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Wy dział Za rzą dza nia i Eko no mii, Po li tech ni ka Gdań ska

Po la nad użyć w dzia ła niach pu blic re la tions

Ko me dia po my łek 

Okre śle nie „pu blic re la tions” jest w Pol sce dość do brze zna ne, acz kol wiek
nie do koń ca ro zu mia ne. Dzia ła nia w sfe rze pu blic re la tions w opi nii więk -
szo ści Po la ków – zresz tą głów nie za spra wą po li ty ków – cie szą się nie naj lep -
szą sła wą – ja ko sy no nim oszczerstw, pu sto sło wia, dzia łań po zor nych. Za mę -
tu do da je jesz cze po wszech ne po mie sza nie wie lu po jęć I tak, pu blic re la tions
ja ko dzie dzi na na uko wa i ro dzaj dzia łań fir my/in sty tu cji, po wszech nie w Pol -
sce są sy tu owa ne są w ob rę bie mar ke tin gu – tak w opi nii spo łecz nej, jak
i w struk tu rach wie lu uczel ni. Kon se kwen cją te go jest mnie ma nie, ja ko by
do isto ty PR na le ża ły wszel kie dzia ła nia skie ro wa ne do jed nej gru py od bior -
ców – klien tów, a ich ce lem – uzy ska nie wzro stu sprze da ży pro duk tu, usłu gi.

Do dat ko wo PR naj czę ściej jest utoż sa mia ne z dwo ma ro dza ja mi dzia łań
– ja ko kre owa nie wi ze run ku,
– ja ko pu bli ci ty.
Kre owa nie wi ze run ku w opi nii pu blicz nej nie bez piecz nie bli sko jest

dzia łań wi za żyst ki, ko sme tycz ki i pa nów uczą cych jak ma chać rę ko ma, aby
wy dać się bar dziej in te li gent nym.

Utoż sa mia nie PR z pu bli ci ty z ko lei ro dzi prze ko na nie, że do zwo lo ne są
wszel kie me to dy, aby uzy skać efekt w po sta ci wzmian ki me dial nej, po nie -
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waż nic tak do brze nie ro bi oso bie/fir mie/in sty tu cji jak po ka za nie jej w me -
diach w od po wied nim cza sie w rów nie od po wied nim to wa rzy stwie, bo prze -
cież je śli coś ist nie je w me diach, to ist nie je w rze czy wi sto ści – praw da ta to -
wa rzy szy czę sto mło de mu po ko le niu.

Nie szczę ściem chy ba jest też brak pol skie go od po wied ni ka na zwy tych
dzia łań. „Pu blic re la tions” w an giel skim to licz ba mno ga, Po la cy czę sto uży -
wa ją okre śle nia np. „to pu blic re la tions” lub nie wy ma wia ją „s”, co w pew -
nym sen sie do pusz cza mó wie nie „o tym pu blic re la tion”, ale jesz cze bar dziej
za ciem nia ob raz PR. 

Za baw ne też jest okre śle nie spe cja li sty PR – pi ja ro wiec. Na szczę ście
dam ski od po wied nik te go okre śle nia nie przy jął się w sfe rach biz ne so wych. 

Nie ste ty, do ko me dii omy łek przy czy ni li się też twór cy – oj co wie PR
– Yve Lee i Edward Ber neys. Ten pierw szy aż nad to czę sto utoż sa miał PR
z pu bli ci ty, ten dru gi – z pro pa gan dą.

Współ pra ca Yve Lee z IG Far ben – kon cer nem pra cu ją cym na rzecz na -
zi stów – po wszech nie po tę pio na przez śro do wi sko i ju rys dyk cję USA,
przez nie któ rych mo gła być uzna na tyl ko za ilu stra cję po wie dze nia pe cu nia
non olet. „Gru py da ją się ura biać i moż na do trzeć do ich naj głęb szych pra -
gnień lub lę ków i wy ko rzy stać to do wła snych ce lów”1– tak cór ka Edwar da
Ber ney sa – au to ra pierw sze go pod ręcz ni ka PR i pierw sze go wy kła dow cy
te go przed mio tu na uczel ni – tłu ma czy ła po glą dy oj ca na kwe stie wy ko rzy -
sta nia PR w dzia ła niach rzą dów i bu do wa nia de mo kra cji – do syć ry zy kow -
ne twier dze nie jak na PR, ale nie zwy kle no śne w nie któ rych krę gach po li -
tycz nych.

Pod spe cjal nym nad zo rem

Czym więc jest pu blic re la tions? De fi ni cji tych dzia łań jest aż za nad to,
by na brać po dej rzeń co do isto ty tych dzia łań. De fi ni cją, któ rą po wszech nie
się po słu gu ja spe cja li ści PR, to de fi ni cja au tor stwa Gru ni ga i Hunta: „pu blic
re la tions to za rzą dza nie ko mu ni ka cją mię dzy or ga ni za cją a róż ny mi gru pa -
mi jej od bior ców”2 czy bar dzo po dob na „Pu blic re la tions jest od ręb ną funk -
cją za rzą dza nia, któ ra po ma ga w usta no wie niu i pod trzy ma niu wza jem nych
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to rów ko mu ni ko wa nia, zro zu mie nia, ak cep ta cji i współ pra cy mię dzy or ga -
ni za cją i jej od bior ca mi”3. Zwra ca tu uwa gę okre śle nie „ współ pra ca” i „ak -
cep ta cja”.

