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Pu blic re la tions: per spek ty wa teo re tycz na 

RY SZARD BA NAJ SKI

To wa rzy stwo Na uko we Prak se olo gii

Pu blic re la tions, mar ke ting, re kla ma, lob bing, spon so ring,
pro pa gan da i agi ta cja – po do bień stwa i róż ni ce

Wpro wa dze nie

Kil ka po wo dów de cy du je o tym, że pu blic re la tions i po krew ne dzia ła nia
zwią za ne z ko mu ni ko wa niem spo łecz nym są tak trud ne do zde fi nio wa nia.
Głów nym źró dłem tych trud no ści jest zło żo na i dy na micz na na tu ra tych
dzia łań. Szu ka jąc od po wie dzi na py ta nie, ja ki jest za kres obo wiąz ków pol -
skie go pia row ca i przed sta wi cie li po krew nych form ko mu ni ko wa nia, prze -
ana li zo wa łem kil ka dzie siąt ogło szeń pra so wy ch1 do ty czą cych wy ma gań
i za kre su obo wiąz ków prze wi dzia nych dla przed sta wi cie li tych pro fe sji.

Od kan dy da tów na spe cja li stów ds. PR wy ma ga się na ogół spe cja li stycz -
ne go wy kształ ce nia i do świad cze nia w za kre sie PR lub rów no waż ne go, tj.
do ty czą ce go me diów, ko mu ni ka cji spo łecz nej lub mar ke tin gu. Pod kre śla się
zwłasz cza „ro ze zna nie w ryn ku me diów”, umie jęt ność re da go wa nia ma te -
ria łów pra so wych, or ga ni za cji even tów, spo tkań i kon fe ren cji pra so wych.
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Cza sa mi od kan dy da ta na spe cja li stę PR ocze ku je się za le d wie „lek kie go
pió ra”, kre atyw no ści i umie jęt no ści do brej or ga ni za cji pra cy. W za kre sie
obo wiąz ków wy mie nia się naj czę ściej dba łość o po zy tyw ny wi ze ru nek fir -
my, re da go wa nie in for ma cji pra so wych, tek stów prze mó wień, pre zen ta cji
mul ti me dial nych, biu le ty nów fir mo wych itp., mo ni to ring me diów i do ko ny -
wa nie ocen sku tecz no ści pro wa dzo nych dzia łań, za pew nie nie obie gu in for -
ma cji we wnątrz i na ze wnątrz fir my, w tym roz sy ła nie ko mu ni ka tów pra so -
wych, pro wa dze nie kor po ra cyj nej stro ny in ter ne to wej i re ali zo wa nie
pro jek tów spon so rin go wych.

Do obo wiąz ków PR me ne dże rów na le ży współ pra ca z za rzą dem fir my
w za kre sie bu do wa nia stra te gii kon tak tów ze wnętrz nych, kre owa nie wi ze -
run ku fir my na ryn ku kra jo wym, utrzy my wa nie do brych re la cji z me dia mi,
a tak że „two rze nie i re ali za cja im prez pro mo cyj nych”.

Po szu ku je się też spe cja li stów ds. PR/mar ke tin gu. Na tak po łą czo ne za -
da nia skła da ją się m.in. na stę pu ją ce dzia ła nia: pro wa dze nie pro jek tów mar ke -
tin go wych i PR zwią za nych z mar ką i wi ze run kiem fir my, kon tak ty z me dia -
mi, ko or dy na cja prac przy even tach i ak cjach pro mo cyj nych, opra co wy wa nie
i pro duk cja ma te ria łów pra so wych i mar ke tin go wych oraz przy go to wa nie
kon cep cji pla no wa nia oraz re ali za cja kam pa nii re kla mo wych, pro mo cyj nych
i szko le nio wych. Wo bec spe cja li stów ds. mar ke tin gu za da nia są po dob ne,
obej mu ją tak że funk cje z za kre su PR, tj. na wią zy wa nie i pod trzy my wa nie
współ pra cy z or ga ni za cja mi bran żo wy mi, ko mu ni ka cja z klien ta mi, a tak że
bli ska współ pra ca z dzia łem sprze da ży.

Od spe cja li stów ds. re kla my wy ma ga się zna jo mo ści ryn ku re kla mo we -
go, do świad cze nia w sprze da ży re klam lub usług mar ke tin go wych, umie jęt -
no ści iden ty fi ko wa nia po trzeb klien ta i bu do wa nia do brych re la cji, przy go -
to wy wa nia ofert han dlo wych i re ali za cji in nych za dań, któ re do ty czą
za rów no PR i re kla my, jak i mar ke tin gu oraz sprze da ży. Sze ro ki za kres za -
dań i od po wie dzial no ści ad re so wa ny jest do spe cja li sty ds. pu blic af fa irs
i od po wie dzial ne go biz ne su: współ pra ca z in sty tu cja mi opi nio twór czy mi
i or ga ni za cja mi ze wnętrz ny mi w ce lu za pew nie nia przy ja zne go śro do wi ska
re gu la cyj ne go dla pro wa dze nia dzia łal no ści biz ne so wej, mo ni to ro wa nie ryn -
ku me diów i te le ko mu ni ka cyj ne go oraz pro ce sów le gi sla cyj nych z ob sza ru
dzia łal no ści fir my, re ali zo wa nie pro jek tów z za kre su pu blic af fa irs oraz od -
po wie dzial ne go biz ne su, w tym PR oraz spon so rin go wych, dba łość o po zy -
tyw ny wi ze ru nek fir my. Ma my tu przy kład łą cze nia za dań co naj mniej z za -
kre su wę ziej ro zu mia ne go PR, pu blic af fa irs, spon so rin gu i lob bin gu.
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Nie któ re fir my zgła sza ją za po trze bo wa nie na spe cja li stów zaj mu ją cych się
rów no cze śnie re kla mą i cor po ra te iden ti ty.

Z tych przy kła dów wy ni ka, że gra ni ce pod mio to we go po dzia łu za -
dań/obo wiąz ków do ty czą cych róż nych ro dza jów ko mu ni ko wa nia spo łecz -
ne go są dość płyn ne. Wią że się to nie wąt pli wie z róż no rod no ścią form or ga -
ni za cyj nych, po czy na jąc od sa mo dziel nych agen cji PR, re kla my czy
lob bin gu, a koń cząc na jed no oso bo wych sta no wi skach w fir mie, zaj mu ją -
cych się nie mal wszyst kim, co do ty czy za dań z za kre su ko mu ni ko wa nia spo -
łecz ne go.

