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Blisko rok temu, jak grom z jasnego nieba, gdy prawie już zapomniano 
o powołaniu nowego gremium, ukazało się pierwsze oświadczenie Rady 
Etyki PR. W klarowny sposób wypunktowywano w nim dopuszczalne i 
niedopuszczalne przypadki łączenia ról zawodowych dziennikarzy i spe-
cjalistów public relations. Trudno powiedzieć, żeby opinia ta odbiła się 
głośnym echem w branży. Ten pierwszy ruch Rady, dotyczący problemu 
znajdującego się skądinąd w końcu pierwszej dziesiątki największych 

bolączek etycznych środowiska PR w Polsce, był 
jednak zapowiedzią jej przyszłego sposobu funk-
cjonowania: opinie wygłaszane znienacka, bez 
większych starań o uwagę środowiska, wypo-
wiedziane jakby półgłosem i na pół wydechu.
Przez cały kolejny rok Rada Etyki PR z rzadka 
przypominała o swoim istnieniu. Czy dlatego, że 
działania środowiska polskiego piaru zaczęły być 
bez zarzutów? Bynajmniej. Obok jednej wyda-
nej opinii na prośbę agencji Jatrejon Rada miała 
zajmować się przygotowywaniem pola do kilku 
dyskusji w sferze etycznej (patrz ramka obok). 
Na tym jej działalność się jednak skończyła.
Przypomina się tutaj postać pewnego dobrego 
sportowca, który stał się na zawsze popularny 
dzięki jednemu gestowi. Z kolei Rada Etyki PR 
dostała się na języki dzięki włączeniu się w ciąg 
wydarzeń, którego wydźwięk znacząco zapisał 

Czy dają radę?
„Poczekajmy z oceną” ‑ pisaliśmy 
na temat powstania Rady Etyki 
PR ponad rok temu na łamach 
magazynu „Piar.pl”. Teraz pytamy, jakie 
działania podejmowała i jak były one 
odczytywane przez branżę.

Dość oszczędne prezentowanie działań przez Radę 
Etyki PR rodzi pytanie o jej dotychczasową aktywność 
- niespenetrowaną przez media i piarowców.

Ile razy już się spotkała Rada Etyki PR?
12 razy od pierwszego posiedzenia w kwietniu 2006 roku.

Kto najczęściej wnioskował o zwołanie Rady?
Nikt. Ustaliliśmy, że Rada zbiera się mniej więcej co miesiąc. 
Spotkania organizuje ta z organizacji założycieli REPR, której 
kolej akurat przypada - przez pierwszy rok ZFPR, obecnie 
InternetPR.pl, później PSPR itd.

Jakie tematy były dyskutowane przez REPR?
Na początku: tryb działania Rady, zakres kompetencji, regu-
lamin itd.
Potem: sprawy zgłoszone:
1. Prośba agencji Jatrejon o ocenę etyczności ich działań 
- wydana opinia.
2. Wniosek przedsiębiorcy z Rzeszowa podejrzewającego 
wobec siebie działania z zakresu „czarnego PR” - nie rozpatry-
wany z powodu braku umocowania REPR, nadawca otrzymał 
odpowiedź z sugestią zwrócenia się do Rady Etyki Mediów.
3. Wniosek organizatora CoolBrands o opinię na temat dzia-
łań Ryanaira - opinia wydana.
Działania z własnej inicjatywy:
1. Kwestia łączenia zawodu dziennikarza i piarowca - opinia 
wydana.
2. Kwestia reguł obowiązujących przy przetargach - dysku-
sja zawieszona na pewnym etapie z powodu pojawienia się 
inicjatywy powołania wspólnej organizacji agencji PR, agencji 
reklamowych i marketingu bezpośredniego. Jednym z zadań 
planowanych dla nowej organizacji jest opracowanie katalogu 

