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P

rzyczynkiem do rozpoczĊcia badaĔ nad postrzeganiem public relations przez studentów byáy zajĊcia dydaktyczne, jakie autor od
kilku lat prowadzi w Instytucie Dziennikarstwa
Uniwersytetu Warszawskiego, a ĞciĞlej – pojawiające siĊ w ich trakcie pytania (zarówno
studentów, jak i samego prowadzącego). Czym
wáaĞciwie jest public relations? Czym siĊ zajmuje? Jaki ma wizerunek? Czemu tak czĊsto PR
jest pokazywane w negatywnym Ğwietle? Czemu
studenci wybrali tĊ dziedzinĊ? Czego oczekują?
Co moĪe im daü uczelnia? Jak moĪna udoskonalaü programy? etc. Wszystkie sprowadzają siĊ do
jednego – trzeba przyznaü doĞü publicystycznego i subiektywnego – pytania, czy jesteĞ dumny
z bycia PR-owcem? NaleĪy wyjaĞniü, Īe przez
bycie dumnym autor rozumie utoĪsamianie siĊ
z wykonywanym (lub przyszáym) zawodem,
poczucie przynaleĪnoĞci do grupy zawodowej,
jak teĪ chĊü pracy na rzecz udoskonalania rzeczonej profesji i dyscypliny naukowej. Studenci
– przyszli adepci dziedziny, o krok od wejĞcia na
wymagający rynek pracy – wydawali siĊ najlepszą dostĊpną grupą badawczą. Warto podkreĞliü,
Īe Instytut Dziennikarstwa, jako jeden z kilku
oĞrodków naukowych w Polsce prowadzi studia
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I stopnia z zakresu public relations oraz jako jedyny – studia II stopnia w tej dziedzinie1.
Kolejną przyczyną prowadzenia badaĔ z zakresu postrzegania PR przez studentów byáy doĞwiadczenia autora, który od kilku lat pracuje
przy przygotowywaniu i dostosowaniu programów studiów w ramach specjalnoĞci PRiMM,
wspóápracuje z organizacjami branĪowymi,
ich czáonkami i uznanymi specjalistami public
relations. Celem wspóápracy jest zarówno pozyskanie doĞwiadczonych i wartoĞciowych prowadzących zajĊcia, dostosowanie treĞci przedmiotów praktycznych do aktualnych potrzeb
studentów, jak i zmiana proÞlu programów studiów w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku.
Autor opracowaá Krajowe Ramy KwaliÞkacji
dla SpecjalnoĞci PRiMM i wspóápracuje ze
Związkiem Firm Public Relations przy opracowaniu ram kwaliÞkacji dla zawodu specjalisty
PR. Zdobyte wiedza i doĞwiadczenie pozwoliáy
we wáaĞciwy sposób podejĞü do analizowanego
zagadnienia i opracowaü dáugofalowy program
badawczy obejmujący zarówno studentów dziedziny public relations, jak i dziennikarstwa.
Autor podjąá siĊ zbadania, jak studenci
dziedziny postrzegają public relations. WĞród

Stan na okres prowadzenia badaĔ, tj. rok akademicki 2013–14.
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gáównych sfer zainteresowania znalazáy siĊ trzy
aspekty: 1) podejĞcie adeptów do zawodu specjalisty public relations, 2) stosunek studentów
do etyki public relations, a co za tym idzie –
profesjonalizmu oraz 3) opinia studentów o polskiej branĪy PR i dziaáających organizacjach.
Wnioski z przeprowadzonych badaĔ pokazują
nie tylko stosunek studentów do zawodu, branĪy i etyki public relations, ale takĪe dają asumpt
do dyskusji nad stanem branĪy i edukacji PR
w Polsce.

Opis badania
W badaniu wziĊli udziaá studenci specjalnoĞci
public relations i marketing medialny, którą Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego prowadzi w ramach kierunku dziennikarstwo i komunikacja spoáeczna2. Badanie
objĊáo sáuchaczy wszystkich trybów studiów
(stacjonarnego, niestacjonarnego wieczorowego oraz niestacjonarnego zaocznego3). NaleĪeli
do nich studenci trzech roczników studiów licencjackich (I stopnia) i dwóch magisterskich
(II stopnia). Populacja studentów wspomnianych kursów wynosiáa áącznie 450 osób, natomiast w badaniu uczestniczyáo 277 z nich.
Badanie przeprowadzono metodą ankietową, z uĪyciem arkusza papierowego do samodzielnego wypeániania, który zawieraá 27 pytaĔ
(w tym dwa otwarte, dwa z moĪliwoĞcią dodania wáasnych propozycji, trzy wymagające
uszeregowania cech) oraz cztery metryczkowe.
Badanie byáo anonimowe, a metryczka miaáa za
zadanie zagregowaü dane o páci, rodzaju, trybie
i roku studiów, na które uczĊszczaá ankietowany, jak równieĪ informacje o pracy w public relations. Zebrano 216 poprawnie wypeánionych
ankiet, co przy przyjĊtym 95-procentowym
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zaufaniu daje maksymalny báąd na poziomie
4,8 proc. Pytania podzielono na trzy kategorie
tematyczne: 1) postrzeganie zawodu public relations, 2) stosunek do etyki zawodowej oraz
3) postrzeganie organizacji branĪowych. Badanie przeprowadzono na przeáomie marca i kwietnia 2014 roku na Uniwersytecie Warszawskim.
Wyniki diagnozy zostaáy ogáoszone na konferencji „Dylematy etyczne w public relations
i dziennikarstwie”, która odbyáa siĊ w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego 10 kwietnia 2014 roku. KonferencjĊ zorganizowaá Zakáad Public Relations i Marketingu
Medialnego ID, we wspóápracy z Polskim Towarzystwem Komunikacji Spoáecznej, pod patronatem Związku Firm Public Relations oraz
portalu branĪowego PRoto.pl.

