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- Nie podejmujê siê dzia-
³añ zak³adaj¹cych ukrywa-
nie prawdy, wprowadzanie 
w b³¹d dziennikarzy i opiniê 
publiczn¹, ataki na konkuren-
tów czy podwa¿anie czyjegoś 
dobrego imienia – wylicza 
Ryszard Solski z agencji Sigma International. Pod tymi s³owami podpi-
suj¹ siê wszyscy nasi rozmówcy. Czy mo¿na prze³o¿yæ je na przyk³ad 
pra³ata Jankowskiego? Niezupe³nie. „Niechêtn¹ reakcjê środowiska t³u-
maczy Adam £aszyn, wiceprezes Zarz¹du Firm Public Relations. – Jedna 
z podstawowych zasad, jak¹ kieruje siê nasza bran¿a brzmi no sex, no 
religion, no politics” - cytuje „Dziennik”. Czêsto wa¿n¹ rolê odgrywaj¹ 
te¿ z³e doświadczenia z bran¿ami czy klientami wydawa³oby siê nie zali-
czanymi do grup ryzyka.

Polityka, papierosy…
Patrz¹c na dzisiejsz¹ arenê polityczn¹, Karolina 
Maria Siudy³a, dyrektor zarz¹dzaj¹ca magnifiCo 
PR, z pewności¹ nie chcia³aby obs³ugiwaæ partii 
czy ugrupowañ politycznych. - I nie wynika to z 
antypatii do programów poszczególnych partii, a 
ze sposobu wspó³pracy, jaki obecnie prezentuj¹ 
niektóre z nich. Aby strategia dzia³añ PR przy-
nios³a konkretne efekty, potrzebne jest porozu-
mienie i zaufanie obu stron. Sam profesjonalizm 
agencji nie wystarczy do tego, by zbudowaæ pozy-
tywny wizerunek danej firmy, osoby czy produktu 
– mówi.
Nagle objawionych ambicji politycznych nie akcep-
tuje ju¿ u klientów Ma³gorzata Skórska, dyrektor 
ds. strategii komunikacji agencji PR time. Nie 
neguje ona samej chêci robienia kariery politycz-
nej, ale specyficzn¹ sytuacjê, gdy sfery dzia³añ 
biznesowych zaczynaj¹ przeplataæ siê z polityk¹. 

- Nie podejmujê siê teraz takich zle-
ceñ – mówi Skórska, wspominaj¹c, 
jak jeden z jej klientów znalaz³ siê w 
takiej sytuacji. - Jego wymagania nie-
ustaj¹co ros³y, np. chcia³ byæ cytowany 
jako ekspert przez najwiêksze media. 
Tego nie da siê zrobiæ bez autentycz-
nego dorobku, wiedzy, doświadczeñ, 
publikacji i autorytetu. Agencja PR 
mo¿e pomóc w promocji, ale nie 
mo¿e wykreowaæ nowej rzeczywi-

stości – mówi wprost.
Poza ³¹czeniem biznesu z polityk¹ Skórska twier-
dzi, ¿e w pracy jako kobieta nie chcia³aby siê zaj-
mowaæ broni¹, a jako matka – papierosami. Ogól-
nie jest zdania, ¿e sama bran¿a czy produkt to 
zdecydowanie za ma³o, ¿eby odmówiæ obs³ugi. 
Zgadza siê z ni¹ Ryszard Solski, który przyznaje, 
¿e generalna odmowa prowadzenia dzia³añ PR 
dla konkretnej bran¿y pojawia siê rzadko, pod 
warunkiem, ¿e bran¿a ta dzia³a zgodnie z prawem. 
Istotne jest natomiast doprecyzowanie spodzie-
wanego zakresu wsparcia public relations. - Nie 
podj¹³bym siê dzia³añ promuj¹cych palenie papie-
rosów czy picie wódki, ale prowadzenia bezinte-
resownej akcji spo³ecznej dla producenta papie-
rosów czy alkoholi - czemu nie? – zastanawia siê 
Solski.