zasad przetargów. Wobec tego REPR zawiesiła dyskusję na 
ten temat.
3. Spotkanie i ustalenie współpracy z Radą Etyki Mediów.
4. Dyskusje na temat sposobu działania REPR oraz tematów, 
które powinna podejmować.
5. Film M. Łozinskiego „Jak to się robi” - kontaktowaliśmy się 
z autorem i studiem przed premierą w celu oceny, na ile film 
będzie podnosił kwestie etyki w PR, czy jego wymowa będzie 
niekorzystna dla całego środowiska itd.
Ostatnie działania:
1. Korespondencja z UOKIK na temat zapisów ustawy o nie-
uczciwej konkurencji - kwestie dotyczące ukrytej reklamy i uza-
leżniania przez media publikacji od wydatków reklamowych.
2. Propozycja arbitrażu w sporze Instytutu Monitorowania 
Mediów z Markiem Woźniakiem - odrzucona przez IMM.
3. Dyskusja na temat obsługiwania przez agencje konkurencyj-
nych lub potencjalnie konkurencyjnych klientów - kiedy można, 
pod jakim warunkiem itd.
4. Kwestia zasad uprawiania PR w internecie - dyskusja nad 
celowością (lub bezcelowością) określania specyficznych zasad 
opisujących etykę działań w internecie. W dalszej kolejności 
ewentualna praca nad spisem takich reguł. Dyskusja w toku.
5. Wstępne dyskusje w sprawach:
- określenia sytuacji, w których piarowiec może/powinien 
odmówić świadczenia usług,
- zasad (i ewentualnych możliwości odstępstwa od nich) doty-
czących ujawniania mocodawcy działań PR.
Ile wniosków o wydanie opinii wpłynęło od początku 
funkcjonowania Rady?
Poza wymienionymi były sygnalizowane jeszcze dwie sprawy, 
ale ostatecznie nie zostały zgłoszone.

Źródło: Na podstawie materiałów udostępnionych przez Fundację InternetPR.pl
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się na kartach historii branży. I dobrze się stało, że ów 
ciąg zdarzeń wystąpił, bo dzięki niemu od wypunktowa-
nych oficjalnych sformułowań przeszliśmy do konkretów, 
z których wszyscy możemy się czegoś nauczyć.

Narzędzie, a nie inspiracja
Rada zagrzmiała swoim zwyczajowym półgłosem, kiedy 
w marcu tego roku agencja Ciszewski PR głośno odcięła 
się od działań komunikacyjnych prowadzonych przez 
irlandzkiego przewoźnika Ryanair na temat konkursu 
CoolBrands. Podkreślmy jednak, że zabranie przez nią 
głosu stało się na wyraźną prośbę organizatora kon-
kursu – agencję New Communications, która poddała 

pod dyskusję Rady oczernianie konkursu CoolBrands 
w oficjalnych komunikatach Ryanaira. W ten sposób w 
dość głośnej i wyłożonej jak kawa na ławę sprawie zwią-
zanej z łamaniem etyki podstawowej sztuki PR okazuje 
się, że Rada stała się jedynie narzędziem, a nie inspiracją 
wskazywania standardów etycznych w branży.
Jak zauważa w korespondencji mailowej z redakcją 
„Piar. pl” jeden z członków gremium Sebastian Łuczak: 
„byłoby niedobrze, gdyby Rada zajmowała się i wyszu-
kiwaniem spraw/zagadnień, i ich opiniowaniem, i jesz-
cze „ściganiem” tych, którzy się opinii Rady nie pod-
porządkują... Taki model funkcjonowania Rady, moim 
zdaniem, działałby jak „zwolnienie z obowiązku” całej 
branży, a sprawa etyki środowiska PR powinna być 
sprawą wspólną. Nie powinno być tak, że na przy-
kład wiem o nieetycznym działaniu, ale nic nie robię i 
czekam aż Rada Etyki się nim zajmie sama z siebie.” 
Trudno byłoby się z tym nie zgodzić, gdyby nie fakt, że 
członkowie Rady równocześnie są przecież członkami 
branży PR i to reprezentującymi zarówno środowisko 
agencyjne, konsultantów PR, jak i sferę naukową. Jeśli 
więc do piarowców ma należeć zgłaszanie konkretnych 
przypadków działań kontrowersyjnych w sferze etyki, 
dlaczego „zwolnieni z takiego obowiązku” mieliby być 
członkowie Rady? Tym bardziej że tym, czego branża PR 
oczekuje od Rady jest właśnie stanowcze piętnowanie 
konkretnych nieetycznych zachowań. 
Rodzi się oczywiście pytanie, czy owo szacowne gre-
mium powinno się wypowiadać na konkretne tematy 
nieproszone. Odpowiedź jest na to jedna. W związku 
z tym, że branża PR w Polsce wciąż jest na etapie two-
rzenia standardów, a z zewnątrz postrzegana jest jako 
zupełnie ich pozbawiona, Rada zamiast mówić: „nikt nam 
danej sprawy nie zgłosił, to nie nasza wina”, mogłaby 
sama podejmować takie inicjatywy. Branża chce słyszeć 
i widzieć konkrety. Chce, żeby o tych konkretach było 
głośno, również poza naszym środowiskiem.