Charakterystyka badanej grupy
WĞród badanych studentów4 znaczącą wiĊkszoĞü stanowiáy kobiety (77 proc.), co – jak
moĪna zaobserwowaü – jest cechą charakterystyczną wszystkich grup specjalnoĞci PRiMM
w ostatnich latach. Studenci stacjonarni stanowili 49 proc. wypeániających ankietĊ. Pozostali to sáuchacze studiów niestacjonarnych, odpowiednio: 33 proc. wieczorowych i 18 proc.
zaocznych. WiĊkszoĞü badanych to sáuchacze
studiów I stopnia (68 proc.), gáównie drugiego
i trzeciego roku (odpowiednio: 28 i 27 proc.),
co stanowi niemal 47 proc. ogóáu studentów
I stopnia specjalnoĞci PRiMM. Przebadano takĪe ponad 50 proc. populacji studentów II stopnia
analizowanej specjalnoĞci. MniejszoĞü ankietowanych (35 proc.) w chwili przeprowadzania
badania pracowaáa lub odbywaáa staĪ w instytucji public relations. WĞród pracujących przewaĪają studenci trybu stacjonarnego (55,3 proc.),

Dotyczy roku akademickiego 2013–2014.
Instytut Dziennikarstwa prowadzi tryb niestacjonarny zaoczny tylko dla studiów I stopnia; dotyczy to takĪe
specjalnoĞci public relations i marketing medialny.
4
Pod uwagĊ byáy brane jedynie prawidáowo wypeánione ankiety.
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Licencjat II
28%

Nie
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Wykres 1. Charakterystyka badanej grupy
ħródáo: opracowanie wáasne

zawodowo aktywna jest grupa 25 proc. studentów wieczorowych i 19,7 proc. zaocznych. Jak
wynika z badaĔ, procentowy rozkáad pracujących studentów I i II stopnia wynosi 44 : 32.
Wspóáczynnik korelacji pomiĊdzy aktywnoĞcią
zawodową a trybem studiów wynosi dla sáuchaczy I stopnia 0,87, co daje bardzo duĪą zbieĪnoĞü. Dla studentów II stopnia jest równy 1,
czyli daje peáną zbieĪnoĞü. CharakterystykĊ badanej grupy studentów przedstawia wykres 1.

Postrzeganie zawodu specjalisty
public relations
Jak wspomniano wczeĞniej, badanie podzielono
na trzy czĊĞci tematyczne. Pierwsza dotyczyáa
sposobu, w jaki zawód specjalisty public relations postrzegają studenci, którzy w niedalekiej perspektywie mają zamiar go wykonywaü.
Z dokonanej analizy wynika, Īe zdecydowana
wiĊkszoĞü (81 proc.) postrzega public relations
pozytywnie, z czego 32,9 proc. – zdecydowanie
pozytywnie, a 48,1 proc. – raczej pozytywnie.
Negatywne zdanie o public relations deklaruje jedynie 6,1 proc. badanych. JeĞli zestawiü
te dane z wynikami dla sposobu postrzegania
public relations przez spoáeczeĔstwo, studenci w wiĊkszoĞci zdają sobie sprawĊ z jego
negatywnego obrazu spoáecznego (w sumie
61,6 proc.), podczas gdy 31,4 proc. uwaĪa, Īe

PR ma dobrą prasĊ (wykres 2.). Zapytani, jak
moĪna zmieniü jego pejoratywną percepcjĊ
spoáeczną, uznali, Īe naleĪy edukowaü spoáeczeĔstwo o istocie, mechanizmach i zadaniach
public relations (47,2 proc.). Ponadto ankietowani uwaĪają, Īe poprawa standardów etycznych branĪy oraz wyraĨne i skuteczne oddzielenie marketingu i reklamy od public relations
(odpowiednio: 13,9 i 6,5 proc.) mogą przyczyniü siĊ do zmiany wizerunku PR.
Respondenci uznali, Īe zawód specjalisty
public relations jest potrzebny (95,8 proc.), ciekawy (89,8 proc.), modny (88,9 proc.), wymagający (83,3 proc.), przyszáoĞciowy (80,6 proc.)
oraz – w mniejszym stopniu – satysfakcjonujący
(67,6 proc.). Stwierdzili takĪe, Īe jest to zajĊcie trudne (75,5 proc.), niedoceniane (68 proc.)
i zdecydowanie stresujące (79,2 proc.). PowyĪsze wskazania potwierdzają takĪe odpowiedzi na
pytania o pozytywne i negatywne aspekty zawodu specjalisty PR. WĞród najczĊĞciej wymienianych zalet znalazáy siĊ kreatywnoĞü (71,8 proc.),
kontakt z ludĨmi (59,3 proc.), róĪnorodnoĞü
(49,1 proc.) i moĪliwoĞü rozwoju (37 proc.).
Do najwiĊkszych wad profesji ankietowani
zaliczyli stres (71,3 proc.), niepewnoĞü zatrudnienia (47,2 proc.), negatywny wizerunek
zawodu (42,6 proc.) oraz nienormowany czas
pracy (38 proc.).
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Jak Pan/Pani postrzega zawód specjalisty public relations?
Zdecydowanie pozytywnie
Raczej pozytywnie
Neutralnie
Raczej negatywnie
Zdecydowanie negatywnie
Nie mam zdania

32,9%
48,1%
12,0%
5,6%
0,5%
0,9%

Zawód specjalisty public relations jest dobrze postrzegany przez społeczeństwo
Zdecydowanie się nie zgadzam
Raczej się nie zgadzam
Raczej się zgadzam
Zdecydowanie się zgadzam
Nie mam zdania

11,6%
50,0%
28,2%
3,2%
6,9%

Wykres 2. Postrzeganie public relations przez ankietowanych
ħródáo: opracowanie wáasne

Respondentom zadano takĪe pytania o skojarzenia z public relations. W opinii 85,6 proc.
badanych zawód specjalisty PR jest związany
z komunikowaniem, 77,8 proc. áączy go z marketingiem, 67,1 proc. – z dziennikarstwem,
a odpowiednio 65,3 oraz 64,4 proc. – z zarządzaniem i reklamą. NaleĪy zwróciü uwagĊ,
Īe studenci utoĪsamiają zgáĊbianą przez siebie dziedzinĊ wáaĞciwie, kojarząc ją – przede
wszystkim – z procesami komunikowania,
natomiast nie satysfakcjonuje niedostateczne
powiązanie PR z zarządzaniem. Wysokie odsetki konotacji marketingowych i reklamowych
odzwierciedlają powszechną opiniĊ, Īe PR jest
rodzajem dziaáaĔ marketingowych i wariantem
reklamy5. Te wyniki potwierdzają takĪe odpowiedzi ankietowanych na pytanie o skojarzenia
z terminem public relations. WĞród wielu odpo-

5

wiedzi wáasnych najwiĊkszy odsetek przypadá
na asocjacje z komunikowaniem (33,3 proc.).
W dalszej kolejnoĞci byáy to zarządzanie wizerunkiem (20,8 proc.) oraz szeroko rozumiane
relacje (13,9 proc.), m.in. z otoczeniem, mediami, jak i miĊdzyludzkie.
Pytani o najwaĪniejsze cechy specjalisty PR,
respondenci wskazali gáównie komunikatywnoĞü (44,4 proc.). Zdecydowanie mniejsza grupa
uwaĪa, Īe niezbĊdne w tej profesji są inteligencja
(21,3 proc.), profesjonalizm (19,9 proc.) i otwartoĞü (9,3 proc.). Warto zaznaczyü, Īe jedynie po
1,4 proc. za istotne uznaje dobre wychowanie,
empatiĊ i sympatiĊ, a tylko 0,9 proc. – schludnoĞü. Taki rozkáad wskazaĔ potwierdzają takĪe
odpowiedzi na pytanie o umiejĊtnoĞci wymagane w public relations. Ponownie najczĊĞciej
wskazywano komunikatywnoĞü (44,4 proc.),