Czy jest więc ce lo we pre cy zo wa nie za kre su za dań, me tod i tech nik dzia -
ła nia oraz od po wie dzial no ści spo łecz no -mo ral nej róż nych form ko mu ni ka -
cji spo łecz nej? Wy da je się, że nie za leż nie od ist nie ją cej prak ty ki, zwłasz cza
w sfe rze biz ne su, na to py ta nie na le ży od po wie dzieć po zy tyw nie, cho ciaż by
ze wzglę du na na stę pu ją ce prze słan ki:

a) Ob ser wu je się sta ły wzrost sa mo dziel nych agen cji PR, re kla my, lob -
bin gu itp., świad czą cych usłu gi za in te re so wa nym fir mom i in nym in sty tu -
cjom oraz spe cja li zu ją cych się w wy bra nych me to dach i tech ni kach ko mu -
ni ka cji spo łecz nej

b) Co raz czę ściej pra wo i ety ka re gu lu ją – a są to z re gu ły re gu la cje od -
ręb ne – dzia ła nia do ty czą ce ca łych ob sza rów ko mu ni ka cji spo łecz nej,
a zwłasz cza wy ko rzy sty wa nych w nich me tod i tech nik sty ka ją cych się
z istot ny mi war to ścia mi spo łecz ny mi.

c) Wy od ręb nie nie pod sta wo wych form ko mu ni ka cji spo łecz nej w sen sie
or ga ni za cyj no -czyn no ścio wym sprzy ja ich pro fe sjo na li za cji, trans pa rent no -
ści i okre śle niu stan dar dów od po wie dzial no ści spo łecz nej.

Kry te ria wy od ręb nia nia róż nych form ko mu ni ko wa nia spo łecz ne go

Au tor ka jed ne go z pierw szych pol skich pod ręcz ni ków do ty czą cych PR,
Kry sty na Woj ci k2, za uwa ża, że „Po kre wień stwo lub toż sa mość w sto sun ku
do PR (in nych form ko mu ni ko wa nia spo łecz ne go – przyp. R.B.) upa tru je się
naj czę ściej na pod sta wie toż sa mo ści lub po kre wień stwa me tod i tech nik
dzia ła nia, pew nej zbież no ści ce lów, po do bień stwa na zwy lub iden tycz no ści
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grup spo łecz nych i ad re sa tów dzia łal no ści in for ma cyj nej”3. Ana li zu jąc od -
dziel nie każ de z wy mie nio nych tu kry te riów, au tor ka do strze ga wie le po -
krew nych, a na wet toż sa mych form ko mu ni ko wa nia, ale wska zu je też
na for my róż nią ce się. Ze wzglę du na pod sta wo wą me to dę ko mu ni ko wa nia
PR jest po krew ne lub toż sa me z dzien ni kar stwem, sze ro ko po ję tą współ pra -
cą z pra są, re kla mą, a na wet pro pa gan dą, cho ciaż au tor ka za zna cza przy tym,
że te po krew ne w sto sun ku do PR for my opie ra ją się na jed no stron nym in -
for mo wa niu4. Jest to jed nak, jak są dzę, róż ni ca za sad ni cza pod wa run kiem,
że pia row cy trak tu ją swo ją spe cja li za cję w spo sób pro fe sjo nal ny i dba ją
o wła sny wi ze ru nek. Ze wzglę du na iden tycz ność czę ści pod mio tów, na któ -
re się od dzia łu je, PR jest bli skie hu man re la tions, któ re zresz tą by wa okre śla -
ne ja ko in ter nal PR (PR be gin at ho me)5. Uwzględ nia jąc po do bień stwo ce lu
PR jest iden tycz ne z cor po ra te iden ti ty (CI) i pu bli ci ty. Przy bliż szej ana li zie
CI au tor ka uści śla tę opi nię i stwier dza, że jest to tyl ko część PR6, a pu bli ci ty
jest „do pro wa dzo ną do skraj nej prze sa dy au to pre zen ta cją, na ogół skon cen -
tro wa ną w cza sie”7, a po nad to nie jest pod da ne ta kie mu sa mo ogra ni cze niu
mo ral ne mu jak PR8. Na pod sta wie sto so wa nych na rzę dzi dzia ła nia, ce lu,
iden tycz no ści grup ce lo wych PR jest bli ski lob bin go wi, a z uwa gi na po do -
bień stwo na zwy – do pu blic af fa irs (PA). Jed no cze śnie K. Woj cik za zna cza,
że pu blic af fa irs jest tyl ko dzia łem PR, któ ry „kształ tu je i utrzy mu je sto sun ki
z oto cze niem rzą do wym, wła dza mi i wspól no ta mi miesz kań ców, spo łecz no -
ścia mi lo kal ny mi, by wpły wać na po lty kę spo łecz ną”9. W biz ne sie PR sto su -
je po dob ne na rzę dzia jak mar ke ting, a więc PR jest dzia łal no ścią mar ke tin go -
wą. PR i mar ke ting mo gą się – zda niem K. Woj cik wza jem nie wspo ma gać.
Mar ke ting in te gru je ak tyw ność fir my do ty czą cą ryn ku i zby tu, a PR in te gru -
je wszyst kie de cy zje kie row nic twa fir my wo bec jej oto cze nia10.

Na tle PR pro pa gan dę wy róż nia ją ce le po li tycz ne i świa to po glą do we oraz
dą że nie do szyb kie go efek tu, po łą czo ne z se lek cją in for ma cji11. Po dob ne ce -
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le, za wę żo ne głów nie do sfe ry po li ty ki, przy świe ca ją agi ta cji. Jej dzia ła nia
cha rak te ry zu ją się zwy kle peł ny mi prze sa dy, afek tyw ny mi ape la mi12.

K. Woj cik pod kre śla wy raź nie od ręb ność re kla my w sto sun ku do PR, po -
nie waż każ da z tych form ko mu ni ko wa nia ma in nych ad re sa tów wpły wu,
ope ru je od ręb ny mi tre ścia mi dzia łal no ści in for ma cyj nej, osią ga swo je ce le
w róż nych okre sach dzia ła nia, wy ko rzy stu je in ne tech ni ki dzia ła nia, a na wet
in ne pod sta wy praw ne do stę pu do me diów13.

Sam Black, au tor bry tyj skie go pod ręcz ni ka na te mat PR14, sta ra się wy raź -
nie roz gra ni czyć ta kie ro dza je ko mu ni ko wa nia spo łecz ne go jak: mar ke ting, re -
kla ma, pro pa gan da, lob bing, spon so ring i PR. Ana li zu jąc re la cje mię dzy PR
a mar ke tin giem, au tor pod kre śla przede wszyst kim ce chy wspól ne tych obu
form ko mu ni ko wa nia, ale PR przy pi su je szer szy za kres dzia ła nia, obej mu ją cy
zwłasz cza lob bing par la men tar ny, we wnętrz ne kon tak ty z pra cow ni ka mi, kon -
tak ty ze spo łecz no ścia mi lo kal ny mi, za rzą dza nie w sy tu acjach kry zy so wych,
od po wie dzial ność spo łecz ną fir my wraz z ochro ną śro do wi ska na tu ral ne go15.