Dzia ła nia PR bar dzo czę sto ma ją za za da nie wspie rać mar ke ting – ist nie -
je na wet spe cjal na for ma PR – PR mar ke tin go we lub pu blic re la tions pro -
duk tu – ta for ma PR nie od cho dzi wca le od isto ty i pod sta wo wych za dań PR,
lecz speł nia tyl ko szcze gól ną funk cję do ty czą cą re la cji głow nie z jed ną gru -
pą – klien ta mi i do ty czy kon kret ne go pro duk tu/usłu gi. Ta for ma PR też ma
na ce lu na wią zy wa nie współ pra cy i two rze nie kli ma tu ak cep ta cji.

Dzia ła nia pu blic re la tions – jak po ka za ły ostat nie la ta – są tak na praw dę
je dy ną moż li wo ścią po ka za nia etycz nych aspek tów funk cjo no wa nia fir my.
Na świe cie co raz więk sze uzna ne zdo by wa so bie pro gram Cor po ra te So cial
Re spon si bi li ty – szcze gól nie przed się bior stwa kra jów Unii Eu ro pej skiej są
w czo łów ce firm wpro wa dza ją cych za ło że nia pro gra mu od po wie dzial ne go
biz ne su. Pre cy zu jąc pro blem od po wie dzial no ści kie row nic twa pod kre śla
się od po wie dzial ność wo bec spo łe czeń stwa, od po wie dzial ność poj mo wa ną
ja ko słu że nie in te re som pu blicz nym. Dzia ła nia PR ma ją nie tyl ko uła twić
ko mu ni ko wa nie uzna wa nych war to ści etycz nych spo łe czeń stwu, ale też
z isto ty swo jej po win ny dą żyć do wpro wa dza nia stan dar dów za cho wań
etycz nych pra cow ni ków w or ga ni za cji i w kon tak tach w gru pa mi ze wnętrz -
ny mi, ja ko je dy nej moż li wej dro gi wzbu dza nia za ufa nia grup oto cze nia
do swo ich po czy nań i bu do wa nia re pu ta cji. „Po dej mo wa nie słusz nych dzia -
łań i ko mu ni ko wa nie o nich”4 – to de fi ni cja PR Se itela, któ ra zna ko mi cie
od da je wła śnie ten aspekt dzia łań PR.

Mó wiąc o wi ze run ku fir my, czę sto kie ru je my się emo cja mi, po da je my ir -
ra cjo nal ne lub nie ra cjo nal ne ar gu men ty i uza sad nie nia, a na wet nie uza sad -
nia my wła snych są dów o ja kiejś oso bie, fir mie, pro duk cie. Wi ze ru nek tych -
że funk cjo nu je u każ dej oso by na in nej za sa dzie, in ne ele men ty są bra ne
pod uwa gę – tro chę na za sa dzie de gu sti bus, bo prze cież to wła sna in ter pre -
ta cja dzia łań fir my, nie za leż na od po czy nio nych przez nią kro ków i wy sił -
ków. Wi ze ru nek to ob raz fir my/in sty tucj w oczach in nych, nie ko niecz nie
klien tów, ale od bior ców róż no rod nych dzia łań tej fir my.
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Re pu ta cja na to miast jest sy no ni mem do bre go imie nia – zwią za ną za wsze
z oce ną dzia łań, po staw, za cho wań do ty czą cych sfe ry war to ści, za ufa niem,
wia ry god no ścią – a to prze cież sfe ra norm etycz nych i ety ki. Wi ze ru nek i re -
pu ta cja to nie to sa mo. Tro ska o do brą re pu ta cję nie wy ni ka z przy czyn mer -
kan tyl nych – na wet je śli jest świa do mym, ce lo wy dzia ła niem, nie słu ży żad -
nym ce lom, jest war to ścią sa mą w so bie, war to ścią au to te licz ną.
Oczy wi ście, kon se kwen cje po sia da nia do brej re pu ta cji są dla osób/firm/in -
sty tu cji da le ko sięż ne – znacz nie bar dziej niż po sia da nie tyl ko do bre go wi ze -
run ku. 

W ba da niach prze pro wa dzo nych przez IC CO (In ter na tio nal Com mu ni ca -
tions Con sul tan cy Or ga ni sa tion) pod ko niec 2004 do ty czą cy kon dy cji bran ży
PR na świe cie, zba da no kon dy cje śro do wi ska – agen cji PR. „W ba da nych
sze ściu mie sią cach agen cje naj czę ściej zaj mo wa ły się za rzą dza niem re pu ta -
cją. Za rzą dza nie kry zy sa mi – oce na ry zy ka, prze wi dy wa nie skut ków oraz
przy go to wy wa nie pla nów prze ciw dzia ła nia szko dom w re pu ta cji – to ob sza -
ry po strze ga ne ja ko naj bar dziej roz wo jo we. W kil ku kra jach na szczy cie li sty
prio ry te tów zna la zła się tak że spo łecz na od po wie dzial ność przed się biorstw
i spra wy pu blicz ne. Sze ro ka ana li za ko men ta rzy wska zu je, że za rzą dza nie re -
pu ta cją klien tów ze szcze gól nym uwzględ nie niem spo łecz nej od po wie dzial -
no ści przed się biorstw uzna wa ne jest za naj waż niej sze stra te gicz ne za da nie
agen cji PR, za rów no w sek to rze pry wat nym jak i pu blicz nym”5.