Por. B. Rozwadowska, Public relations. Teoria, praktyka, perspektywy, Warszawa 2002, s. 61–75; J. OlĊdzki,
Preambuáa o public relations miĊdzy sáuĪbą organizacji i spoáeczeĔstwu [w:] Public relations we wspóáczesnym Ğwiecie: miĊdzy sáuĪbą organizacji i spoáeczeĔstwu, red. tenĪe, Warszawa 2011, s. 12–14; K. Wojcik, Public relations.
Wiarygodny dialog z otoczeniem, Warszawa 2009, s. 168–184.
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Wykres 3. WaĪnoĞü cech zawodu specjalisty public relations
ħródáo: opracowanie wáasne
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Wykres 4. Opinie o ciągáym ksztaáceniu i ksztaáceniu kierunkowym w public relations
ħródáo: opracowanie wáasne

17,6 proc. badanych za istotną umiejĊtnoĞü uznaje kreatywnoĞü, po 12 proc. – sprawnoĞü w rozwiązywaniu problemów i odpornoĞü na stres.
Co warte odnotowania, umiejĊtnoĞü sprawnego
pisania (uznawana przez wielu autorów za jedną
z kluczowych)6 jest waĪna tylko dla 6,5 proc. respondentów… Na dalszych pozycjach znalazáy
siĊ wyksztaácenie (4,6 proc.) oraz elastycznoĞü
(0,5 proc.), tak czĊsto przywoáywana w Īyciorysach i listach motywacyjnych. DoĞü zaskakujący
wydaje siĊ niski odsetek wskazaĔ znajomoĞci jĊzyków obcych jako niezbĊdnej w PR. TakĪe i tĊ
czĊsto podkreĞlaną w procesach rekrutacyjnych

6

cechĊ zalicza do znaczących zaledwie 0,9 proc.
pytanych (wykres 3.).
Interesująco przedstawiają siĊ powyĪsze
wskazania w kontekĞcie pytaĔ o edukacjĊ
public relations. Wedáug 88,9 proc. ankietowanych zawód specjalisty PR wymaga
ciągáego ksztaácenia – przeciwnego zdania
jest 9,3 proc. badanych. Nieco ponad poáowa
studentów (53,7 proc.) twierdzi, Īe zawód
wymaga specjalnego wyksztaácenia kierunkowego. W tym aspekcie zdania są doĞü podzielone, poniewaĪ 41,2 proc. ma odmienną
opiniĊ (wykres 4.).

Por. A. Adamus-MatuszyĔska, WstĊp do praktyki public relations, Katowice 2012, s. 71–73; F.P. Seitel, Public
relations w praktyce, Warszawa 2003, s. 273–294; K. Wojcik, Public relations…, dz. cyt., s. 529–533.

àukasz Przybysz

16
Ponowny wybór studiów PR (wg rodzaju studiów)
69,8%

Zdecydowanie tak, i raczej tak

30,2%
Licencjat
43,8%

56,3%

Zdecydowanie nie, i raczej nie

Magisterskie

Komu rekomendowaáby studia PR?
Obcemu zasiĊgającemu rady
Czáonkowi rodziny
Przyjacielowi
Znajomemu

15,7%
31,5%
24,5%
16,7%

45,4%
28,2%
38,9%
46,3%

38,9%
40,3%
36,6%
37,0%

Zdecydowanie nie,
i raczej nie
Zdecydowanie tak,
i raczej tak
Nie mam zdania

Wykres 5. Czy ponownie wybraábyĞ studia PR i komu je poleciá?
ħródáo: opracowanie wáasne

Warto zaznaczyü, Īe wĞród doceniających
wyksztaácenie kierunkowe nieznacznie przewaĪają koĔczący studia (zarówno I, jak i II stopnia)
– 55,2 do 52,1 proc. Z przytoczonych danych wynika, Īe korelacja pomiĊdzy etapami ksztaácenia
a uznaniem wagi odpowiedniego wyksztaácenia
wynosi 1, co moĪna przyjąü za peáną zbieĪnoĞü.
Respondenci mieli takĪe za zadanie odnieĞü
siĊ do kwestii páci specjalisty PR. Jak pokazaáy wyniki badania, dominująca wiĊkszoĞü
(92,6 proc.) uznaje tĊ cechĊ za nieznaczącą, natomiast 4,2 proc. preferuje kobiety (w stosunku
do 3,2 proc. dla mĊĪczyzn). WĞród zwolenników
kobiet na tym stanowisku znacznie przewaĪają
one same, zaĞ dla nieznacznej wiĊkszoĞci mĊĪczyzn ich páeü lepiej sprawdza siĊ w zawodzie.
Kwestia páci nie ma znaczenia w wiĊkszoĞci dla
kobiet (77,5 proc.).
Studenci zostali zapytani równieĪ o to, czy
ponownie wybraliby studia z zakresu public relations. Pozytywnie odpowiedziaáo 69,5 proc.
badanych, przeciwnie twierdziáo 22,2 proc.
WĞród deklarujących ponowny wybór specjalnoĞci PR 69,8 proc. stanowią studenci I stopnia,
a 30,2 – stopnia II. TakĪe wiĊkszy odsetek negatywnie nastawionych odnotowano wĞród stu-

dentów licencjackich (56,3 proc.) niĪ magisterskich (43,8 proc.). Respondenci zostali ponadto
zapytani o to, czy poleciliby swoje studia innym.
Jak wynika z odpowiedzi, koĔczony przez siebie
kierunek rekomendowaáoby 39,7 proc. studentów. Studenci obu stopni wykazują zadowolenie
na podobnym poziomie (39,9 do 39,3 proc.).
NaleĪy podkreĞliü, Īe spora grupa respondentów
nie ma zdania w kwestii polecenia studiów innym (38,2 proc.), a tylko 22,1 proc. odradzaáoby
studia z zakresu PR. Ze szczegóáowej analizy odpowiedzi na pytanie o rekomendacje wynika, Īe
badani studenci polecaliby swój kierunek w kolejnoĞci: znajomemu (46,3 proc.), obcej osobie
(45,4 proc.), przyjacielowi (38,9 proc.). Czáonkowi
rodziny raczej odradzaliby podjĊcie tego rodzaju
studiów (31,5 proc.). Wielu ankietowanych (miĊdzy 36,6 a 40,3 proc.) nie wie, komu rekomendowaáoby, lub nie, wáasne studia (wykres 5.). Z zaprezentowanych danych wynika, Īe wiĊkszy odsetek
studentów wybraáby ponownie studia PR niĪ polecaá je innym. Warto siĊ zastanowiü, czego jest to
przejaw – byü moĪe są to obawy przed wzrastającą
konkurencją na rynku pracy?
W kolejnej czĊĞci ankiety zadano studentom
kluczowe pytanie badania: „Czy jesteĞ dumny
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Zdecydowanie tak