Klient nasz kłopot
Czêsto zdarza siê, ¿e nie produkt, temat czy 
bran¿a s¹ w¹tpliwe, ale sam klient. Z badañ prze-
prowadzonych przez Millward Brown SMG/KRC, 
prezentowanych w 2006 roku na Kongresie PR 

Klient niechciany
„Pra³at Henryk Jankowski, który chce 
stworzyæ w³asn¹ markê, mo¿e mieæ 
problemy z jej wypromowaniem. 
Zapytaliśmy kilka agencji PR, 
czy podjê³yby siê wylansowania 
marki ksiêdza. Wiêkszośæ z nich 
zdecydowanie odmówi³a. G³ówny 
powód: sprawa ma zbyt polityczny 
charakter” - donosi³ „Dziennik” 
na pocz¹tku lipca tego roku. 
Sprawdziliśmy, co sk³ania piarowców 
w Polsce do porzucenia czêsto 
intratnego zarobku i odmowy 
wspó³pracy. „Sam profesjonalizm 

agencji nie wystarczy 

do tego, by zbudować 

pozytywny wizerunek 

firmy, osoby czy produktu”

Czêstośæ korzystania z technik PR: Czarny PR

Źród³o: Badania „Warszawa a PRowincja. Czy faktycznie siê ró¿ni¹?”, MillwardBrown 
SMG/KRC, Kongres PR, Rzeszów 2006
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Hazard, pornografia, urzędy…
Ogólnie niechêtnie podejmowana jest przez piarowców praca na rzecz wize-
runku wszelkiego rodzaju u¿ywek, gier hazardowych czy np. us³ug „towarzy-
skich”. Marta Balak, dyrektor ds. obs³ugi klienta magnifiCo PR, nie chcia³aby 
te¿ promowaæ bran¿y pornograficznej. - Nie mam nic przeciwko ludziom, 
którzy siê tym zajmuj¹, ale dla mnie osobiście pornografia jest mocno nie-
smaczna. O ile erotyka i rynek zwi¹zany z jej promocj¹ to wed³ug mnie cie-
kawy obszar, o tyle pornografii mówiê stanowcze NIE! – wyjaśnia.
Oprócz kontrowersyjnych tematów i produktów niechêæ do obs³ugi danego 

klienta mo¿e wynikaæ równie¿ z zawi³ości 
bran¿y. Pomimo, a mo¿e w³aśnie z powodu 
dotychczasowych doświadczeñ w dzia³aniach 
promocyjnych gmin i komunikacji w administra-
cji samorz¹dowej Ma³gorzata Skórska raczej 
nie podejmuje siê ju¿ takiej pracy. - Zawi³ości 
ustawy o zamówieniach publicznych, średni 
poziom wiedzy PR i marketingowej, brak fun-
duszy powoduj¹, ¿e dzisiaj bardzo niechêtnie 

odpowiadam na zapytania samorz¹dów – twierdzi Skórska. 

Niew¹tpliwie granica miêdzy tym co mo¿na a tym, co nie wypada porz¹d-
nemu piarowcowi jest bardzo cienka. Ostatecznie, jak zawsze, problem 
sprowadza siê do pieniêdzy. Bo najlepszym usprawiedliwieniem godzenia 
siê na obs³ugê w¹tpliwego klienta jest to, ¿e przecie¿ i tak znajdzie siê agen-
cja, która spe³ni jego nieetyczne zachcianki.

Anna Wojciechowska 

Bogus³aw Feliszek z MIPRA Pressence 

Public Relations

Nie podj¹³bym siê promocji produktu, który 
po prostu nie istnieje i jest tylko wymys³em 
dzia³u marketingu. Na przyk³ad firma ¿yje z 
produkcji wody pitnej. Woda, któr¹ sprze-
daje - inaczej ni¿ u konkurencji - nie pocho-
dzi z naturalnego źród³a. ¯adnych mineral-
nych sk³adników. Firma oczyszcza wodê z 
miejskich wodoci¹gów i wlewa do butelek 
opatrzonych naklejkami przedstawiaj¹cymi 
malownicze górskie strumienie i wodospady. Woda ma oczywiście 
„naturalnie” brzmi¹c¹ nazwê. Ja mówiê: „nie”.