Znacz nie wy raź niej sze są kry te ria roz róż nia nia re kla my od PR. Są to:
a) wy ko rzy sta nie me diów – re kla ma ku pu je czas lub miej sce, PR sta ra się

zdo być opis da nej spra wy w me diach;
b) kon tro la prze ka zu – w re kla mie ści sła kon tro la za war to ści i cza su,

w PR względ nie ma ła kon tro la;
c) wia ry god ność prze ka zu – w re kla mie ma ła, w PR względ nie du ża ak -

cep ta cja prze ka zu;
d) typ do ce lo wych od bior ców – w re kla mie wą ska gru pa do ce lo wych od -

bior ców, po wią za na z ryn kiem, w PR zaś ści śle okre ślo ne gru py spo łecz ne
(gru py od bior ców);

e) punkt kon cen tra cji dzia ła nia – w re kla mie na kie ro wa ne na ry nek
i sprze daż, w PR na sta wio ne na po sta wy lub sy tu acje;

f) za kres cza so wy – w re kla mie za da nia względ nie krót ko ter mi no we,
w PR za rów no krót kie - jak i dłu go ter mi no we za da nia do ce lo we;

g) oce na – w re kla mie usta lo ne tech ni ki po mia ru, w PR względ nie ogra -
ni czo ne me to dy oce ny;
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h) płat ność dla agen cji – agen cje re kla mo we opła ca ne są głów nie z pro -
wi zji od me diów, a agen cje PR za kon kret ne usłu gi lub otrzy mu ją sta łą opła -
tę rocz ną16.

Zda niem S. Blac ka naj waż niej sze róż ni ce do ty czą spo so bu wy ko rzy sta -
nia me diów, tzn. w re kla mie moż na wy ku pić miej sce, w ob rę bie któ re go ma
się cał ko wi tą kon tro lę nad tek stem i pre zen ta cją prze ka zu bez na ru sza nia
norm praw nych i mo ral nych. Mi mo tych róż nic S. Black uwa ża, że dzia łal -
ność re kla mo wa jest czę ścią PR i dla te go też w nie któ rych fir mach dział PR
zaj mu je się rów nież re kla mą. Wy da je się jed nak, że je śli PR dba o swój wła -
sny wi ze ru nek i nie chce być utoż sa mia ny z na chal ną, ma ni pu la tor ską re kla -
mą, to re ali zu jąc za da nia re kla mo we po wi nien dzia łać w ob sza rze re kla my
z uwzględ nie niem wyż szych stan dar dów pro fe sjo nal nych i oby cza jo wych.

Wg S. Blac ka pro pa gan dę i PR róż nią wy raź nie ce le i spo so by dzia ła nia.
Za da niem pro pa gan dy jest stwo rze nie ru chu spo łecz ne go lub gru py zwo len -
ni ków, a sa mi jej twór cy są nie rzad ko nie roz po zna wal ni. Po nad to pro pa gan -
da ope ru je try bem roz ka zu ją cym i jest jed no stron na, na to miast PR ma na ce -
lu osią gnię cie obo pól ne go zro zu mie nia i zgo dy przez dia log i dwu stron ną
in for ma cję, a przy tym za wsze ist nie je moż li wość iden ty fi ka cji źró dła prze -
ka zu17. Na tu rę lob bin gu de ter mi nu je typ sys te mu par la men tar ne go i po li -
tycz ne go, cho ciaż w wie lu kra jach ta część PR nie jest wy raź nie usank cjo no -
wa na praw nie18. W Pol sce na stą pi ło to do pie ro w 2005 r. Spon so ring to
sto sun ko wo no we na rzę dzie PR, a szcze gól nie istot ne jest w tych dzia ła niach
opar cie umo wy spon so rin gu na roz sąd nych za sa dach han dlo wych19.

Kwe stie po kre wień stwa i róż nic pię ciu głów nych ty pów ko mu ni ko wa nia
nie co ina czej po strze ga Woj ciech Fur man, au tor pod ręcz ni ka po świę co ne go
dzien ni kar stwu i PR20. Te wy bra ne przez au to ra ty py ko mu ni ko wa nia to po -
pu lar na li te ra tu ra i sztu ka, dzien ni kar stwo, PR, re kla ma oraz na uka i edu ka -
cja. Na uka i edu ka cja ja ko swo isty typ ko mu ni ko wa nia, zaj mu ją cy się opi -
sem rze czy wi sto ści i we ry fi ka cją tych opi sów, ma na ty le swo iste ce chy, że
au tor po mi ja go w swo jej ana li zie po rów naw czej. Czte ry po zo sta łe ty py ko -
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mu ni ko wa nia ma so we go W. Fur man róż ni cu je we dług kry te rium dzia łań
w in te re sie spo łecz nym lub par ty ku lar nym oraz ze wzglę du na kre owa nie
fik cji istot nej lub tyl ko do pusz czal nej oraz fik cji nie do pusz czal nej lub to le -
ro wa nej wy jąt ko wo. Dzia ła nie w in te re sie spo łecz nym ce chu je li te ra tu rę
i dzien ni kar stwo, re kla ma i PR dzia ła ją zaś w in te re sie par ty ku lar nym. Fik -
cję istot ną lub tyl ko do pusz czal ną upra wia ją li te ra tu ra i re kla ma, dzien ni -
kar stwo i PR nie mo gą to le ro wać fik cji bądź to le ru ją ją wy jąt ko wo21. Tak
uję ty mo del róż nic mo że bu dzić za strze że nia, zwłasz cza ze stro ny pra cow -
ni ków PR.

W przy to czo nych przez trzech au to rów kon cep cjach po kre wień stwa
i róż nic pod sta wo wych ro dza jów ko mu ni ko wa nia spo łecz ne go wy stę pu je
spo ro roz bież nych ocen. Jest to zro zu mia łe w świe tle prak ty ki pia row skiej
tych au to rów, przy ję tych przez nich za ło żeń teo re tycz nych i me to do lo gicz -
nych, a na wet cza su po wsta wa nia przy wo ły wa nych tu pod ręcz ni ków. Nie -
któ re roz bież ne uję cia do ty czą ce np. re la cji mię dzy PR i mar ke tin giem wy -
ni ka ją nie wąt pli wie z ob ser wa cji prak ty ki ko mu ni ko wa nia spo łecz ne go
w róż nych kra jach. Gdy S. Black przy pi su je szer szy za kres dzia ła nia dzia -
łom i agen cjom PR to mo że to wy ni kać z ob ser wa cji re aliów bry tyj skich
i ame ry kań skich, a ści ślej – wi docz nej na tych ryn kach ten den cji roz wo jo -
wej, gdy zaś pol scy au to rzy utrzy mu ją, że PR jest czę ścią mar ke tin gu, to
prze ma wia za tym fakt do brze za ko rze nio nych i roz wi nię tych dzia łów mar -
ke tin gu w pol skich fir mach i za ra zem bę dą cej jesz cze w po wi ja kach dzia łal -
no ści PR na pol skim ryn ku.