Czę sto fir mom współ cze śnie bar dziej za le ży na od po wied nim wi ze run ku
niż na do brej re pu ta cji, wy cho dząc z za ło że nia, że głów nym ce lem fir my jest
kre owa nie zy sku A do osią gnię cia te go mo gą wy star czyć mi ra że złud nych
prze ko nań i mnie mań, do bre wra że nia po kam pa nii re kla mo wej i pu bli ci ty.
Na re pu ta cję pra cu je się la ta mi, od po wied ni wi ze ru nek moż na wy kre ować
w pa rę mie się cy. „Ten den cja ta sta no wi wy zwa nie dla prak ty ków pu blic re -
la tions w od gry wa nej przez nich ro li straż ni ków kor po ra cyj nej re pu ta cji”6.

Pu blic re la tions ja ko straż nik re pu ta cji – funk cja ta wią że się też z go to -
wo ścią obro ny i ochro ny fir my, by cia jej „am ba sa do rem”7 – stąd wszel kie
dzia ła nia PR win ny być pod szcze gól nym nad zo rem i wy ko ny wa ne nie -
zmier nie rze tel nie, z po sza no wa niem wszel kich war to ści – tak spo łe czeń -
stwa, od bior ców tych dzia łań jak i fir my.
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A od spe cja li stów PR po win ni śmy ocze ki wać przej rzy sto ści w po stę po -
wa niu, sta ran no ści w do bo rze na rzę dzi i od po wie dzial no ści za re ali za cję za -
dań, tak aby in te res spo łecz ny nie sta no wił mar gi ne su tych dzia łań, a chęć
wy ge ne ro wa nia jak naj więk sze go zy sku ich głów ne go mo ty wu.

Do li na cie ni

Szcze gól na ro la spe cja li sty PR i je go szcze gól ne miej sce nie tyl ko struk -
tu rze or ga ni za cyj nej fir my, ale głów nie w struk tu rze re ali za cji jej ce lów.
W dzia ła niach pu blic re la tions bar dzo czę sto pod kre śla się spo łecz ny aspekt
dzia łal no ści, bio rąc za punkt wyj ścia de fi ni cję no wo cze sne go przed się bior -
stwa, w któ rej pod kre śla się dwo ja kie go ro dza ju je go funk cje, a więc przed -
się bior stwo nie tyl ko ja ko sys tem pro duk cyj no -mar ke tin go wy, ge ne ru ją cy
zysk, lecz tak że ja ko in sty tu cja spo łecz na, re ali zu ją ca ce le spo łecz ne. Wy ko -
naw cy wszyst kich za wo dów zma ga ją się z dy le ma ta mi mo ral ny mi, sta ją
przed trud ny mi wy bo ra mi etycz ny mi, mu szą po dej mo wać de cy zje w sy tu -
acji kon flik tu. Każ da pro fe sja ma swo je „ciem ne stro ny księ ży ca”, ujaw nia -
nie któ rych od by wa się nie zmier nie rzad ko, ale świa do mość ich ist nie nia
w śro do wi sku jest za zwy czaj dość du ża. 

Spe cja li sta PR sty ka się z ta ki mi trud ny mi sy tu acja mi szcze gól nie
na dwóch płasz czy znach. Jed ną z nich są spe cy ficz ne ro dza je re la cji w ja kie
wcho dzi wy ko nu jąc swo je obo wiąz ki za wo do we: 

– spe cja li sta PR a dzien ni ka rze,
– spe cja li sta PR a sfe ra po li ty ki. 
Dru gą płasz czy zną jest ro dzaj za trud nie nia i wy ni ka ją ce stąd ogra ni cze -

nia, moż li wo ści i pro ble my na tu ry etycz nej: 
– spe cja li sta PR za trud nio ny w fir mie/or ga ni za cji,
– spe cja li sta PR pra cu ją cy w agen cji PR re ali zu ją cej za da nia na zle ce nie

firm/or ga ni za cji.

A) PR -owiec i dzien ni ka rze
Kon takt dzien ni ka rzy z PR -owca mi nie jest pro stą, jed no znacz ną wy mia ną:

PR –wiec da je in for ma cje, dzien ni karz da je moż li wo ści prze sła nia tej in for ma -
cji do grup od bior ców, lecz bez gwa ran cji wy ko rzy sta nia i wy emi to wa nie jej. 