Co innego może zrobić 
Rada poza skazaniem na 
banicję branżową?



Na Euro zarobią nie 
tylko te miasta, w 
których planowane są 
rozgrywki

Mieszkańcy miast nie 
zawsze są zadowoleni 
ze sposobów 
promowania ich 
regionów

Gdańszczanie 
stawiają na obalenie 
stereotypów

Od września 2006 r. uruchomiliśmy PR System®
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Nikt nie jest zaskoczony
Na razie głośno było co najwyżej o agencji Kibo PR, która wbrew stano-
wisku Rady rozpoczęła współpracę z Ryanairem. Co więcej, poinformo-
wała o tym wydarzeniu w zwyczajnym komunikacie prasowym wysłanym 
do mediów (dodajmy, że wcześniej agencja nie informowała o żadnych 
swoich klientach). Pewne jest też, że agencja wiedziała o wydanej przez 
Radę opinii, a gdyby nawet umknęła 
ona jej uwadze, to dowiedziałaby się 
od samego Ryanaira, który poinfor-
mował o niej otwarcie podczas 
wstępnych rozmów biznesowych.
Spytaliśmy Rafała Szymczaka, przed-
stawiciela Rady wyznaczonego do 
kontaktów z mediami przy tej spra-
wie, jak zaistniała sytuacja wpisuje 
się w obecny klimat branży PR w 
Polsce. „Elementem tego klimatu 
jest dość powszechna potrzeba napiętnowania nieprzyzwoitych zacho-
wań wśród piarowców. I z tego punktu widzenia decyzja Rady dobrze 
wpisuje się w nastroje w branży” - napisał Szymczak w korespondencji 
do „Piar.pl”. 
Sam rozwój wydarzeń nie zadziwia swoim przebiegiem nawet człon-
ków Rady, przy czym pozostałym odsłania mechanizm, jakim zamierza 

się ona posługiwać w przyszłości. Na swoim 
blogu Sebastian Łuczak wyjaśnia jego pierwszą 
część: „Orzeczenie Rady Etyki PR zaskakujące 
nie jest – oczywiście potępia sposób postępo-
wania Ryanair. Ciekawsze, że REPR napisała 
w oświadczeniu, że ponieważ takie działania 

„podważają zaufanie do pub-
lic relations jako rzetelnego 
źródła informacji”, to Ryanair 
powinien przeprosić i oczy-
wiście przestać tak robić (to 
nie był ich pierwszy press 
release tego typu). A do 
czasu aż nie przestanie i nie 
przeprosi „firmy i konsultanci 
PR powinni powstrzymać się 
od współpracy z tym przed-