20,4%

Raczej tak

45,4%

Raczej nie
Zdecydowanie nie
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4,6%
2,3%

Nie mam zdania

27,3%

Wykres 6. Czy jesteĞ dumny z bycia PR-owcem?
ħródáo: opracowanie wáasne

z bycia PR-owcem?” (wykres 6.). Z zebranych
danych wynika, Īe 65,8 proc. odpowiedziaáo na
nie pozytywnie (w tym 20,4 proc. – zdecydowanie tak i 45,4 proc. – raczej tak). Tej opinii nie
podzielaáo tylko 6,9 proc. pytanych, natomiast
spora grupa nie miaáa zdania (27,3 proc.). DumĊ
z przynaleĪnoĞci do grupy zawodowej specjalistów PR odczuwa 67,6 proc. studentów studiów
I stopnia, natomiast 32,4 proc. stanowią studenci II stopnia. WĞród tej pierwszej grupy 24 proc.
stanowią osoby koĔczące studia; w drugiej ten
odsetek wynosi 52,2 proc. WĞród koĔczących
studia, zarówno I, jak i II stopnia, przewaĪają
ankietowani wyraĪający dumĊ z bycia specjalistami PR (49 proc.), a jej brak przejawia o wiele
mniejsza grupa – zaledwie 8,3 proc. Interesujący jest natomiast odsetek niemających zdania
na ten temat, który wynosi 42,7 proc. SpoĞród
pracujących w zawodzie lub odbywających staĪ
aĪ 77,6 proc. szczyci siĊ swoją profesją.

7

Stosunek do etyki public relations /
zawodowej
W drugiej czĊĞci badani byli proszeni o odniesienie siĊ do kwestii etyki public relations
– tak czĊsto podkreĞlanej przez naukowców7
i obecnej w dyskusji publicznej8. WáaĞciwie
prowadzone i odpowiedzialne public relations
zakáada kierowanie siĊ zasadami etycznymi
przyjĊtymi w kodeksach branĪowych9 i jest
podstawowym wyznacznikiem profesjonalnych dziaáaĔ. Przez profesjonalizacjĊ dziaáaĔ
public relations naleĪy rozumieü adekwatne
podejĞcie do wykonywanych zadaĔ, uwzglĊdnianie wáasnych moĪliwoĞci i umiejĊtnoĞci,
respektowanie innych stron itp. Profesjonalizm w public relations zakáada poáączenie
trzech gáównych elementów: odpowiedniej
wiedzy merytorycznej, umiejĊtnoĞci personalnych i zawodowych oraz przestrzegania zasad
etycznych i moralnych10.

Por. J. OlĊdzki, Etyka w polskim public relations. Reßeksje badawcze, Warszawa 2009, s. 35–40; E. Hope,
Etyka w zawodzie specjalistów public relations, Warszawa 2013, s. 22–27, 30 i in.
8
Czy PR-owiec powinien dziaáaü etycznie? – wyniki konkursu, http://www.proto.pl/archiwum/info?itemId=127265; REPR: áączenie pracy dziennikarskiej i PR-owskiej jest wątpliwe etycznie, http://www.proto.pl/archiwum/
info?itemId=127873; A. Piwek, DruĪyna PierĞcienia, czyli etyka w PR, http://www.proto.pl/archiwum/info?itemId=131695; à. Przybysz, Przybysz: PR-owski znaczy pozytywny, http://www.proto.pl/archiwum/info?itemId=132439
[dostĊp: 30.07.2014].
9
Kodeks Etyki Polskiego Stowarzyszenia Public Relations, 26.06.1996; Kodeks Dobrych Praktyk Związku
Firm Public Relations, kwiecieĔ 2004.
10
E. Hope, Etyka w zawodzie specjalistów…, dz. cyt., s. 49.
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WiarygodnoĞü informacji

29,6%

PrawdomównoĞü

17,6%

Wysoka jakoĞü

13,9%

Dostosowanie komunikacji

13,4%

UmiejĊtnoĞci strategicznego zarządzania
TerminowoĞü
RzeczowoĞü
JawnoĞü

10,6%
4,2%
3,7%
2,8%

Wykres 7. Cechy profesjonalizmu w public relations
ħródáo: opracowanie wáasne

Ankietowani poproszeni o uszeregowanie cech profesjonalizmu w public relations
za najwaĪniejszą uznali wiarygodnoĞü informacji (29,6 proc.). Za mniej istotne uwaĪali
prawdomównoĞü (17,6 proc.), wysoką jakoĞü
(13,9 proc.) i dostosowanie komunikacji do
grup odbiorców (13,4 proc.). Szczególnie interesująca jest dysproporcja pomiĊdzy dwiema
pierwszymi cechami – wydaje siĊ, Īe respondenci nie w peáni utoĪsamiają prawdomównoĞü
z wiarygodnoĞcią czy wysoką jakoĞcią. Warto
nadmieniü, Īe niskie odsetki wskazaĔ uzyskaáy
teĪ takie, wydawaáoby siĊ waĪne, cechy prawidáowo prowadzonych dziaáaĔ PR, jak umiejĊtnoĞü zarządzania strategicznego (10,6 proc.)
czy terminowoĞü (4,2 proc.) (wykres 7.).
PowyĪsze wyniki naleĪy zestawiü z odpowiedziami na pytanie o wpáyw etyki na profesjonalizm public relations. W opinii wiĊkszoĞci
(90,8 proc.) przestrzeganie zasad etycznych
public relations przekáada siĊ na profesjonalne
wykonywanie zadaĔ. Z tą tezą nie zgadza siĊ
tylko 6,5 proc. badanych. MoĪna zatem wnioskowaü, Īe studenci prezentują wysoką ĞwiadomoĞü koniecznoĞci i zasadnoĞci przestrzegania
norm etycznych w pracy zawodowej i uwaĪają
je za silnie oddziaáujące na profesjonalne podejĞcie do dziaáaĔ. Co wiĊcej, utoĪsamiają takowe
z reguáy z wiarygodnoĞcią i prawdomównoĞcią, które są podstawą etycznego postĊpowania. MoĪna zatem uznaü, Īe korelacja miĊdzy