Z ba dań wy ni ka, że w USA 60% uka zu ją cych się w me diach in for ma cji
po cho dzi od pra cow ni ków PR. W Pol sce w 2006 sa mi dzien ni ka rze sza co -
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wa li na 40% in for ma cje, któ rych źró dłem by li PR -owcy, a w Niem czech
w 1994 po ło wa dzien ni ka rzy uwa ża ła, ze PR -owcy do star cza ją ni kłej ilo ści
in for ma cji po ja wia ją cych się w me dia ch8. Bar ba ra Ba erns twier dzi na wet, że
„dzien ni kar stwo ja ko au to no micz ny sys tem in for ma cji, nie za leż ny od dzia -
łań pu blic re la tions wy stę pu je bar dzo rzad ko9.

Wy da wać się mo że, że dzien ni kar stwo i pu blic re la tions to dwie dzie dzi -
ny nie omal że sy ner gicz nie ze so bą zwią za ne i wa run ku ją ce się na wza jem.
Po mi mo że ol brzy mia część te go, co uka zu je się w me diach, mo gło za ist nieć
dzię ki in wen cji spe cja li stów od PR, to nie ste ty, sa mo po ję cie in for ma cji jest
dia me tral nie róż nie ro zu mia ne przez te pro fe sje. To, co dla PR -owca jest nie -
sły cha nie istot ną spra wą, do brą wia do mo ścią, w peł ni po zy tyw ną, dla dzien -
ni ka rza bę dzie nic nie zna czą cą nu dą. „Z do bry mi wia do mo ścia mi nie masz
się co pchać na an te nę, bo i tak na nią nie wej dziesz, więc le piej za sta nów
się, czy chcesz krę cić ma te ria ły do dzien ni ków czy do ar chi wum”, jak zwykł
ma wiać pe wien do świad czo ny dzien ni karz do mło de go adep ta rze mio sła
dzien ni kar skie go.

Ba nal ne wy sy ła nie tyl ko in for ma cji do dzien ni ka rza prak tycz nie nie ma
już miej sca, po nie waż gwa ran cja wy emi to wa nia ta kiej in for ma cja rów na jest
ze ru, PR -owcy ucie ka ją się więc do bar dzo róż nych spo so bów zwięk sze nia
tej gwa ran cji – za pra sza jąc na ko la cje, brie fin gi, spo tka nia nie for mal ne, któ -
re dzien ni ka rze też so bie bar dzo ce nią. Kon fe ren cje pra so we sta ją się nie -
omal że sztu ka mi te atral ny mi – do brze wy re ży se ro wa ny mi, bu du ją cy mi na -
pię cie, w cie ka wej sce ne rii z mi ły mi pre zen ta mi dla bio rą cych w niej udział
dzien ni ka rzach – o pre zen tach przy no szo nych przez dzien ni ka rzy z kon fe -
ren cji pra so wych po raz pierw szy na pi sa ła Do mi ni ka Wie lo wiej ska w „Ga -
ze cie Wy bor cze j”10.

„Co raz wię cej dzien ni ka rzy [z ra cji du żej ak tyw no ści PR -owców przyp.
E.H.] – re zy gnu je z sa mo dziel ne go zbie ra nia in for ma cji i w naj lep szym ra -
zie peł ni ro lę ak tyw ne go po śred ni ka”11, a bio rąc pod uwa gę fakt – o czym tez
pi sze Kun czik – że tyl ko 10% tek stów PR -owców jest po pra wia nych przez
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dzien ni ka rzy, po ka zu je to praw dzi wą ska lę zja wi ska. Bu dzi ono wśród sa -
mych dzien ni ka rzy za nie po ko je nie – z jed nej stro ny tek sty pi ja row skie sta -
no wią zna ko mi te udo god nie nie i uła twie nie, z dru giej stro ny dzien ni ka rze
mo gą być pod da ni ma ni pu la cji, po nie waż «zbyt czę sto ofe ro wa ne są in for -
ma cje, za któ ry mi się kry ją okre ślo ne in te re sy»”12. Po zo sta je jesz cze trze cia
stro na te go pro ce de ru – spo łe czeń stwo, któ re jest od bior cą tych in for ma cji.
Od bior cy nie są w sta nie od dzie lić in for ma cji od ko men ta rza, re la cji od su -
ge stii, nie są w sta nie roz po znać ści słej za leż no ści mię dzy re la cja mi dzien ni -
kar ski mi a in for ma cja mi pu blic re la tions. 

Czy w ta kim ra zie moż na jesz cze mó wić o nie za leż no ści, obiek tyw no ści
me diów? 

Ostat nie la ta to try umf tzw. no wych me diów – w tym In ter ne tu ja ko naj -
waż niej sze go ak tu al nie me dium. Szyb kość prze sy ła nia i od bie ra nia in for ma -
cji, ła twość bar dzo do kład ne go se lek cjo no wa ni grup od bior czych i moż li -
wość do cie ra nia do nich z po mi nię ciem dzien ni ka rzy z me diów kla sycz nych,
to zisz czo ny zło ty sen spe cja li sty PR. Wszel kie moż li wo ści, ja kie ofe ru je In -
ter net, są wy ko rzy sty wa ne w dzia ła niach pu blic re la tions – spe cja li sta PR ma
zde cy do wa ne więk szy wpływ na ro dzaj, for mę, miej sce emi to wa nej in for ma -
cji, uni ka jąc jed no cze śnie trud nych re la cji z dzien ni ka rza mi. Nie ste ty, tak jak
i każ de na rzę dzie, In ter net mo że być wy ko rzy sty wa ny do ce lów do brych
i złych – o tych złych co raz czę ściej dys ku tu je się wśród prak ty ków PR, co -
raz wię cej po ja wia się w krę gach aka de mic kich ana liz moż li wych nad użyć te -
go na rzę dzia. 

