma cyj nych, [w:] No wo cze sna tech no lo gia w ad mi ni stra cji pu blicz nej, Wyd. WSPiZ im. 
L. Koź miń skie go, War sza wa 2003.

29 B. Bom ba ła, Dzia łal ność po li tycz na... dz. cyt., s. 310 –323.



Tabela 3. Pod sta wo we mo de le go spo dar ki ryn ko wej

Źró dło: Opra co wa nie wła sne na pod sta wie: G. Paw łow ski, M. Szy wa ła, Po li tycz ne
uwa run ko wa nia stra te gii roz wo ju go spo dar cze go (w kon tek ście funk cjo no wa nia
pod sys te mu ban ko we go), [w:] A. Gór nic ki (red.) Pol ska w Unii Eu ro pej skiej,
WSZiP im. B. Jań skie go, Łom ża–El bląg, 2003, s. 198.

W ten spo sób two rzo na in fra struk tu ra po li tycz na bę dzie ba zą part ner -
skiej go spo dar ki ryn ko wej. „Sła by mi sy gna ła mi nad cho dzą cych zmian” są
ta kie in sty tu cje i zja wi ska jak: part ner stwo pu blicz no -pry wat ne, part ner -
stwo pu blicz no -spo łecz ne, mar ke ting part ner ski, part ner stwo dla przy szło -
ści. Nie za leż nie od spo rów po li tycz nych, kie ru nek re form w Pol sce jest już
ja sno okre ślo ny przez ge ne ral ne ten den cje w po li ty ce Unii Eu ro pej skiej.
Tym kie run kiem jest part ner ska go spo dar ka ryn ko wa – PGR (zob. tab. 3).

Stu dium przy pad ku: ino oni nie chcą chcieć

Opra co wa no na pod sta wie: K. Bie sia dec ki, Spo łe czeń stwo pra wie oby -
wa tel skie, „ga zet ka 3i” nr 4, http://skla dzi k2g.we bpark.pl/in dex.htm

Przy dwu stu zło to wym bu dże cie prze pro wa dze nie kam pa nii wy bor czej
do Sej mu wy da je się żar tem. Jed nak ta ką kam pa nię prze pro wa dził stu dent
V ro ku Po li to lo gii UWM w Olsz ty nie. Je dy ną moż li wą for mą kon tak tu i za -
pre zen to wa nia swo jej oso by przy tak skrom nym bu dże cie by ły oso bi ste spo -
tka nia z wy bor ca mi. 

Kam pa nia zo sta ła ogra ni czo na do mia sta Gi życ ka. Kan dy dat na po sła
do Sej mu pe łen za pa łu roz po czął kam pa nię wy bor czą. Jed nak już na star cie
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Klasyczna gospodarka rynkowa 
– wysoka efektywność systemu 
– nierówne szanse

Kapitalizm państwowy 
– niska efektywność systemu 
– nierówne szanse

Społeczna gospodarka rynkowa 
– wysoka efektywność 
– równe szanse

Państwo opiekuńcze 
– niska efektywność systemu 
– równe szanse

Partnerska gospodarka
rynkowa (PGR)



stra cił złu dze nia, co do po czu cia pod mio to wo ści po li tycz nej miesz kań ców
pięk ne go re gio nu Pol ski. Pierw si na po tka ni mło dzi męż czyź ni, spra wia ją cy
wra że nie biz nes me nów, po wrę cze niu ulot ki jed ne go z pra wi co wych ugru -
po wań sfor mu ło wa li ostre ko men ta rze pod ad re sem za rzą du par tii. Ich zda -
niem, sa ma par tia by ła by jesz cze w po rząd ku, ale bez na ro do wej „przy staw -
ki”. Jak za uwa żył kan dy dat na po sła: ca ła sy tu acja ob na ży ła ich
nie zna jo mość ma te rii po li ty ki, jak i bie żą cych wy da rzeń.

Ko lej na gru pa wy bor ców „od po czy wa ła” na ła wecz ce. Kan dy dat na po -
sła za pro sił oby wa te li do udzia łu w wy bo rach. Na uczo ny do świad cze niem,
tym ra zem nie wspo mi nał o par tii, któ rą re pre zen to wał. Co wię cej, po sta no -
wił, że po pro stu bę dzie za pra szał na wy bo ry, bez eks po no wa nia par tyj nej
przy na leż no ści. Pa no wie bar dzo chęt nie przy ję li ulot ki, po czym za py ta li,
czy bę dzie roz da wać wód kę?