postrzeganiem etyki i profesjonalizmu dziaáaĔ
public relations jest wĞród studentów dziedziny
peána.
NastĊpnie pytano studentów o rolĊ kodeksów etyki zawodowej oraz ich stosunek do
nich. Ponad poáowa ankietowanych (52,3 proc.)
uznaje, Īe sáuĪą one tworzeniu standardów
etycznych branĪy. Dla 44,4 proc. propagują
one profesjonalne i odpowiedzialne zachowania, a wedáug 37,5 proc. peánią funkcjĊ regulacyjną branĪy. Natomiast 35,2 proc. krytycznie
odnosi siĊ do obowiązujących obecnie kodeksów branĪowych, uznając je za niewypeániające stawianych przed nimi zadaĔ, do których
zalicza siĊ powyĪsze oraz ksztaátowanie postaw
moralnych w Ğrodowisku (tĊ funkcjĊ wskazaáo
29,2 proc. badanych). Cieszy fakt, Īe zdecydowana wiĊkszoĞü (84,7 proc.) deklaruje stosowanie siĊ do zasad zawartych w kodeksach
etycznych obowiązujących polską branĪĊ PR
(z czego 30,1 proc. oznajmia to w sposób zdecydowany). Interesująco przedstawiają siĊ motywy 4,7 proc. ankietowanych, którzy zapowiadają niestosowanie siĊ do kodeksów etyki, jak
równieĪ wątpliwoĞci wyraĪane przez 10,6 proc.
niemających zdania na ten temat (wykres 8.).
Ankietowani dostrzegają potrzebĊ stosowania norm etycznych w public relations. W tym
miejscu naleĪaáo zatem postawiü pytanie podsumowujące tĊ czĊĞü badania o etycznoĞü polskiej branĪy PR. Respondenci bardzo krytycz-
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30,1%

Zdecydowanie tak
Raczej tak

54,6%
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Raczej nie
Zdecydowanie nie
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0,5%

Nie mam zdania

10,6%

Wykres 8. Kierowanie siĊ zasadami etyki PR w pracy zawodowej
ħródáo: opracowanie wáasne
Zdecydowanie tak

0,0%
22,2%

Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie

41,2%
9,3%

Nie mam zdania

27,3%

Wykres 9. Czy polska branĪa PR jest etyczna?
ħródáo: opracowanie wáasne

nie oceniają dziaáania rodzimych specjalistów
public relations – ponad poáowa (50,5 proc.)
uznaje je za nieetyczne. Tylko 22,2 proc. pytanych sądzi, Īe branĪa PR w Polsce kieruje siĊ
zasadami etyki zawodowej (warto zaznaczyü, Īe
nikt nie uwaĪa tak w stopniu zdecydowanym).
Znaczące wydaje siĊ takĪe to, Īe 27,3 proc.
ankietowanych nie umie odpowiedzieü na pytanie o etycznoĞü PR w Polsce, wiĊc albo nie
mają oni zdania, albo wolą nie wiedzieü (i nie
mówiü) o tym, co dzieje siĊ w rodzimej branĪy
(wykres 9.).

Postrzeganie public relations
i organizacji branĪowych w Polsce
Trzecia czĊĞü badania nawiązuje bezpoĞrednio
do poprzedniej i dotyczy postrzegania public
relations w Polsce, jednakĪe w aspekcie szerszym niĪ etyczny. Poproszono ankietowanych,
by odnieĞli siĊ zarówno do kwestii oceny dzia-

áaĔ branĪy, jak i organizacji, które mają w zamyĞle skupiaü agencje PR, specjalistów czy
akademików, a tym samym szerzyü najlepsze
standardy i prowadziü dialog oraz edukowaü
o public relations.
Podobnie jak w wypadku kwestii etycznej,
i tym razem PR w Polsce nie wypada najlepiej w oczach przyszáych PR-owców. Choü
negatywne konotacje ma ono jedynie wĞród
17,1 proc. respondentów, to pozytywnie postrzega je tylko blisko jedna czwarta z nich
(24,5 proc., w tym tylko 1,4 proc. – zdecydowanie). Ponad poáowa (51,9 proc.) ma neutralny pogląd na temat polskiej branĪy PR,
co moĪe Ğwiadczyü o niedostatecznym poinformowaniu o jej dziaáaniach, ale równieĪ –
o kierowaniu siĊ subiektywnymi odczuciami.
Na poparcie tej tezy naleĪy przytoczyü opinie
ankietowanych pracujących (lub odbywających staĪ) w public relations – najwiĊkszy
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odsetek (48,7 proc.) wyraĪa neutralne zdanie
o polskiej branĪy, podczas gdy pozytywnie
odnosi siĊ do niej 27,6 proc., negatywnie zaĞ
19,7 proc. pracujących badanych. Natomiast
ok. 4 proc. z nich – mimo zetkniĊcia siĊ z pracą zawodową – nie ma zdania (lub nie chce go
ujawniaü) na temat sektora, w którym pracuje.
Jest to jednak niewielki odsetek badanych.
Wydaje siĊ, Īe oceniając rodzimy PR ankietowani nieco usprawiedliwiają branĪĊ, w której
przychodzi (lub przyjdzie) im pracowaü. JednakĪe poproszeni o zestawienie jej z zagraniczną, są juĪ o wiele bardziej krytyczni. W tym wypadku amerykaĔskie wzorce public relations11
jawią siĊ im jako niedoĞcignione i – moĪna zaryzykowaü twierdzenie – wymarzone.
Studenci uznali, Īe polska branĪa public relations na tle zagranicznych wypada negatywnie
(47,2 proc.), 22,2 proc. ocenia rodzime praktyki PR neutralnie, zaĞ 13,4 proc. – pozytywnie.
Zdania na ten temat nie ma 17,1 proc. pytanych,
wĞród których przewaĪają niepracujący w zawodzie. Warto zaznaczyü, Īe wiĊkszoĞü (75,7 proc.)
poprzednio negatywnie oceniających polską
branĪĊ i w tym wypadku byáa konsekwentna w swojej opinii. Natomiast tak liczna grupa
uprzednio wypowiadających siĊ neutralnie o rodzimych dziaáaniach public relations tym razem
oceniáa je pozytywnie (52,7 proc.). Porównanie
postrzegania polskiej i zagranicznej branĪy public relations przedstawia wykres 10.
Nasuwa siĊ wiĊc wniosek, Īe duĪa czĊĞü
ankietowanych nie umie krytycznie oceniü polskiego rynku public relations, mimo Īe juĪ siĊ
na nim znajduje lub za chwilĊ na niego wejdzie.
Wynikaü to moĪe z niedostatecznego informowania o swojej dziaáalnoĞci i istocie public re-