Nie kwe stio nu jąc więk szo ści traf nych uwag wy mie nio nych wy żej au to -
rów pod ręcz ni ków, war to za gad nie nie po kre wień stwa i róż nic wspo mnia -
nych ty pów ko mu ni ko wa nia pod dać nie co szer sze mu oglą do wi w per spek -
ty wie prak se olo gicz nej i etycz nej.

W per spek ty wie prak se olo gicz nej

Ta de usz Ko tar biń ski pi sał, iż „Głów nym za da niem prak se olo gii jest
uświa do mie nie, sfor mu ło wa nie, uza sad nie nie i sys te ma ty za cja za le ceń ogól -
nych i prze stróg do ty czą cych spraw no ści dzia łań, in ny mi sło wy ich prak -
tycz no ści. (...) Oce na prak tycz na, czy li spraw no ścio wa, spro wa dza się

15

21 Tam że, s. 59.



do py tań o sku tecz ność i eko no micz ność dzia ła nia”22. Dzia ła nia sku tecz ne to
ta kie, któ re pro wa dzą do ob ra ne go ce lu, a eko no micz ne – to wy daj ne
i oszczęd ne. Po za ty mi pod sta wo wy mi „wa lo ra mi do brej ro bo ty” T. Ko tar -
biń ski wy mie nia do dat ko we kry te ria spraw ne go dzia ła nia, ta kie jak: ener -
gicz ność, pro sto ta, czy stość, udat ność i do kład ność23. W świe tle tych i do -
dat ko wo uszcze gó ło wio nych w prak se olo gicz nej teo rii or ga ni za cji kry te riów
moż na oce niać spraw ność róż nych form ko mu ni ko wa nia. W prak se olo gicz -
nej teo rii or ga ni za cji istot ne jest też roz róż nie nie trzech wa rian tów or ga ni za -
cji: rze czo we go, ja ko pew ne go ze spo łu re ali zu ją ce go za ło żo ne ce le, czyn no -
ścio we go, obej mu ją ce go czyn no ści or ga ni zo wa nia, i atry bu to we go,
cha rak te ry zu ją ce go wa run ki spraw no ści or ga ni za cji24.

Pro ble ma ty ka sku tecz no ści dzia łań cha rak te ry zu ją cych po szcze gól ne
for my ko mu ni ko wa nia spo łecz ne go sta no wi od dziel ny przed miot ba dań
i w tym ar ty ku le moż na się ogra ni czyć do za sy gna li zo wa nia tych aspek tów,
któ re po głę bia ją ogląd po do bieństw i róż nic wspo mnia nych już form ko mu -
ni ko wa nia. Przy du żym zróż ni co wa niu or ga ni za cyj nym – rze czo wym, czyn -
no ścio wym i atry bu to wym – agen cji i dzia łów firm świad czą cych usłu gi
w za kre sie ko mu ni ko wa nia spo łecz ne go trud no okre ślić jed no znacz ne mier -
ni ki sku tecz no ści dzia łań owych agen cji czy wy spe cja li zo wa nych dzia łów
firm. 

Pi sząc o sku tecz no ści dzia łań PR, Woj ciech Bu dzyń ski zwra ca uwa gę, iż
szcze gól nie trud ne jest mie rze nie wpły wu dzia łań PR na osią gnię cie ce lu
głów ne go przed się bior stwa, ja kim jest z re gu ły zwięk sze nie po py tu na ofe -
ro wa ne pro duk ty, a w efek cie do pro wa dze nie do wzro stu sprze da ży i zy -
sku25. Skła da ją się na to na stę pu ją ce czyn ni ki: a) dzia ła nia PR nie wpły wa ją
na po pyt tak bez po śred nio, jak np. re kla ma, i ich skut ki ujaw nia ją się w dłuż -
szym okre sie, b) obok PR na wzrost sprze da ży i zy sków ma nie wąt pli wy
wpływ mar ke ting i róż ne for my pro mo cji z wy ko rzy sta niem re kla my, c)
istot ny by wa wpływ czyn ni ków ze wnętrz nych, ta kich jak dzia łal ność kon ku -
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22 T. Ko tar biń ski, Prak se olo gia. Część II, w: Dzie ła wszyst kie, Osso li neum, Wro cław
2003, s. 5.

23 T. Ko tar biń ski, Trak tat o do brej ro bo cie, Osso li neum, Wro cław 1982, s. 104 i na stęp.
24 Por. W. Kie żun, Prak se olo gia w prak ty ce or ga ni za cyj nej, w: R. Ba naj ski, W. Ga spar ski,

A. Le wic ka -Strza łec ka, Myśl Ta de usza Ko tar biń skie go i jej współ cze sna re cep cja, Wyd. PAN
i TNP, War sza wa 2006.

25 W. Bu dzyń ski, Pu blic re la tions. Za rzą dza nie re pu ta cją fir my, Po ltext, War sza wa 2001,
s. 152.



ren cji, po ziom do cho dów na byw ców itp. Mniej pro ble mów stwa rza ba da nie
sku tecz no ści dzia łań wy bra ne go za kre su usług pia row skich, np. kre owa nie
toż sa mo ści fir my (CI) lub – co wy ma ga mniej sze go za kre su dzia łań – wi ze -
run ku fir my26. W związ ku z tym ostat nim przy kła dem nie bez zna cze nia jest
tu czyn nik tem po ral ny. Tak np. two rze nie wi ze run ku mia sta dla po trzeb tu -
ry stycz nych mo że przy no sić efek ty w krót kim cza sie i wte dy moż na ła twiej
zi den ty fi ko wać wpływ czyn ni ków ze wnętrz nych.

W dzia ła niach do ty czą cych ko mu ni ko wa nia spo łecz ne go ich wy two ry
– nie li cząc sto so wa nych na rzę dzi w po sta ci plansz re kla mo wych, bro szur,
ulo tek itp. – rzad ko ma ją cha rak ter ma te rial ny, a stan rze czy wy wo ła ny dzia -
ła niem, czy li re zul tat, mo że mieć róż ne kon se kwen cje, bę dą ce skut kiem po -
śred nim27. W Pol sce od kil ku lat gło śne są spo ry do ty czą ce lo ka li za cji au to -
strad czy ob wod nic. Za okre ślo ny mi pro jek ta mi sto ją z re gu ły lob bi ści i je śli
ja kieś lob by do pro wa dzi do przy ję cia na wet naj lep sze go, tzn. względ nie ta -
nie go i naj mniej szko dli we go pod wzglę dem eko lo gicz nym pro jek tu, to je go
kon se kwen cją bę dą z re gu ły pro te sty in nych grup spo łecz nych nie za do wo lo -
nych z wy ty cze nia da nej tra sy ko mu ni ka cyj nej.