w Rzeszowie wynika, ¿e a¿ 69 proc. klientów 
agencji spoza Warszawy i 40 proc. klientów war-
szawskich agencji nie rozumie specyfiki dzia³alno-
ści PR. Wcale nie rzadko bywa, ¿e ju¿ w kilka dni 
po nawi¹zaniu wspó³pracy klient chcia³by widzieæ 
publikacje na temat swojej firmy czy produktu w 
miesiêczniku, który w³aśnie pojawi³ siê na pó³kach 
w salonach prasowych. - Wówczas rodz¹ siê kon-
flikty, a przecie¿ ¿aden, nawet najlepszy specjali-
sta PR nie jest czarodziejem. Dlatego zanim roz-
poczniemy realizacjê strategii, upewniamy siê, ¿e 
klienci wiedz¹ dok³adnie, na czym polega nasza 
praca – wyjaśnia Karolina Maria Siudy³a.
Specjaliści public relations zgodnie twierdz¹ te¿, 
¿e najtrudniejsze kontakty z klientem pojawiaj¹ 
siê przy okazji komunikacji kryzysowej. - Zda-
rzaj¹ siê sytuacje, gdy klientowi nie da siê pomóc, 
bo wprawdzie chcia³by rozwi¹zaæ problem, ale 
nie akceptuje ¿adnego proponowanego, cywilizo-
wanego rozwi¹zania. Nadal bywaj¹ klienci zdzi-
wieni informacj¹, ¿e agencja PR nie kupuje teks-
tów dziennikarskich, nie zrewolucjonizuje rynku 
mediów czy te¿ ¿e nie istnieje instrukcja pozwa-
laj¹ca na unicestwienie zwi¹zków zawodowych – 
śmieje siê Ma³gorzata Skórska. Ze wspomnianych 
badañ wynika równie¿, ¿e a¿ 65 proc. klientów 
agencji warszawskich i 37 proc. pozosta³ych ocze-
kuje od swoich agencji dzia³añ nieetycznych. 
Czasami klienci zachowuj¹ siê na bakier z etyk¹, 
prawdopodobnie nawet o tym nie wiedz¹c. Jed-
nym z przyk³adów jest ten przytoczony przez 
agencjê Sarto PR, do której zg³osi³a siê firma z 
bran¿y informatycznej. Za¿yczy³a sobie ona w 
umowie specjalne warunki wspó³pracy. Chcia³a 
zagwarantowania tytu³ów, w których uka¿¹ siê 
informacje o firmie i jej produktach, określonej 
liczby publikacji oraz wielkości miejsca zajmowa-
nego przez artyku³y dotycz¹ce firmy. - Z pewnoś-
ci¹ nasz potencjalny klient nie chcia³ zachowaæ siê 
nieetycznie, a wymogi te wynika³y z braku wiedzy 
na temat tego, czym 
jest PR oraz matema-
tycznego, „in¿ynier-
skiego” myślenia, ¿e 
wydane kwoty muszê 
przynosiæ wymierne, 
policzalne efekty. 
Niemniej jednak 
nie podjêliśmy tego 
wyzwania i dziś zrobilibyśmy tak samo – deklaruje 
Joanna Daniluk z agencji Sarto PR. Takie zacho-
wanie jest zgodne z kodeksami etycznymi bran¿y 
PR, zarówno zagranicznymi (Karta Sztokholmska 
ICCO), jak i krajowymi (Kodeks Dobrych Praktyk 
ZFPR czy Kodeks Etyki PSPR). - Zgodnie z tymi 
zasadami nie zgadzam siê na deklaracjê dotycz¹c¹ 
uzyskania konkretnego efektu medialnego (liczba 
artyku³ów czy wzmianek) – wyjaśnia Solski.

Czasami klienci zachowują 

się na bakier z etyką, 

prawdopodobnie nawet o 

tym nie wiedząc

Zdarza siê, ¿e klienci oczekuj¹ od agencji PR dzia³añ 

nieetycznych

Źród³o: Badania „Warszawa a PRowincja. Czy faktycznie siê ró¿ni¹?”, MillwardBrown 
SMG/KRC, Kongres PR, Rzeszów 2006
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