11
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lations przez podmioty i organizacje dziaáające
w polskich warunkach, jak równieĪ wskazywaü
na koniecznoĞü zrewidowania treĞci ksztaácenia
dziedzinowego. Byü moĪe wiĊksza wspóápraca
miĊdzy organizacjami branĪowymi oraz placówkami dydaktycznymi przyczyniaáaby siĊ do
poprawy ĞwiadomoĞci wĞród przyszáych specjalistów PR?
Projektując badanie, postanowiono wáączyü
do niego komponent mający na celu sprawdzenie wiedzy i opinii studentów o organizacjach dziaáających w polskiej branĪy public
relations. Za najwaĪniejsze uznano Związek
Firm Public Relations (ZFPR), Polskie Stowarzyszenie Public Relations (PSPR) oraz RadĊ
Etyki Public Relations (REPR). Formuáa i cel
dziaáalnoĞci kaĪdej z nich róĪni siĊ znacząco,
jednakĪe wszystkie w swych statutach zapisaáy dziaáanie na rzecz edukacji public relations,
co predysponowaáo je do wáączenia do projektu
badawczego. Co wiĊcej, kaĪda z nich dąĪy do
poprawy jakoĞci i tworzenia wáaĞciwych standardów branĪowych, a zatem ksztaátuje polski
PR (a przynajmniej powinna). ZFPR zrzesza
38 Þrm public relations dziaáających na polskim
rynku12, PSPR skupia ok. 200 osób zawodowo
związanych z PR, a REPR jest organem opiniującym dziaáania branĪy pod wzglĊdem przestrzegania zasad etycznych.
Do wymienionych wyĪej organizacji studenci podeszli w krytyczny sposób. Najkorzystniejszy wizerunek mają wedáug nich PSPR
(25,9 proc. gáosów pozytywnych) i ZFPR
(25 proc.). SpoĞród analizowanych podmiotów
Polskie Stowarzyszenie Public Relations miaáo takĪe najwiĊkszy odsetek wskazaĔ neutralnych (41,7 proc.) i najmniejszy negatywnych

W polskiej szkole public relations najczĊĞciej odwoáuje siĊ do amerykaĔskich oraz kanadyjskich wzorców
postĊpowania. USA byáo kolebką public relations, wydano tam wiele znaczących publikacji, a dziaáające w Stanach
Zjednoczonych organizacje branĪowe są uznawane w Ğrodowisku za najlepsze. M.in. z tych powodów amerykaĔska
tradycja PR jest dla branĪy i edukacji public relations w Polsce naturalnym punktem odniesienia; por. J. OlĊdzki,
Preambuáa o public relations..., dz. cyt., s. 7–20.
12
Stan na lipiec 2014, http://www.zfpr.pl/Þrma [dostĊp: 30.07.2014].
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Wykres 10. Postrzeganie polskiej i zagranicznej branĪy PR
ħródáo: opracowanie wáasne
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Związek Firm
Public Relations
Polskie Stowarzyszenie
Public Relations
Rada Etyki
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23,1%

Wykres 11. Postrzeganie organizacji public relations
ħródáo: opracowanie wáasne

(7,9 proc.). MoĪe to jednak wynikaü z niedostatecznego poinformowania ankietowanych
o dziaáalnoĞci stowarzyszenia – najwiĊcej studentów nie miaáo zdania o PSPR (24,5 proc.).
NaleĪy zaznaczyü, Īe pozostaáe organizacje
są w podobnym stopniu nieznane respondentom: 23,6 proc. z nich nie ma zdania o ZFPR,
a 23,1 proc. – o REPR. Związek jest postrzegany raczej neutralnie (38 proc.) i pozytywnie
(25 proc.). Natomiast pejoratywnie wypowiada
siĊ o ZFPR 13,4 proc. badanych, zaĞ 26 proc.
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ocenia negatywnie dziaáania Rady Etyki Public Relations. Gáosy pozytywne (22,7 proc.)
oraz neutralne (28,8 proc.) nieco równowaĪą
ten stan, jednakĪe per saldo REPR jest oceniana najgorzej spoĞród analizowanych podmiotów (wykres 11.). Wydaje siĊ, Īe studenci są
dostatecznie poinformowani o jej dziaáalnoĞci,
by krytycznie oceniü rolĊ, jaką speánia (a raczej powinna speániaü) na polskim rynku13.
Jedną z najwiĊkszych kontrowersji związanych z etyką public relations jest áączenie pracy

W chwili przeprowadzania badania, a takĪe do momentu publikacji niniejszego artykuáu, nie zostaá w peáni
wyáoniony i ukonstytuowany skáad REPR na kadencjĊ 2014–16.
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Polska agencja PR
Polska agencja PR zrzeszona w ZFPR
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10,6%
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Wykres 12. Preferowane miejsce pracy
ħródáo: opracowanie wáasne

dziennikarza i PR-owca14 oraz przechodzenie
pomiĊdzy zawodami specjalisty PR i dziennikarza. W ostatnim czasie gáoĞno byáo o podobnych transferach15, toteĪ ten temat stanowiá jeden z opisywanych tu problemów badawczych.
Tym bardziej zaskakiwaü moĪe podejĞcie ankietowanych do dziennikarzy, którzy przeszli do
pracy w public relations – 45,8 proc. badanych
postrzega ich neutralnie, opinie negatywne i pozytywne (odpowiednio: 22,3 i 21,8 proc.) w zasadzie siĊ znoszą, a 10,2 proc. nie ma zdania na
ten temat. Wydaje siĊ, Īe w tym wypadku ankietowani uznali, Īe przejĞcie na stronĊ public
relations nie jest niczym záym, a doĞwiadczenie
redakcyjne moĪe dziaáaü tylko na korzyĞü dawnego dziennikarza.
Na zakoĔczenie poproszono respondentów
o wskazanie swojego optymalnego miejsca pracy. Do wyboru mieli: polską agencjĊ PR, polską
agencjĊ zrzeszoną w ZFPR, zagraniczną agencjĊ sieciową dziaáającą w Polsce, dziaá PR w Þr-