Wy da je się, że sto sun ko wo ła twiej okre ślić sku tecz ność vs nie sku tecz -
ność dzia łań pro pa gan do wych i/lub mar ke tin gu po li tycz ne go bądź agi ta cji.
Ośrod ki ba dań opi nii pu blicz nej do ko nu ją zle co nych lub z wła snej ini cja ty -
wy czę stych ba dań uwzględ nia ją cych efek ty kon kret nych dzia łań, a na wet
po je dyn czych wy po wie dzi po li ty ków. Tak np. gdy je den z pre mie rów wy ty -
kał po wo dzia nom za nie dba nia ubez pie czeń nie ru cho mo ści, utra co nych pod -
czas wiel kiej po wo dzi, je go wy po wiedź za owo co wa ła na tych miast wy raź -
nym spad kiem je go no to wań wy bor czych i w kon se kwen cji prze gra ny mi
przez je go obóz po li tycz ny wy bo ra mi. 

Pro pa gan dę i agi ta cję wy bor czą moż na oce niać w wie lu przy pad kach
licz bą osób, któ re uczest ni czy ły w wy bo rach lub w in nych ma so wych ak -
cjach (pro te stach spo łecz nych, ma ni fe sta cjach itp.). W wy bo rach lub re fe -
ren dach licz ba uczest ni ków jest do kład nie zna na, ale jest cie ka we, że sza -
cun ki licz by osób ma ni fe stu ją cych lub pro te stu ją cych są bar dzo roz bież ne.
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26 Por. M. Snar ska, Dla cze go sa mo rząd po wi nien okre ślać swo ją toż sa mość, http.//mar ke -
ting. org. pl/in dex. php/go=2/ac…-37k.
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Or ga ni za to rzy pro te stów znacz nie za wy ża ją licz bę uczest ni ków, chcąc wy -
ka zać więk szą sku tecz ność swo ich ak cji, po li cja jest na ogół w ta kich przy -
pad kach bliż sza praw dy. Abs tra hu jąc od te go ro dza ju „post pro pa gan dy”,
war to w każ dym przy pad ku roz róż niać wpływ na sku tecz ność dzia łań w tym
za kre sie ce lo wo sto so wa nych na rzę dzi pro pa gan do wych i czyn ni ków przy -
pad ko wych (sta nu po go dy, okre su urlo po we go, dłu gich week en dów, przy -
pad ko wych zda rzeń wy wo łu ją cych nie prze wi dzia ne emo cje itp.).

Dzia łal ność w za kre sie ko mu ni ka cji spo łecz nej wy ma ga głę bo kiej wie -
dzy spe cja li stycz nej, zwłasz cza w za kre sie sku tecz nych, a za ra zem go dzi -
wych me tod i tech nik ko mu ni ka cyj nych. PR w zgod nej opi nii ba da czy ucho -
dzi za dzia łal ność wy so ce spe cja li stycz ną.

„Za le ty spe cja li za cji – pi sał T. Ko tar biń ski – zna ne są po wszech nie
i spro wa dza ją się do te go, że sku pio ny spe cja li sta le piej ro bi jed ną w da nej
dzie dzi nie ro bo tę niż roz pro szo ny dy le tant. Wsze la ko za zna cza ją się tu
ujem ne skut ki spe cja li za cji nad mier nej: przede wszyst kim za nik kom pe ten -
cji w dzie dzi nach, od któ rych bądź co bądź za le ży dzie dzi na spe cja li sty, zbyt
sta now czo izo lo wa na, a wraz z tym osła bie nie zdol no ści da wa nia so bie ra dy
w przy pad kach za bu rzeń po cho dzą cych z ze wnątrz. W związ ku z tym po zo -
sta je osła bie nie umie jęt no ści kie ro wa nia ca ło ścią u spe cja li sty od funk cji
cząst ko wych. Sły chać np. czę sto, że le karz spe cja li sta le czy cho ro bę, ale nie
cho re go. Da lej, spe cja li za cja bar dzo wy ja skra wio na osła bia ogól ną dzia łal -
ność pra cow ni ka, nu żąc go jed no staj no ścią pra cy i bra kiem sa tys fak cji twór -
czych przy za da niach cząst ko wych bez po śred nio nie in te re su ją cych”28.

Wy da je się, że dy le tanc two za gra ża naj bar dziej tym dzia ła niom z za kre su
ko mu ni ka cji spo łecz nej, któ re zo sta ły wy kre owa ne w wy ni ku mo dy, błęd ne -
go ro zu mie nia za dań mar ke tin gu czy PR lub bra ku pro fe sjo nal ne go przy go -
to wa nia pra cow ni ków do te go ty pu za dań. Nie rzad ko zda rza się, zwłasz cza
w mniej szych fir mach, iż ze wzglę dów oszczęd no ścio wych kie row nic two
fir my przy dzie la za da nia z za kre su ko mu ni ka cji spo łecz nej nie przy go to wa -
nej do tej ro li oso bie spo śród wła snych pra cow ni ków i efek ty ta kich dzia łań
są ma ło sku tecz ne lub wręcz ne ga tyw ne. War to zwró cić uwa gę, że dzia ła nia
w za kre sie ko mu ni ka cji spo łecz nej są, z na tu ry rze czy, dzia ła nia mi wy ma ga -
ją cy mi wy so kie go stop nia kre atyw no ści, choć by dla te go że kon ku ren cja wy -
mu sza sta ły po stęp w za kre sie me tod i tech nik ko mu ni ka cyj nych, a oto cze -
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nie (ogól nie mó wiąc – in te re sa riu sze), na któ re się od dzia łu je, też ule ga sta -
łym zmia nom. Wy so ka kre atyw ność, sta no wiąc nie zby wal ny ele ment pro fe -
sjo na li zmu, jest w tym ob sza rze dzia łań sku tecz nym re me dium na ru ty nę,
przed któ rą ostrze gał T. Ko tar biń ski.

Współ cze sny roz wój ko mu ni ko wa nia spo łecz ne go po le ga nie tyl ko
na kre owa niu no wych me tod i tech nik prze ka zu, lecz tak że na wy ła nia niu się
no wych spe cja li za cji, któ re re ali zu ją sta re ce le w zmie nia ją cych się wa run -
kach, ale przy bie ra ją od ręb ne for my or ga ni za cyj ne, a przy tym wpro wa dza -
ją pew ne in no wa cje w za kre sie tech nik prze ka zu. Przy kła dem mo że być
mar ke ting szep ta ny29, któ ry po le ga na „wy wo ła niu szu mu” wo kół da ne go
pro duk tu przy po mo cy gru py wy na ję tych lu dzi. Ze wzglę du na na zwę, ce le
bez po śred nio ko mer cyj ne i szyb kość dzia ła nia jest to nie wąt pli wie część
mar ke tin gu. Ta dzia łal ność, zna na od daw na w mi kro ska li np. w przy pad ku
ja kie goś skle pi ku, zo sta ła za po cząt ko wa na w ska li wiel kie go ryn ku w 2002 r.
w USA przez fir mę BzzA gent, któ ra po 5 la tach dzia łal no ści stwo rzy ła so bie
sieć 250 ty się cy agen tów roz sia nych po ca łych Sta nach Zjed no czo nych i Ka -
na dzie. W Pol sce mar ke ting szep ta ny ja ko dzia łal ność usłu go wą roz po czę ła
fir ma Stre et com, któ ra ucho dzi za naj więk szą w tej bran ży.