siębiorstwem”. To bardzo ważne stwierdzenie. 
Bez niego opinia Rady Etyki mogłaby być lekce-
ważona. A tak zarówno PSPR, jak i ZFPR muszą 
swoich członków w razie czego ukarać. Skutek 
jest taki, że w rozpisanym niedawno przetargu 
Ryanair nie może liczyć na udział większości 
największych agencji PR czy najbardziej znanych 
konsultantów.”
Okazuje się jednak, że niewsłuchanie się w opi-
nię ma także dalsze następstwa. Wyjaśnia je 
Szymczak, który nie jest zaskoczony tym, że 
jakaś agencja PR podjęła współpracę z Ryana-
irem. Czy zresztą ktokolwiek spodziewał się, 
że Ryanair przeprosi za swoje zachowanie i 
przyrzeknie, że nie będzie kontynuował swojej 
agresywnej strategii komunikacyjnej? Albo że 
nikt nie skusi się na budżet piarowski Ryanaira? 
Pytanie, kto jednak nie jest zaskoczony nastę-
pującymi słowami Rafała Szymczaka: „Wiem 
natomiast, że agencja ta na pewno nie zostanie 
przyjęta do ZFPR, a pracujący w niej konsul-
tanci nie zostaną przyjęci do PSPR.” 

Ten ostry i zaskakujący obrót 
spraw,
mający być wyraźnym znakiem „z nami nie ma 
żartów” jest jednak sięgnięciem po broń osta-
teczną. Co innego może zrobić Rada poza ska-
zaniem na banicję branżową? Inna sprawa, że 
wcześniej takie konsekwencje nie były wspomi-
nane, a sama dyskusja nie tylko z tego powodu 
jest czysto hipotetyczna: obecnie nie ma zapi-
sów umożliwiających podjęcie takiej decyzji 
ani w regulaminie REPR, ani przedmiotowo w 
komunikacie prasowym stworzonym przez nią 
na potrzeby podjętych działań. Nie do końca 
jasne jest, jak długo agencja nie będzie mogła 
być przyjęta do ZFPR, a jej członkowie do 
PSPR. Kto właściwie będzie sprawdzał powią-
zania z agencjami, które nie stosują się do zale-
ceń Rady czy też ścieżki zawodowe ich konsul-

Pożyteczne wskazówki 
merytoryczne być może 
w przyszłości uchroniłyby 
inne agencje przed 
podobnymi sytuacjami

Piotr Czarnowski, jeden z członków Rady Etyki PR
Wszystkie dotychczasowe spotkania i decyzje Rady wykazały jeśli 
nie jednomyślność, to co najmniej bardzo zbliżone opinie i oceny 
wszystkich członków. Zdarzały się nam gorące dyskusje, ale zawsze 
dochodziliśmy do zgody co do spraw merytorycznych. Ponieważ 
pochodzimy z różnych dziedzin PR (agencje, firmy, edukacja), ta spój-
ność wydaje się wskazywać na bardzo silne ugruntowanie kanonów 
etycznych wśród tych, którzy chcą ich przestrzegać. Z drugiej strony 
to samo środowisko, które powołało Radę i obdarzyło nas pełnym 
zaufaniem okazało się niezbyt chętne do dzielenia się swoimi prob-
lemami. Choć wszyscy wskazują na liczne i niekiedy bardzo jaskrawe 
wykroczenia przeciwko etyce, wygląda na to, że większość traktuje 
te wykroczenia jako „dobrodziejstwo inwentarza” albo zwykły ele-
ment codzienności. Popatrzmy, co stało się ze zjawiskiem nazywa-
nym „czarnym PR” - dziś traktowanym przez rynek jako pełnoprawna 
dziedzina komunikowania. Nawet w sprawach, w których Rada jed-
noznacznie wypowiedziała swoje stanowisko rynek potrafi reagować, 
ignorując podstawowe reguły etyki.
Ta dwubiegunowość sprawia, że udział w Radzie jest trudniejszy, niż 
wydawało się na początku. Sprawia także, że wszyscy członkowie 
Rady starają się w całej swojej działalności poza Radą zajmować popu-
laryzacją nie tylko etyki, ale także korzyści płynących z jej przestrze-
gania. Prędzej czy później bowiem - i mocno w to wierzymy - to 
właśnie etyka, obok profesjonalizmu, stanie się największą wartością 
rynku, agencji i piarowców. Oczywiście szczególną rolę - i zasługi 
- mają tu ci członkowie Rady, którzy edukacją zajmują się na co dzień, 
ale należy to do stałych zadań każdego z nas.
Sądzę, że oprócz statutowych zadań Rada spełniła jeszcze jedno, nie-
przewidziane, ale bardzo pożyteczne zadanie. Jest jedyną instytucją 
w polskim PR, w której można spotkać przedstawicieli wszystkich 
organizacji i środowisk. Od początku historii polskiego public rela-
tions nie było tak efektywnej i sprawnie działającej platformy wymiany 
informacji, poglądów, stanowisk i ocen.
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tantów? Czy nie warto byłoby już teraz spytać, 
jak długo mają być wiążące dla członków branży 
PR decyzje Rady? W końcu tylko za najcięższe 
przestępstwa w Polsce jest kara dożywocia.