B) PR -owiec a sfe ra po li ty ki 
Kon tak ty z wła dza mi – naj sze rzej ro zu mia ny mi, to ko lej na sfe ra dzia łań

PR -owca. Na le ży jed nak za uwa żyć, że dzia ła nia mi lob b in go wy mi zaj mu ją
się wy łącz nie agen cje – już to agen cje PR po sia da ją ce w swej ofer cie lob b ing,
już to spe cja li stycz ne agen cje lob b in go we.

Fir my, chcąc mieć wpływ na pro ce sy de cy zyj ne, wy naj mu ją od po wied -
nie agen cje, a nie do da ją te go ty pu dzia łań do za kre su obo wiąz ków za trud -
nio ne mu w fir mie PR -owco wi, tym bar dziej że od 2006 ro ku oso by, któ re
chcą pro wa dzić ta ką dzia łal ność mu szą wpi sać się do spe cjal ne go re je stru
lob by stów, do cze go ob li gu je ich usta wa13.
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Styk biz ne su i po li ty ki jest od za wsze sty kiem iskrzą cym, cho ciaż w kra -
jach o roz wi nię tej de mo kra cji trak tu je się ten ro dzaj dzia łal no ści ja ko uzu -
peł nie nie, roz wi nię cie, uła twie nie w skom pli ko wa nym pro ce sie re pre zen ta -
cji róż no rod nych in te re sów. 

Je śli po trak to wać do słow nie jed ną z de fi ni cji lob b in gu, a mia no wi cie, że
jest to „zdol ność prze ko na nia de cy den ta do zro bie nia cze goś, cze go nie zro -
bił by bez per swa zji lob by sty, lub też do za nie cha nia cze goś, co nor mal nie by
zre ali zo wał”14, to moż na by ży wić prze ko na nie, że me to dy, ja kich uży to, aby
de cy dent za nie chał pew nych dzia łań, nie ko niecz nie są czy ste mo ral nie. For -
so wa nie po glą dów ko rzyst nych dla bar dzo wą skich grup in te re sów, czer pa -
nie ko rzy ści – nie ujaw nia nych – przez par la men ta rzy stów – tak nie ste ty po -
strze ga się lob b ing w Pol sce, rów nież w nie któ rych kra jach eu ro pej skich, jak
Fran cja czy Wło chy – we Fran cji jesz cze do po cząt ku lat dzie więć dzie sią -
tych uży wa no zło śli we go okre śle nia na lob by stów – „han dla rze wpły wu”15.
A prze cież, u pod staw lob b in gu le ży to, co u pod staw in nych dzia łań PR – in -
for mo wa nie okre ślo nych grup oto cze nia. Lob by ści mo gą za sto po wać nie do -
pra co wa ną czy nie prze my śla ną w skut kach usta wę – bę dąc rzecz ni kiem
firm, sta ją się wte dy nie ja ko rzecz ni ka mi ca łe go spo łe czeń stwa i przy czy nia -
ją się do two rze nia tzw. do bra spo łecz ne go. 

Nie ste ty, w przy pad ku dzia łań lob b in go wych rów nież znaj dą się PR -
-owcy, któ rzy ze chcą wzmoc nić si łę swych ra cjo nal nych ar gu men tów ma te -
rial nym wspar ciem, i po li ty cy, któ rzy bę dą znacz nie szyb ciej i sku tecz niej
po dej mo wać de cy zje le gi sla cyj ne, je śli za ni mi bę dą szły od po wied nie gra -
ty fi ka cje.

C) Spe cja li sta PR za trud nio ny w fir mie/or ga ni za cji
Pol sce jesz cze jest nie wie le jest firm, któ re w spo sób pla no wy, świa do my

wy ko rzy stu ją dzia ła nia PR, jesz cze mniej jest firm, któ re de cy du ję się utwo -
rzyć dział pu blic re la tions. Przo du ją w tym oczy wi ście fir my pry wat ne, bo
to one naj peł niej my ślą o swo jej przy szło ści – przy szło ści fir my, a nie o sku -
tecz nym przy wią za niu się do peł nio nej funk cji jak to jest w zwy cza ju w fir -
mach z udzia łem skar bu pań stwa. 
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14 D. R. Ma stro mar co, A. P. Saf fer, Sztu ka lob by in gu w Pol sce, USA ID/GE MI NI, Small
Bu si ness Pro ject, War sza wa 1995, s. 10.

15 Po dob ną opi nię moż na zna leźć w: K. Ja siec ki, Lob bing, s. 53 i s. 58.



Pra cow ni cy dzia łów PR w fir mie czę sto zbyt ła two ule ga ją su ge stiom
sze fów co do ro dza ju po dej mo wa nych dzia łań, wy cho dząc z za ło że nia, że
szef ma za wsze ra cję, a za po mi na jąc, że ich pra ca po le ga rów nież na „...do -
radz twie dla kie row nic twa róż nych in sty tu cji oraz wdra ża niu za pla no wa -
nych pro gra mów dzia łań, któ re bę dą słu żyć za rów no da nej in sty tu cji, jak
i do bru pu blicz ne mu”16.