Pod czas dwóch dni kam pa nii kan dy dat na po sła zdo łał roz dać 550 ulo tek
i po czy nić 550 ob ser wa cji, na pod sta wie któ rych sfor mu ło wał wnio ski. Gi -
życ ką prób kę elek to ra tu mo że my po dzie lić na:

1. Człon ków ple mie nia – kie ru ją cych się „in stynk tem stad nym”: je śli
pierw sza z na po tka nych osób nie wzię ła ulot ki, każ da na stęp na, któ ra to zo -
ba czy ła, od ma wia ła jej przy ję cia. Ana lo gicz nie, gdy któ raś z osób ją wzię ła,
każ da na stęp na, wi dząc to, przyj mo wa ła ją bez pro ble mu do cza su po ja wie -
nia się oso by, któ ra bu rzy ła ten po rzą dek.

2. Ostroż nych – bio rą cych do rę ki ulot kę, a po zo rien to wa niu się, że to
„coś po li tycz ne go” od rzu ca ją cych jak naj da lej od sie bie. 

3. Apo li tycz nych – ta kie oso by z da le ka in for mo wa ły, że ich po li ty ka nie
in te re su je.

4. En tu zja stów, któ rzy chęt nie po dej mo wa li roz mo wę i by li za in te re so -
wa ni do kład nym po zna niem pro gra mu par tii. 

5. Ko men ta to rów – typ za pre zen to wa ny przez pierw szych na po tka nych
wy bor ców. Nie ma więk sze go po ję cia o po li ty ce, ale for mu łu je bar dzo ka te -
go rycz ne wnio ski. Jak za uwa żył kan dy dat na po sła: Ta kich po li ty kie rów ma -
my na pęcz ki. Tyl ko co z te go?

6. „Dzier lat ki” – dziew czę ta o krok przed peł no let nio ścią. Peł ne en tu zja -
zmu z na wią za ne go kon tak tu z po li ty kiem, jak ża den z po przed nich ty pów.

Za pre zen to wa ne ty py to oczy wi ście tyl ko pro po zy cje, któ re przed sta wio -
no w nie co prze ry so wa ny spo sób. Wy da je się jed nak, że traf nie opi su ją po -
sta wy lo kal nej spo łecz no ści wzglę dem po li ty ki. Nietrud no by ło wy wnio sko -
wać, iż jest ona zmę czo na cią gły mi „woj na mi na gó rze”. Roz cza ro wa nie
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no wą rze czy wi sto ścią zna la zło od zwier cie dle nie w ata ku na mło de go po li ty -
ka. Nie są dził on, iż oka zją do te go bę dzie szcze ra chęć po roz ma wia nia.
Skon sta to wał: Wszak nie jest u nas przy ję tą prak ty ką, że sze ro ko po ję ta wła -
dza (tak cen tral na, jak i sa mo rzą do wa) szu ka oka zji do spo tka nia z elek to ra -
tem. Wręcz prze ciw nie, izo lu je się od tych, co jesz cze nie daw no od da li na nią
swo je gło sy. Pró bo wa łem to zmie nić ja ko kan dy dat do par la men tu. Nie ste ty,
sta łem się przez mo ją na iw ność „ko złem ofiar nym”. Wy la no na mnie wszel -
kie za wo dy i ża le, któ re na gro ma dzi ły się przez ka den cje wszyst kich par la -
men tów od 1989 ro ku. Zo sta łem oskar żo ny o nie rób stwo, zło dziej stwo i cwa -
niac two. 

Czy w ta kim ra zie war to tru dzić się i wpro wa dzać w ży cie wi zję spo łe -
czeń stwa oby wa tel skie go? Kan dy dat na po sła od po wia da twier dzą co: To, co
dzi siaj jest no vum, za lat kil ka bę dzie nor mą. Po trze ba tyl ko kil ko ro twór -
czych lu dzi, któ rym się po pro stu chce…

Bro ni sław Bom ba ła
Uni wer sy tet War miń sko -Ma zur ski, Olsz tyn

PRAC TI CAL AND ETHI CAL ASPECT OF PU BLIC RE LA TIONS 
IN PO LI TI CAL MAR KE TING

S u m  m a  r y

In the pa per po li ti cal mar ke ting is jud ged ethi cal ly and prac ti cal ly. It is vi si ble that
the re is a hu ge de lay of po li ti cal mar ke ting in re la tion to bu si ness mar ke ting (re la -
tions mar ke ting), both in ethic and prac ti cal aspects. Re la tions mar ke ting (part ner -
ship mar ke ting) is ba sed on 4C for mu la of mar ke ting -mix, ma in ly on a dia lo que with
a con su mer. Po li ti cal mar ket sho uld be tre ated si mi lar ly: po li ti cal part ner ship mar -
ke ting is ne ces sa ry. 

Key words: pu blic re la tions, trust, dia lo que, po li ti cal part ner ship mar ke ting