Róż ne for my ko mu ni ko wa nia spo łecz ne go cha rak te ry zu ją się mniej szym
lub więk szym sty kiem z war to ścia mi kon sty tu ują cy mi ład spo łecz no -go spo -
dar czy. Je śli w wy ni ku tej dzia łal no ści są za gro żo ne istot ne war to ści, wów -
czas jest ona re gla men to wa na przez obo wią zu ją ce pra wo. Ta kie re gla men ta -
cje praw ne w od nie sie niu do ko mu ni ko wa nia spo łecz ne go za war te są
zwłasz cza w usta wach o zwal cza niu nie uczci wej kon ku ren cji, w ko dek sie
cy wil nym, pra wie pra so wym, o zna kach to wa ro wych, dzia łal no ści lob bin go -
wej, w roz po rzą dze niach Kra jo wej Ra dy Ra dio fo nii i Te le wi zji do ty czą cych
dzia łal no ści re kla mo wej i spon so ro wa nia okre ślo nych au dy cji, w za rzą dze -
niu pre ze sa Urzę du Pa ten to we go RP w spra wie ochro ny zna ków to wa ro -
wych i w in nych ak tach praw nych, w tym tak że w pra wie lo kal nym. Sko ro
np. dzia łal ność lob bin go wa zo sta ła usank cjo no wa na praw nie30, to lob bi ści
upra wia ją cy dzia łal ność za wo do wą mu szą speł niać wszyst kie wa run ki wy -
ma ga ne przez usta wę (zwłasz cza art. 2 pkt 3). Je śli teo re ty cy i me ne dże ro -
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wie pu blic re la tions trak tu ją lob bing ja ko dział PR, to w świe tle obo wią zu -
ją ce go pra wa w Pol sce lob bi ści bę dą się wy róż niać na tle in nych pia row ców
m.in. swym sta tu sem praw nym.

W per spek ty wie etycz nej

Po szcze gól ne for my ko mu ni ko wa nia spo łecz ne go róż ni cu je w du żym
stop niu ich stro na etycz na. Naj star sze for my, ta kie jak pro pa gan da i agi ta cja,
ule gły w ostat nich kil ku dzie się ciu la tach wy raź nej de gra da cji mo ral nej.
War to przy po mnieć, że ter min „pro pa gan da” w XVII wie ku, dzię ki pa pie żo -
wi Grze go rzo wi XV, zna lazł się w ła ciń skim okre śle niu kon gre ga cji krze -
wie nia wia ry. Ne ga tyw nych sko ja rzeń nie wy wo ły wał jesz cze w la tach woj -
ny, sko ro waż ny pion or ga ni za cyj ny Ar mii Kra jo wej, zaj mu ją cy się m.in.
wi ze run kiem pań stwa pod ziem ne go i je go sił zbroj nych, zo stał na zwa ny
Biu rem In for ma cji i Pro pa gan dy. W Pol sce Lu do wej ko mór ki pro pa gan dy
uzy ska ły wy so ki sta tus w rzą dzą cej par tii i w jej sa te lic kich or ga ni za cjach,
w ad mi ni stra cji pań stwo wej, w woj sku i w in nych sfe rach ży cia spo łecz ne -
go. Pro pa gan da w kra jach so cja li stycz nych, ste ro wa na od gór nie, dys po nu ją -
ca nie zwy kle waż nym na rzę dziem w po sta ci cen zu ry, li czą ca za wsze
na wspar cie władz, włącz nie z or ga na mi ści ga nia i są dow nic twa, ule gła nie -
mal cał ko wi tej de gren go la dzie i zwłasz cza w Pol sce sta ła się cał ko wi cie nie -
sku tecz na, na wet wów czas, gdy jej prze kaz do ty czył spraw go dzi wych. To
ne ga tyw ne sko ja rze nie zwią za ne z dzia łal no ścią pro pa gan do wą za ko rze ni ło
się tak sil nie w świa do mo ści spo łecz nej, że okre śle nie ja kichś dzia łań mia -
nem pro pa gan do wych wy wo łu je już w pierw szym od ru chu re pul sję wśród
od bior ców prze ka zu pro pa gan do we go. Po dob ne prze war to ścio wa nia do ty -
czą agi ta cji. Po nie waż sam cel dzia łań agi ta cyj nych, po le ga ją cy na wpły wa -
niu na po sta wy i za cho wa nia róż nych śro do wisk spo łecz nych, a na wet na ca -
łe spo łe czeń stwo jest na dal istot nym ele men tem dzia łań po li tycz nych, więc
naj czę ściej uży wa się dziś ta kich okre śleń, jak mar ke ting po li tycz ny, kre -
owa nie no we go wi ze run ku lub dzia łal ność PR, a nie rzad ko sto su je się ta kie
neu tral ne na zwy, jak ak cja wy ja śnia ją ca rzą du czy dia log ze spo łe czeń -
stwem. W me diach czę sto po ja wia ją się in for ma cje o ko rzy sta niu przez par -
tie i po li ty ków z usług PR i wów czas o PR mó wi się w kon tek ście mo ral nie
ne ga tyw nym (kre owa nie „pro duk tów fak to po dob nych”, wy ko rzy sty wa nie
pseu do prze cie ków w de ba cie pu blicz nej, się ga nie do ne ga tyw nych sko ja -
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rzeń hi sto rycz nych, np. dzia dek z We hr mach tu, cho ro ba krót kiej pa mię ci,
czy li za po mi na nie dzi siej szych kry ty ków, że jesz cze nie daw no mó wi li
i dzia ła li wbrew te mu, co obec nie z ta ką pa sją kry ty ku ją, wy ko rzy sty wa nie
kłam li wych oskar żeń itp.). Wy da je się, że obec nie wszel ka dzia łal ność do ty -
czą ca kre owa nia wi ze run ku po li ty ki, par tii i po li ty ków jest ska za na na ne ga -
tyw ne sko ja rze nia, gdyż sa ma po li ty ka jest po strze ga na w spo łe czeń stwie
nie ja ko „roz trop na tro ska o do bro wspól ne” czy po szu ki wa nie w dia lo gu
spo łecz nym naj lep szych de cy zji kom pro mi so wych, lecz ja ko „wal ka o ko ry -
to”, o po więk sze nie moż li wo ści re ali za cji ce lów par ty ku lar nych.