Pra cow ni cy ta kich dzia łów bę dą czę ściej na ra że ni w kon tak tach dzien ni -
ka rza mi na pro po zy cje nie do od rzu ce nia: „By wa też, że re dak tor na czel ny
ja kie goś cza so pi sma, naj czę ściej bran żo we go mó wi: chęt nie za mie ści my ar -
ty kuł, ale niech pan za mó wi cho ciaż płat ne lo go – my prze cież ży je my z re -
kla my”17. Świa do mość sze fów, wła ści cie li firm jest jesz cze ni kła w kwe -
stiach isto ty dzia łań PR – zda rza się, że to wła śnie uwa ża ją za na tu ral ne
i oczy wi ste, tak jak na tu ral ne wy da je mu się za skar bia nie przy chyl no ści
dzien ni ka rzy kosz tow ny mi pre zen ta mi. Wiel kie pie nią dze prze zna cza ne
na re kla mę ma ją za gwa ran to wać mi ły i po zy tyw ny w wy mo wie ar ty kuł za -
miesz czo ny w tym me dium, ale tak na praw dę pro blem ten jest pro ble mem
me diów, dzien ni ka rzy, a nie spe cja li stów PR. To prze cież dzien ni ka rze wy -
cho dzą z pro po zy cja mi za ku pu re kla my w za mian za wy dru ko wa nie ar ty ku -
łu, za miesz cze nia tzw. ar ty ku łu spon so ro wa ne go czy ad wer to ria li. Za sta na -
wia ją ca jest prak ty ka pol skich me diów ści słej współ pra cy dzien ni ka rzy
z dzia łem mar ke tin gu czy wy daw nic twa... Prak ty ka ta jest nie tyl ko to le ro -
wa na, ale i sto so wa na dość po wszech nie przez dzien ni ka rzy, wy daw ców du -
żych me diów.

D) Spe cja li sta PR za trud nio ny w agen cji
W Pol sce funk cjo nu je du ża licz ba agen cji spe cja li zu ją cych się w pro wa -

dze niu dzia łań pu blic re la tions na zle ce nie. W kra ju ma my przed sta wi ciel -
stwa więk szo ści wiel kich świa to wych agen cji – jak Hill&Knowl ton, Fle ish -
man -Hil lard, ma my pol skie, du że agen cje, jak Com press, Part ner of
Pro mo tion, pol skie agen cje otwie ra ją swo je od dzia ły w kra jach Eu ro py Za -
chod niej – jak First PR. Jesz cze sto sun ko wo ni kłe za in te re so wa nie w Pol sce
ta dzie dzi ną, a tak że wy so ki po ziom ko rup cji w Pol sce by ło przy czy ną pa rę
lat te mu wy co fa nia się z ryn ku pol skie go przed sta wi ciel stwa naj więk szej, re -
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16 De fi ni cja przy ję ta w de kla ra cji mek sy kań skiej w 1978 ro ku, w: S. Black, Pu blic Re la -
tions, s. 14.

17 Re na ta Za wadz ka, Kup pan cho ciaż lo go, „Mar ke ting Ser wis”, sty czeń 2001.



no mo wa nej agen cji PR na świe cie – Bur son&Mar stel ler. Agen cje PR, któ re
funk cjo nu ją na na szym ryn ku, mu szą nie tyl ko spro stać wy ma ga niom klien -
ta, ale rów nież prze ko nać tych nie prze ko na nych o ko niecz no ści ta kich dzia -
łań, a przede wszyst kim – mu szą utrzy mać się na ryn ku. Nie ustan na wal ka
o klien ta czę sto prze sła nia pod sta wo we war to ści – rze tel no ści, uczci wo ści,
lo jal no ści. Agen cje bo ry ka ją się ze spe cy ficz ny mi dla bran ży pro ble ma mi
na tu ry etycz nej, ale i nie wol ne są od pro ble mów, któ re tra pią wszel kie pol -
skie przed się bior stwa, jak na przy kład od cho dze nie z agen cji pra cow ni ków
wraz z klien ta mi agen cji, współ pra ca pra cow ni ków bez wie dzy sze fów
z klien ta mi agen cji. Sze ro kim echem w śro do wi sku od bi ła się spra wa wej -
ścia na ry nek du żej agen cji za chod niej Edel man po przez taj ne prze ję cie
więk szo ści pra cow ni ków jed nej z pol skich agen cji – włącz nie z jej sze fem,
wy po sa że niem biu ra i oczy wi ście klien ta mi. 