14

mie, dziaá PR w instytucji paĔstwowej, dziaá PR
w organizacji pozarządowej, pracĊ na wáasny
rachunek oraz pracĊ poza branĪą PR. Zdania
byáy podzielone, jednakĪe zdecydowana wiĊkszoĞü wskazaáa dziaá w Þrmie public relations
(79,2 proc.) oraz dziaáającą w Polsce zagraniczną agencjĊ zrzeszoną w sieci (73,1 proc.). Nieco
mniej poĪądana jest praca na wáasny rachunek
(67,1 proc.), w polskiej agencji (58,3 proc.)
oraz w dziale PR w organizacji pozarządowej
(57,9 proc.). Niepokoiü moĪe natomiast fakt,
Īe na ostatnim miejscu (z wynikiem 41,7 proc.
i drugim co do wielkoĞci odsetkiem wskazaĔ
negatywnych) znalazáy siĊ agencje zrzeszone w Związku Firm Public Relations. Wedáug
ankietowanych wypadają one zdecydowanie
gorzej niĪ inne agencje dziaáające na polskim
rynku, bĊdąc jednoczeĞnie mniej atrakcyjnym
miejscem pracy niĪ dziaá public relations w instytucji paĔstwowej (47,2 proc.) czy teĪ porzucenie branĪy (43,1 proc.) (wykres 12.). Istotne

Uznawane przez branĪĊ i kodeksy za nieetyczne; por. Igor Janke: praca w agencji i program w TV. Zapewnia, Īe nie bĊdzie rozmawiaá o interesach klientów, http://www.proto.pl/informacje/info?itemId=132339&rob=Igor_Janke_bedzie_jednoczesnie_pracowal_w_agencji_PR_i_prowadzil_program_w_telewizji.__#8222;To,_o_
czym_bede_rozmawiac,_nie_bedzie_dotyczyc_interesow_klientow,_dla_ktorych_pracujemy_#8221; Balawajder
– PR-owiec i dziennikarz w jednym?, http://www.proto.pl/informacje/info?itemId=132066&rob=Balawajder:_PRowiec_i_dziennikarz_w_jednym? [dostĊp: 30.07.2014].
15
Por. Nowy rzecznik w Polskim Związku Tenisowym, proto.pl, http://www.proto.pl/archiwum/info?itemId=132942 [dostĊp: 30.07.2014].
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Wykres 13. Prognozy dla polskiej branĪy PR na lata 2014–2019
ħródáo: opracowanie wáasne

zatem jest, czy respondenci uznali, Īe przynaleĪnoĞü do związku negatywnie oddziaáuje na
agencjĊ, czy teĪ moĪe nie chcą byü skrĊpowani
zasadami etycznymi obowiązującymi czáonków
ZFPR? WĞród studentów pracujących i odbywających staĪ 82,9 proc. chciaáoby pracowaü
w dziale public relations organizacji, zaĞ trzy
czwarte – w zagranicznej agencji sieciowej
dziaáającej w Polsce. Podobne preferencje deklarują teĪ studenci koĔczący studia i wchodzący na rynek pracy (drugi rok studiów I stopnia
i trzeci rok II stopnia), odpowiednio: 78,1 oraz
67,7 proc.
Badanie koĔczyáo pytanie dotyczące prognoz dla polskiej branĪy public relations na najbliĪsze piĊü lat (wykres 13.). Wedáug 90,3 proc.
ankietowanych bĊdzie siĊ ona rozwijaü, a w opinii 68,5 proc. wzroĞnie profesjonalizm dziaáaĔ
PR na rodzimym rynku. Zdaniem 58,3 proc.
poprawie ulegnie wizerunek polskiego public
relations, jednakĪe 44,9 proc. uwaĪa, Īe nie stanie siĊ on bardziej etyczny. W opinii 40,7 proc.
badanych PR przejmie zadania branĪy reklamowej (przeciwne zdanie ma 43,5 proc.), natomiast
47,7 proc. studentów nie uwaĪa, by marketing
zdominowaá w najbliĪszych latach public relations w Polsce (wedáug 32,4 proc. bĊdzie odwrotnie). NaleĪy zaznaczyü, Īe 43,5 proc. Īywi
przekonanie, Īe za piĊü lat PR w Polsce bĊdzie
zdominowane przez kobiety – zdają siĊ to potwierdzaü zarówno wyniki rekrutacji na stu-

dia tego rodzaju, jak i kwerenda kadr polskich
agencji. Choü, jak wspomniano wczeĞniej, páeü
nie ma dla ankietowanych znaczenia w tym zawodzie, to chĊtniej widzieliby w nim wáaĞnie
kobiety (przy czym takiej odpowiedzi w zdecydowanej wiĊkszoĞci 77,3 proc. udzieliáy ankietowane kobiety). Interesująco przedstawiają siĊ
takĪe dane statystyczne dotyczące odpowiedzi
na pytanie o to, czy polska branĪa PR bĊdzie
w najbliĪszym czasie doĞwiadczaü kryzysu.
Wedáug 56 proc. badanych do takiej sytuacji
nie dojdzie, natomiast grupa 19,4 proc. byáa
bardziej sceptyczna. NaleĪy takĪe odnotowaü
relatywnie wysoki odsetek respondentów niemających zdania na powyĪsze tematy – Ğrednio
20 proc. dla kaĪdego z nich.

Wnioski z badaĔ
1. Z opisywanego badania wynika, Īe studenci public relations w Instytucie Dziennikarstwa
UW relatywnie dobrze orientują siĊ, czym jest
PR i czego wymaga ten zawód. Wydaje siĊ,
Īe studenci studiów II stopnia mają wiedzĊ na
temat public relations wiĊkszą niĪ ich koledzy
z I stopnia, lepiej znają realia dziedziny, sprawniej poruszają siĊ po rynku, umieją poprawniej
porównaü perspektywĊ polską i zagraniczną.
Podobnie rzecz ma siĊ z koĔczącymi studia,
którzy wykazują siĊ wiĊkszą wiedzą niĪ studenci wczeĞniejszych lat. W opinii ankietowanych
polska branĪa public relations jest stabilna, roz-
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47,2%

NaleĪy edukowaü spoáeczeĔstwo o public relations
Studenci postrzegają zawód pozytywnie

81,0%

Zawód negatywnie postrzegany przez spoáeczeĔstwo

61,6%

Zawód potrzebny

95,8%

Ciekawy

89,9%

Kreatywny

71,8%

Stresujący

71,3%

Wymaga ciągáego ksztaácenia siĊ

88,9%

Wykres 14. Opinie studentów o public relations
ħródáo: opracowanie wáasne

90,8%

Etyka ma wpáyw na profesjonalizm dziaáaĔ PR
84,7%

Adepci kierują siĊ w pracy zasadami etyki PR

Wykres 15. Stosunek studentów do etyki public relations
ħródáo: opracowanie wáasne

51,9%

Postrzegana neutralnie

47,2%

Postrzegana negatywnie na tle zagranicznych

50,5%

Polska branĪa PR jest nieetyczna
W najbliĪszych 5 latach nie bĊdzie bardziej etyczna