Pe wien po mysł na po pra wę pro pa gan dy po li tycz nej czy po krew nych choć
ina czej okre śla nych te go ty pu dzia łań ma so cjo log To masz Żu kow ski, któ ry
jest czę stym go ściem w me diach i uczest ni kiem de bat po li tycz nych. Je go
zda niem ko rzyst ny był by stan rów no wa gi pro fe sjo nal nej ryn ku pro pa gan dy
po li tycz nej, czy li „spra wie dli wiej jest, je śli wszyst kie par tie spra wią so bie ra -
kie ty”, czy li no wo cze sny PR31. T. Żu kow ski ma chy ba ra cję, twier dząc, że
wy so ki pro fe sjo na lizm PR mo że zmie nić na sta wie nie oby wa te li do środ ków
prze ka zu w sfe rze po li tycz nej, acz kol wiek „rów no wa ga uzbro je nia w PR”
jest w wa run kach współ cze sne go ryn ku ra czej po stu la tem uto pij nym. Wy da -
je się, że moż na wię cej ocze ki wać od tych ele men tów pro fe sjo na li zmu, o któ -
rych czę sto się za po mi na, a mia no wi cie, od prze strze ga nia norm etycz nych
i oby cza jo wych, któ re w pro pa gan dzie po li tycz nej są na gmin nie na ru sza ne.

Śro do wi ska pra cow ni ków ko mu ni ko wa nia spo łecz ne go świa do me pew -
nych za gro żeń etycz nych w swo jej dzia łal no ści sta ra ją się wpro wa dzić w ży -
cie pew ne sa mo ogra ni cze nia, głów nie w for mie kor po ra cyj nych ko dek sów
etycz nych. Wła śnie ze wzglę du na sa mo ogra ni cze nia etycz ne PR wy róż nia
się na tle tra dy cyj nych form ko mu ni ko wa nia. K. Woj cik pod kre śla zwłasz -
cza zna cze nie trzech za sad etycz nych PR, da ją cych mu wy raź ną prze wa gę
nad in ny mi for ma mi ko mu ni ko wa nia. Są to:

a) za sa da praw dy,
b) za sa da otwar to ści in for ma cyj nej i otwar to ści na pro wa dze nie dia lo gu, 
c) za sa da part ner skie go trak to wa nia grup ce lo wych i oto cze nia w ogó le32.
Gdy w Pol sce jesz cze sa mo po ję cie pu blic re la tions by ło zu peł nie nie -

zna ne, 11 ma ja 1965 ro ku w Ate nach zgro ma dze nie ogól ne Cen tre Eu ro pe -
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en des Re la tions Pu bli qu es (CERP) przy ję ło Mię dzy na ro do wy Ko deks Ety -
ki Pu blic Re la tions. Spo śród za pi sów te go ko dek su war to zwró cić szcze gól -
ną uwa gę na art. 13, któ ry za le ca pra cow ni kom PR po wstrzy my wa nie się
od „Wy ko rzy sty wa nia tech nik i me tod ma ni pu la cji ma ją cych na ce lu wy -
wo ła nie pod świa do mych za cho wań, któ rych jed nost ka nie jest w sta nie sa -
ma kon tro lo wać, a za tem nie mo że po no sić za nie od po wie dzial no ści”33. Ten
za pis, gdy by był ry go ry stycz nie prze strze ga ny, mógł by zmie nić ima ge nie
tyl ko PR, ale szcze gól nie re kla my i mar ke tin gu po li tycz ne go, któ re są po -
strze ga ne ja ko for my ko mu ni ko wa nia na gmin nie nad uży wa ją ce wspo mnia -
nych ma ni pu la cji.

Pierw szy pol ski ko deks etycz ny PR przy ję to na II Kon gre sie Pol skie go
Sto wa rzy sze nia Pu blic Re la tions w 1996 r.34 Je go pre am bu ła za wę ża cel
etycz nej re gu la cji do „kre owa nia jak naj lep szej re pu ta cji za wo du pu blic re -
la tions”. Jest to szcze re wy zna nie, któ re w kon kret nych za pi sach zda je się
nie co wy kra czać po za tak uję ty par ty ku lar ny in te res śro do wi sko wy. Na ogół
ko dek sy śro do wi sko wy wy raź niej de kla ru ją tak że ce le ze wnętrz ne, do ty -
czące ca łe go ob sza ru ich dzia łań. Spo śród 13 ar ty ku łów te go ko dek su szcze -
gól nie zna cze nie dla oto cze nia, w któ rym dzia ła ją pia row cy, ma za pis art. 3:
„Pra cow nik pu blic re la tions jest zo bo wią za ny do nie roz prze strze nia nia tych
in for ma cji, któ re zgod nie z je go wie dzą i do świad cze niem są nie praw dzi we,
nie ści słe lub mo gą wpro wa dzić od bior cę w błąd”.

W kwiet niu 2004 r. przy ję to Ko deks Do brych Prak tyk Związ ku Firm Pu -
blic Re la tions, któ re go in te gral ną czę ścią jest Kar ta Sztok holm ska IC CO35.
Art. 2 ko dek su za bra nia wpro wa dza nia w błąd opi nii pu blicz nej i już mniej
ry go ry stycz nie (pra cow ni cy PR mu szą do kła dać sta rań) sta no wi, by wpro wa -
dza nie w błąd nie mia ło miej sca tak że nie świa do mie. Art. 6 wpro wa dza wy -
raź ny roz dział ro li pia row ca i dzien ni ka rza: „Fir my i ich pra cow ni cy (PR
– przyp. R.B.) nie mo gą ofe ro wać ani su ge ro wać wy na gro dze nia (fi nan so we -
go lub w in nej for mie) za pu bli ka cję ma te ria łu dzien ni kar skie go dla dzien ni -
ka rza lub re dak cji”. Na pod sta wie te go ar ty ku łu Ra da Ety ki Pu blic Re la tions
wy da ła oświad cze nie do ty czą ce rów no cze sne go peł nie nia za wo do wej ro li
dzien ni ka rza i spe cja li sty ds. PR. Ra da uzna ła ta ką prak ty kę za nie etycz ną,
gdyż mo że ona pro wa dzić do kon flik tu in te re sów, za ak cep to wa ła zaś sy tu -
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33 Mię dzy na ro do wy Ko deks Ety ki Pu blic Re la tions, http://www.piar.pl/.
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35 Ko deks Do brych Prak tyk ZFPR, http://www.zfpr.pl/onas/ko deks -22k.



ację, gdy pia ro wiec peł ni ro lę dzien ni ka rza w me dium kor po ra cyj nym/fir mo -
wym lub gdy jest au to rem pu bli ka cji o cha rak te rze eks perc kim36.

Isto tę etycz ną za wo du pia row ca traf nie od da je – zda niem Paw ła Bi lan -
gow skie go – kil ka klu czo wych słów, tj. re pu ta cja, od zew spo łecz ny, wia ry -
god ność, za ufa nie, har mo nia i po szu ki wa nie wza jem ne go zro zu mie nia37. Ta -
de usz Ole wicz pod kre śla w tym kon tek ście zwłasz cza, „że ten, kto dzia ła
w sfe rze PR, po no si szcze gól ną od po wie dzial ność za po ziom za ufa nia w re -
la cjach mię dzy ludz kich, po ziom uf no ści wa run ku ją cy prak ty kę PR”38.