E) Tzw. czar ny pu blic re la tions
Wszyst kie pro ble my – dy le ma ty etycz ne – agen cji PR moż na po se gre -

go wać ze wzglę du na ro dzaj re la cji, w ja kie wcho dzą pra cow ni cy agen cji
– za IPRA18 (In ter na tio nal Pu blic re la tions As so cia tion) – w kon tak tach
z klien ta mi, współ pra cow ni ka mi, pra cow ni ka mi. IPRA w 1991 ro ku wy -
szcze gól ni ła 20 naj czę ściej wy stę pu ją cych, trud nych sy tu acji w dzia łal no -
ści PR – tzw. dy le ma tów etycz nych, a wśród nich na przy kład pro blem
„wy cie ka nia” z agen cji ne ga tyw nych in for ma cji o kon ku ren cji lub pre pa ro -
wa nie ta kich, któ re są praw dzi we, lecz ich ce lem jest od wró ce nie uwa gi
opi nii pu blicz nej, me diów od rze czy wi ste go pro ble mu fir my19. Dzia ła nia
ta kie zo sta ły w Pol sce okre ślo ne mia nem czar ne go pu blic re la tions. Okre -
śle nie to – co na le ży pod kre ślić – funk cjo nu je tyl ko w Pol sce, a ozna cza
„pla no we dzia ła nia osób [na zy wa nych stro ną pierw szą] pra cu ją cych na zle -
ce nie in sty tu cji/ oso by [na zy wa nych stro ną dru gą] dzia ła ją cych w złej wie -
rze, z chę ci wpro wa dze nia opi nii pu blicz nej w błąd al bo zdys kre dy to wa nia
opi nii – czy to po przez emi to wa nie za po mo cą me diów lub in nych grup opi -
nio twór czych nie rze tel nych bądź kłam li wych in for ma cji o stro nie trze ciej
lub po przez róż no rod ne, na gan ne dzia ła nia ma ją ce na ce lu al bo od wró ce nie
uwa gi, al bo po wzię cie fał szy we go prze ko na nia przez dzien ni ka rzy, opi nię
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18 http://www.ipra.org/de ta il.asp?ar tic le id=70.
19 http://www.ipra.org/de ta il.asp?ar tic le id=70.



pu blicz ną i za in te re so wa ne gru py, do ty czą cych stro ny dru giej”20. Po dob ną,
acz kol wiek uj mu ją cą rzecz bar dziej wą sko po da je J. Olędz ki: świa do mie za -
pla no wa ne  dzia ła nie in for ma cyj ne na szko dę in ne go pod mio tu (in sty tu cji,
or ga ni za cji, na ro du lub in dy wi du al ne go czło wie ka). Jest to dzia ła nie naj czę -
ściej skry te, wy ko rzy stu ją ce in for ma cje bez zgo dy oso by czy in sty tu cji, któ rej
do ty czy i ma na ce lu pod wa że nie czy jeś  po zy cji na ryn ku, au to ry te tu i wia -
ry god no ści lub też wi ze run ku fir my lub oso by21.

Dzia ła nia ta kie z isto ty swo jej nie ma ją nic wspól ne go z pu blic re la tions,
po nie waż nie są zgod ne ani z ideą PR, ani z pod sta wo wy mi jej ce la mi, a co
wię cej i co gor sze – z ma ta cze nia, po mó wień i kłamstw czy nią peł no praw ne
na rzę dzie bu do wa nia re pu ta cji.

Znacz nie więk szym pro ble mem jest pro wa dze nie te go ty pu dzia łań
w sfe rze po li tycz nej. Uczest ni cy – głów ni po li ty cy kam pa nii wy bor czych
pre zy denc kich i wy bo rów par la men tar nych – ko rzy sta ją z do radz twa osób
bądź agen cji PR. Kam pa nie po mó wień, oszczerstw, in sy nu acji bar dzo ne -
ga tyw nie wpły wa ją nie tyl ko na po strze ga nie po li ty ków przez spo łe czeń -
stwo, ale też pod wa ża ją za ufa nie do in sty tu cji spo łecz nych i de mo kra tycz -
nych, de pre cjo nu ją fun da men tal ne war to ści w spo łe czeń stwie i nie
przy czy nia ją się do bu do wa nia spo łe czeń stwa oby wa tel skie go. Ra da Ety -
ki Pu blic Re la tions zde cy do wa ła się wy dać orze cze nie w tej spra wie22

– tuż przed naj więk szym na si le niem dzia łań par tii po li tycz nych
przed przy spie szo ny mi wy bo ra mi par la men tar ny mi we wrze śniu 2007. Ra -
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20 E. Ho pe, Czar ny pu blic re la tions – re flek sje pra wie fi lo zo ficz ne, w: „ Z za gad nień fi lo -
zo fii za rzą dza nia i ety ki biz ne su”, PG, Gdańsk 2005.

21 J. Olędz ki, Czar ne sztucz ki – pro pa gan da, PR, w: Pu blic re la tions – wy zwa nia współ -
cze sno ści, Rze szów 2004, też http://www.id.uw.edu.pl/pra cow ni cy/jo ledz ki/Czar nyPR.htm

22 „Oświad cze nie do ty czą ce kam pa nii w trak cie wy bo rów par la men tar nych i tzw. czar ne -
go PR.