C.d. nie nastąpi
Zastanawialiśmy się, czy Rada wyciągnęła z 
całej historii jakieś wnioski? Rafał Szymczak 
odpowiada, „że w sprawach ewidentnych 
naruszeń standardów profesjonalnych PR 
należy reagować szybko i zdecydowanie.” A 
kiedy branża okazuje się niepokorna, co dalej? 
„Nie ma potrzeby podejmowania żadnych dal-
szych działań, opinia Rady odniosła skutek - 
poważne i profesjonalne agencje wycofały się 
z przetargu” - podsumowuje zaistniałą sytuację 
Szymczak. Nie wykluczam, że właśnie tak ma 
prawo ją widzieć Rada. Z kolei głosy z branży 
pytają o powody braku reakcji ze strony gre-
mium. Obawiam się, że nie słysząc ich albo 
nie dopuszczając ich do siebie, Rada tylko 
potwierdza, że zaczęła żyć własnym życiem, w 
samozadowoleniu z podejmowanych przez sie-
bie działań. I może faktycznie nie ma potrzeby 
podejmować żadnych dalszych działań, żeby 
Rada nie ujawniła swojej bezsilności.

Szkoda, że Rada Etyki PR nie zasygnalizowała środowisku, jak ustrzec 
się przed sytuacjami, w których firma wymusza na agencji działania 
nieetyczne, jak choćby ta z agencją Ciszewski PR, która mogła zerwać 
współpracę dopiero po wysłaniu do mediów komunikatu oczernia-
jącego konkurs CoolBrands. Pożyteczne wskazówki merytoryczne 
być może w przyszłości uchroniłyby inne agencje przed podobnymi 
sytuacjami.
„Czasem rola Rady jest nieprawdziwie postrzegana, czasem oczekuje 
się od niej rzeczy, których nie powinna robić (np. „ścigać” nieetycznych 
piarowców) itd. Widzimy te kwestie i juz myślimy, jak to poprawić” 
- przyznaje Łuczak. Jego zdaniem Rada mogłaby ulepszyć tryb komu-
nikacji ze środowiskiem, w tym z organizacjami założycielskimi. Na 
razie z rozpiski działań za ubiegły rok wyłania się obraz organizacji, 
która próbuje stworzyć pewne ogólne ramy postępowania w sferze 
etyki PR. Nie ma do wykonania zadania prostego, bo i etyka w PR nie 
zawsze jest dla wszystkich tak samo jednoznaczna, co pokazuje choćby 
przykład z agencją Kibo PR i Ryanairem.
O co można mieć jeszcze żal, to o brak chęci do komunikowania się ze 
środowiskiem, budowania z nim dialogu. Dochodzi w końcu do tego, 
że Michał Aleksandrowicz z Kibo PR na pytanie, dlaczego jego agen-
cja nie powstrzymała się od współpracy z przewoźnikiem, tak jak w 
swoim oświadczeniu zalecała Rada, odpowiada tylko półżartem: „Pró-
bowaliśmy się powstrzymać, ale się nie udało.”

Kinga Podraza 