Star sze for my ko mu ni ko wa nia spo łecz ne go wy kre owa ły rów nież pew -
ne ele men ty in fra struk tu ry etycz nej (ko dek sy etycz ne, kor po ra cyj ne ra dy
i ko mi sje etycz ne i in ne). Naj star szy ko deks do ty czą cy re kla my to Mię dzy -
na ro do wy Ko deks Etycz ny Re kla my, przy go to wa ny w 1939 r. przez Izbę
Han dlo wą w Pa ry żu. Był on nie wąt pli wie waż nym przy czyn kiem do po -
wsta nia w 1993 r. pol skie go Ko dek su Po stę po wa nia w Dzie dzi nie Re kla my.
W 1997 r. utwo rzo no Ra dę Re kla my zaj mu ją cą się roz strzy ga niem spo rów
z za kre su re kla my i jej zgod no ści z Ko dek sem Po stę po wa nia. W 1996 r.
przy ję to Ko deks Etycz ny SMB (Sto wa rzy sze nia Mar ke tin gu Bez po śred -
nie go). Z in spi ra cji Sto wa rzy sze nia Re kla my IAA opra co wa no i przy ję to
w 1997 r. „Za sa dy ety ki w re kla mie po li tycz nej”. W 2004 r. przy ję to „Ko -
deks ety ki dzia łal no ści mar ke tin go wej, re kla mo wej, dys try bu cyj nej, spon -
so rin go wej oraz pro mo cji sprze da ży”39.

Do tych głów nych re gu la cji etycz nych na le ży do dać zwłasz cza „Kar tę
Etycz ną Me diów”, przy ję tą 29 mar ca 1995 r. pod czas kon fe ren cji Me diów
Pol skich (sto wa rzy sze nia i związ ki za wo do we dzien ni ka rzy). Ra da Ety ki
Me diów wy da je oświad cze nia do ty czą ce na ru szeń wspo mnia nej Kar ty. Z ra -
por tu Ra dy obej mu ją ce go la ta 2005–2006 wy ni ka, że naj częst sze wy kro cze -
nia etycz ne pol skich me diów do ty czy ły: ma ni pu la cji fak ta mi, tzw. pod krę ca -
nia in for ma cji, ama tor skiej lu stra cji, od mo wy pu bli ka cji spro sto wań
i za ła twia nia pry wat nych po ra chun ków wła ści cie li me diów za po mo cą pu -
bli ko wa nych w nich ma te ria łów40.
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Pol skie re gu la cje do ty czą ce etycz nych za sad po stę po wa nia w róż nych
sys te mach ko mu ni ko wa nia spo łecz ne go od wo łu ją się do wcze śniej szych ko -
dek sów etycz nych przy ję tych w kra jach wol ne go ryn ku. Z for mal ne go punk -
tu wi dze nia za pi sy tych ko dek sów nie bu dzą więk szych za strze żeń. Za ka zu -
ją te go, co jest naj częst szą pa to lo gią wszyst kich sys te mów ko mu ni ko wa nia
spo łecz ne go, tj. ma ni pu lo wa nia fak ta mi i wpro wa dza nia w błąd od bior cy
prze ka zu. Je dy nie prak ty ka spo łecz na jest w sta nie zwe ry fi ko wać sku tecz -
ność tych sa mo ogra ni czeń etycz nych. PR, ja ko względ nie no wa for ma ko -
mu ni ko wa nia, zwłasz cza na tle dzien ni kar stwa, re kla my, pro pa gan dy, mar -
ke tin gu czy sprze da ży bez po śred niej, jest jesz cze ma ło ob cią żo ny gar bem
nad użyć etycz nych41. War to za uwa żyć, że śro do wi ska za wo do we upra wia ją -
ce tra dy cyj ne for my ko mu ni ko wa nia spo łecz ne go sta ra ją się za cho wać wła -
sne ko dek sy etycz ne.

Uwa gi koń co we

Wszyst kie for my ko mu ni ko wa nia spo łecz ne go ze wzglę du na swo je ce -
le, bez po śred nie lub po śred nie, oraz sto so wa ne me to dy i tech ni ki wy ka zu ją
da le ko idą ce po kre wień stwa. Róż nią je głów nie ce chy dru go rzęd ne, któ re
w kon kret nych przy pad kach mo gą mieć na wet zna cze nie de cy du ją ce. Tak
np. brak w Pol sce re gu la cji praw nej lob bin gu po wo do wał, że te go ty pu dzia -
łal ność za le d wie racz ko wa ła i by ła sta le na ra żo na na za rzut dzia łal no ści nie -
le gal nej. Nie któ re for my ko mu ni ko wa nia ob cią ża ob fi tu ją ca w nad uży cia
tra dy cja. Do ty czy to zwłasz cza pro pa gan dy i agi ta cji. W od czu ciu wie lu
kon su men tów na chal na re kla ma czy mar ke ting bez po śred ni po strze ga ne są
ne ga tyw nie i dla te go w opi nii spo łecz nej ma ją ne ga tyw ne oce ny. Nie za leż -
nie od te go ist nie je jed nak za po trze bo wa nie na ich usłu gi. W fa zie „wzlo tu”
jest obec nie pu blic re la tions, ale re wo lu cja tech no lo gicz na i za ostrza ją ca się
kon ku ren cja na wol nym ryn ku mo gą spo wo do wać da le ko idą ce upodob nie -
nie się me tod i tech nik ko mu ni ko wa nia spo łecz ne go.
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PU BLIC RE LA TIONS, MAR KE TING, AD VER TI SING, LOB BY ING, 
SPON SOR SHIP, PRO PA GAN DA AND CAM PA IGNING 

– SI MI LA RI TIES AND DIF FE REN CES

S u m  m a  r y

The ar tic le at tempts to de ter mi ne si mi la ri ties and dif fe ren ces be twe en va rio us forms
of so cial com mu ni ca tion with spe cial at ten tion gi ven to pu blic re la tions. The au thor
re fers to the con cepts of such hand bo ok wri ters as: K. Woj cik, S. Black, and W. Fur -
man, who tried to iden ti fy cha rac te ri stic fe atu res of pu blic re la tions, mar ke ting, ad -
ver ti sing, and pu bli ci ty (cam pa igning). Va rio us forms of so cial com mu ni ca tion are
di scus sed in pra xio lo gi cal and ethi cal con text. From this per spec ti ve, pu blic re la -
tions play the cru cial ro le no wa days, ho we ver tech no lo gi cal re vo lu tions and to ugh
(fier ce) com pe ti tion on the free mar ket may cau se far re aching uni fi ca tion of me -
thods and tech ni qu es of so cial com mu ni ca tion.
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