72,7%

Wykres 16. Postrzeganie polskiej branĪy public relations
ħródáo: opracowanie wáasne

wija siĊ i nie narzeka na zagroĪenia ze strony
marketingu czy reklamy.
2. Jak pokazują szczegóáowe analizy poszczególnych kwestii ujĊtych w ankiecie,
81 proc. respondentów postrzega zawód specjalisty public relations pozytywnie, a 95,8 proc.
uwaĪa go za potrzebny, przy czym 61,6 proc.
ma ĞwiadomoĞü, Īe spoáeczeĔstwo ma o profesji negatywne zdanie. To zapewne jeden z powodów, dla których 47,2 proc. ankietowanych
uwaĪa, Īe naleĪy edukowaü spoáeczeĔstwo, by
poprawiü wizerunek branĪy. Dla przewaĪającej wiĊkszoĞci (88,9 proc.) jest to zawód ciekawy i wymagający kreatywnoĞci (71,8 proc.),
niemniej stresujący (71,3 proc.). Badani zdają

sobie sprawĊ z koniecznoĞci ciągáego uczenia
siĊ PR-owców (88,9 proc.), jednakĪe tylko nieco ponad poáowa (53,7 proc.) jest zdania, Īe do
wykonywania zawodu potrzebne jest wyksztaácenie kierunkowe (wykres 14.).
3. Zadowalające są wyniki analizy czĊĞci
dotyczącej zagadnieĔ etycznych public relations. Respondenci krytycznie i trzeĨwo oceniają postĊpowanie polskich specjalistów i Þrm
PR, poniewaĪ mają ĞwiadomoĞü znaczenia etyki dla profesjonalizmu dziaáaĔ public relations
(90,8 proc.). WyraĨna wiĊkszoĞü deklaruje takĪe kierowanie siĊ w pracy zawodowej zasadami
kodeksów etyki branĪowej (84,7 proc.) (wykres 15.).

Czy jesteĞ dumny z bycia PR-owcem? Public relations w opinii studentów dziedziny

Związek Firm Public Relations

25
38,0%

Polskie Stowarzyszenie Public Relations

41,7%
28,2%

Rada Etyki Public Relations

Wykres 17. Neutralne postrzeganie organizacji branĪowych
ħródáo: opracowanie wáasne
Dziaá PR w firmie

79,2%

Agencja sieciowa
Na wáasny rachunek

73,1%
67,1%

Wykres 18. Preferowane miejsca pracy studentów public relations
ħródáo: opracowanie wáasne

4. BranĪa public relations w Polsce jawi siĊ
ankietowanym raczej pozytywnie (51,9 proc.), ale
nieco gorzej na tle zagranicznych (47,2 proc.).
Co znamienne, 50,5 proc. uwaĪa polskie praktyki public relations za nieetyczne, a 72,7 proc.
nie widzi szans na poprawĊ tego stanu w ciągu
najbliĪszych piĊciu lat (wykres 16.).
5. Ankietowani postrzegają polskie organizacje branĪowe raczej w sposób neutralny.
W stosunku do Polskiego Stowarzyszenia Public Relations tĊ opiniĊ podziela 41,7 proc.
badanych. Nieco mniej respondentów neutralnie postrzega Związek Firm Public Relations
(38,0 proc.). Najsáabiej jest oceniana Rada Etyki Public Relations – tylko 28,2 proc. studentów
miaáo o niej neutralne zdanie (wykres 17.).
6. Jak siĊ czĊsto podkreĞla, jednym z zadaĔ
studiów – szczególnie tych proÞlowanych oraz
I stopnia, mających charakter praktyczny – jest
przygotowanie do wejĞcia na rynek pracy. Ankietowani studenci specjalnoĞci PRiMM mają
stosunkowo jasno sprecyzowane preferencje
zawodowe. WiĊkszoĞü widzi siebie w dziale public relations organizacji (79,2 proc.) lub
w agencji sieciowej dziaáającej na polskim rynku (73,1 proc.), natomiast 67,1 proc. wyraĪa
chĊü pracy na wáasny rachunek (wykres 18.).

Podsumowanie
Badanie miaáo na celu poznanie stopnia przygotowania przyszáych adeptów studiów o proÞlu
public relations do pracy w zawodzie. Zamierzano zweryÞkowaü ich wiedzĊ merytoryczną
i praktyczną, umiejĊtnoĞü oceny zjawisk, procesów i instytucji, a takĪe adekwatnoĞü treĞci
przekazywanych podczas zajĊü dydaktycznych.
W sytuacji czĊstego podnoszenia tematyki public relations w kontekĞcie negatywnym zdecydowano siĊ zapytaü studentów o ich identyÞkacjĊ ze Ğrodowiskiem. Mając ĞwiadomoĞü
ewentualnej krytyki do pewnego stopnia nienaukowego podejĞcia, poproszono o odniesienie siĊ do tytuáowego pytania badania „Czy jesteĞ dumny z bycia PR-owcem?”. Wydaje siĊ, Īe
za budujący i motywujący naleĪy uznaü wynik
tej sondy i uznaü za sukces fakt, Īe 65,8 proc.
respondentów wyraĪa dumĊ z bycia przyszáymi
specjalistami public relations.
Analiza wyników ankiety pokazuje, Īe jeĞli
chodzi o perspektywy rozwoju dziedziny, naleĪy podjąü dziaáania zmierzające do poprawy
identyÞkacji z public relations do 75–85 proc.
Idąc dalej, warto siĊ zastanowiü, jak sprawiü,
by zmniejszyü negatywne postrzeganie polskiej
branĪy PR w spoáeczeĔstwie oraz jak poprawiü
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etycznoĞü i profesjonalizm, dąĪyü do niwelowania róĪnic pomiĊdzy rodzimymi a obcymi praktykami, mobilizowaü organizacje branĪowe do
skuteczniejszego dziaáania i wspóádziaáania na
rzecz poprawy jakoĞci praktyk public relations
w Polsce. W przyszáoĞci planuje siĊ rozszerzyü
projekt badawczy na inne placówki ksztaácące
specjalistów PR, jak równieĪ zbadaü stosunek
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przyszáych dziennikarzy do dziedziny i grupy
zawodowej, z którą przyjdzie im wspóápracowaü podczas pracy w mediach. Wydaje siĊ, Īe
tego rodzaju badania mogą siĊ przyczyniü do
poprawy jakoĞci ksztaácenia public relations,
ale takĪe – w dáuĪszej perspektywie – pozytywnie wpáynąü na standardy funkcjonowania
rodzimej branĪy.