W związ ku z trwa ją cą kam pa nią wy bor czą i wąt pli wo ścia mi śro do wi ska PR, co do róż -
nych prak tyk do pusz czal nych w jej trak cie z punk tu wi dze nia ety ki pro fe sjo nal nej, Ra da
Ety ki PR oświad cza, że: wszel kie dzia ła nia po le ga ją ce na prze ka zy wa niu me diom, a za ich
po śred nic twem opi nii pu blicz nej nie ko rzyst nych dla kon ku ren tów i jed no cze śnie nie praw -
dzi wych in for ma cji są nie zgod ne z za sa da mi ety ki PR. PR -owcy, któ rzy w ra mach swo ich
obo wiąz ków po dej mu ją się prze ka zy wa nia nie ko rzyst nych, ale praw dzi wych in for ma cji,
mu szą do ło żyć naj wyż szej sta ran no ści w ce lu ich zwe ry fi ko wa nia w opar ciu o nie za leż ne
źró dła bądź ory gi nal ne do ku men ty. Opar ce się w ta kiej sy tu acji je dyn ie na opi nii zle ce nio -
daw cy trze ba uznać za nie wy star cza ją ce, a PR -owców dzia ła ją cych w ta ki spo sób, za ła mią -
cych za sa dy pro fe sjo nal nej ety ki”, http://www.ra da ety kipr.pl/opi nie.php.



da w gło so wa niu przy ję ła ta kie sta no wi sko – przy mo im gło sie sprze ci wu
i zda niu od ręb ny m23.

Jest rze czą oczy wi stą, że fakt czę ste go ła ma nia ja kieś nor my etycz nej
– przy du żym, spo łecz nym lub śro do wi sko wym przy zwo le niu na ta kie czy -
ny – nie jest toż sa me z ru go wa niem tej nor my czy war to ści etycz nej z ży cia
spo łecz ne go. God ność, ho nor, szcze rość bę dą w dal szym cią gu war to ścia mi
– na wet je śli więk szość po pu la cji bę dzie się wza jem ob ra ża ła, oszu ki wa ła,
okła my wa ła.

Pu blic re la tions jest dzie dzi ną, któ ra zaj mu je się nie zwy kle waż ny mi
z punk tu wi dze nia ży cia spo łe czeństw spra wa mi – za ufa nia, re pu ta cji, do -
brych re la cji. Je go funk cje są też znacz nie wy kra cza ją ce po za sfe rę biz ne su
czy po li ty ki i jak pi sze An tho ny Da vis: PR mo że ru ty no wo wy wo ły wać za in -
te re so wa nie ety ką biz ne so wą, za da jąc py ta nia na te mat per swa zji, iden ty fi -
ka cji źró deł in for ma cji, wy ja śnia nia do kład no ści da nych, wy ko rzy sty wa nia
emo cji, ko men ta rzy uda ją cych re por taż. We wnątrz or ga ni za cji zaś mo że pro -
pa go wać ideę szcze rej pu blicz nej de ba ty, za chę cać do ko men ta rzy i kon -
struk tyw nej kry ty ki, uła twiać uczest nic two, pro wa dzić gru py od bior ców. To
nie jest bo ha ter stwo, to tyl ko prak tycz ne po dej ście do rze czy wi sto ści24. Stąd,
tak nie zmier nie waż ne jest dzia ła nie wy ko naw ców te go za wo du we dług naj -
wyż szych stan dar dów.
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23 „Wszel kie dzia ła nia po le ga ją ce na prze ka zy wa niu me diom, a za ich po śred nic twem
opi nii pu blicz nej nie ko rzy sty nych dla kon ku ren tów lub nie praw dzi wych in for ma cji są  nie -
zgod ne z za sa da mi ety ki PR. Za da niem każ de go spe cja li sty PR jest dzia ła nie na rzecz oso -
by/fir my/in sty tu cji wy naj mu ją cej go i opła ca ją cej je go usłu gi,  w związ ku z tym do za dań
i obo wiąz ków PR -owca na le ży upu blicz nia nie  tyl ko opi nii i fak tów ich do ty czą cych. Re gu -
ły za cho wań w kam pa niach po li tycz nych nie po win ny od bie gać stan dar da mi od re guł za cho -
wań w sfe rze go spo dar czej, a bio rąc pod uwa gę fakt, że do ty czą sfe ry spo łecz nej, win ny prze -
strze gać naj wyż szych stan dar dów. 

Fakt czę ste go czy wręcz na gmin ne go ła ma nia  norm etycz nych  w kam pa niach po li tycz -
nych  nie ozna cza, że po stę po wa nie ta kie win no się uznać za etycz ne i uspra wie dli wio ne”
http://www.ra da ety kipr.pl/opi nie.php.

24 A. Da vis, Wszyst ko, co po wi nie neś wie dzieć o PR, Re bis, Po znań 2005, s. 98.
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S u m  m a  r y

This ar tic le pre sents ethi cal di lem mas most fre qu en tly en co un te red by pu blic re la -
tions spe cia li sts. It at tempts to iden ti fy the are as whe re the se di lem mas most usu al -
ly oc cur and ju sti fy why ma in ta ining the hi ghest stan dards in this di sci pli ne is not
on ly ve ry im por tant for the sa ke of pro fes sio na lism but al so has bro ader so cial si gni -
fi can ce.
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