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Ilu dziennikarzy pytało już, czy Pan pali?
Wielu. Zawsze odpowiadam, że nie.
A próbował Pan kiedyś?
Próbowałem bardzo dawno temu, ale jakoś nie przekonałem się do 
palenia.
Czy jest Pan lobbystą? Tak mówił o sobie rzecznik firmy tyto-
niowej w filmie „Dziękujemy za palenie”.
Jestem rzecznikiem, odpowiadam za komunikację wewnętrzną i 
zewnętrzną firmy, a także za relacje ze społecznością lokalną, które są 
szczególnie intensywne w Krakowie, gdzie jest nasza fabryka.
Zastanawiam się, ilu zatrudniacie lobbystów?
Mamy doświadczony zarząd i zespół znający specyfikę branży. Dlatego 
polegamy głównie na własnych zasobach.
A kiedy korzystacie z outsourcingu usług PR?
Przy prowadzeniu naszego flagowego Programu Odpowiedzialnej Sprze-
daży, którego celem jest zapobieganie dostępowi nieletnich do papie-

rosów. I to jest właściwie jedyny obszar, poza 
zewnętrznym przygotowywaniem magazynu 
firmowego, w którym agencje współpracują z 
nami na stałe.
Dlaczego pozostałe działania prowadzicie 
sami?
Powiem szczerze. Przez kilka lat pracowałem w 
agencjach PR. Znam taką pracę od podszewki. 
Uważam, że mając doświadczony zespół, wiele 
projektów jesteśmy w stanie wdrożyć samo-
dzielnie. Prawda jest taka, że żadna agencja nie 
zna klienta tak, jak klient siebie.
Czasami przydatne jest jednak spojrzenie 
z zewnątrz.
To prawda, ale kluczowe znaczenie w osiąg-
nięciu sukcesu ma znajomość potrzeb firmy i 

W wolnych chwilach „podąża za spadającą wodą”, czyli uprawia mało 
popularny jeszcze w Polsce sport ‑ canyoning. W zawodowych ‑ lubi 
tzw. trudne branże. Hubert Zawadzki wcześniej zajmował się m.in. 
relacjami z prasą i organizacją pokazów lotniczych, odpowiadając 
za działania PR w ramach „przetargu stulecia” na zakup samolotu 
wielozadaniowego dla Polski, pracował także jako menedżer ds. 
komunikacji firmy farmaceutycznej Eli Lilly Polska. Swoją przygodę z 
piarem zaczął w 1996 roku w Euro RSCG, później zdobywał 
doświadczenie w firmie lobbingowej CEC Government 
Relations. Od dwóch lat jako menedżer ds. 
relacji wewnętrznych i zewnętrznych pełni 
m.in. funkcję rzecznika prasowego polskiego 
oddz i a łu  konce rnu tytoniowego Philip Morris 
Polska. Magazynowi „Piar.pl” opowiada o 
w y z w a n i a c h , z jakimi zmierza 
s i ę  b ran ża tytoniowa w Polsce 
i na świecie.

Dziękuję, nie palę
fot. Philip Morris Polska
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zagadnień specyficznych dla danej branży, dla-
tego wolimy wykorzystać własne zasoby, niż 
tracić czas na briefowanie agencji. Poza tym z 
punktu widzenia rozwoju zawodowego pracow-
nik, który nie ma wyzwań wypala się.
Jakie działania prowadzicie więc w ramach 
piaru?
Nie ma u nas PR produktowego. Jest PR kor-
poracyjny, na który składa się m.in. kreowanie 
pożądanego wizerunku naszej firmy. Jednym z 
takich elementów jest wizerunek Philip Morris 
jako dobrego pracodawcy. Sam tego doświad-

czyłem. Kiedy zacząłem tu pracować, pierwsze 
pięć tygodni spędziłem na szkoleniach.
Czego miały Pana nauczyć?
Zagadnień, które są związane z naszym produk-
tem i biznesem, m.in. palenie a zdrowie, zapo-
bieganie dostępowi nieletnich do papierosów, 
produkty o potencjalnie obniżonym ryzyku itd. 
Uczestniczyłem też w szkoleniach medialnych 
w centrali w Lozannie. Prowadzili je byli dzien-
nikarze BBC i konsultanci jednej z czołowych 
agencji PR. 
Był Pan już wcześniej rzecznikiem. Po co 
były Panu takie szkolenia?
Tutaj jest naprawdę inna specyfika pracy.
Czyli rola rzecznika koncernu tytonio-
wego różni się od roli rzecznika firmy 
farmaceutycznej.
Zagadnienia związane z branżą tytoniową są 
bardziej złożone, a ich znajomość w świecie 
zewnętrznym bywa często powierzchowna. 
Moją rolą jest przybliżenie istoty tych zagadnień, 
m.in. prasie. Ponadto, ze względu na charakter 
produktu i na regulacje wokół niego, trzeba być 
bardziej wyważonym w przekazach. Dlatego w 
Philip Morris osoby odpowiedzialne za kontakty 
z prasą muszą regularnie przechodzić szkolenia 
dotyczące zagadnień naszej branży i doskonale-
nia umiejętności ich komunikowania.
I dzięki temu przy redakcji wywiadu 
okaże się, że nic mi Pan właściwie nie 
powiedział.
Mogę panią zapewnić o jednej kwestii - kiedy 
otrzymam wywiad do autoryzacji, prześlę go 
do prawnika, bo takie mamy procedury.

Liczy się spójny przekaz

Jak często szkolicie osoby odpowiedzialne za kontakty z 
mediami?
Regularnie co najmniej raz na rok.
Cieszę się, że Pan to mówi. W końcu ze szkoleniami medialnymi 
nie jest tak, że do sukcesu w komunikowaniu wystarczy jedno 
w karierze.
To odzwierciedlenie zasady „praktyka czyni mistrza”. Ważna jest dla nas 
spójność komunikacji. Jej zachowaniu służą właśnie szkolenia, tak aby 
wszystkie osoby odpowiedzialne za kontakty z mediami komunikowały 
jeden spójny przekaz zgodny z polityką informacyjną firmy. Dotyczy to 
także wszystkich oddziałów Philip Morris na całym świecie. Dlatego w 
ramach korporacji funkcjonuje odpowiednia procedura, która mówi, 
jakich informacji można udzielać prasie, jakie muszą zostać zatwier-
dzone przez centralę, a jakie można akceptować i udzielać na poziomie 
lokalnym.
Wycinków macie jednak coraz więcej. „Press” podał za Press-
Service Monitoring Mediów, że jest ich o ponad 30 proc. więcej 
w mediach w 2006 niż w roku poprzednim. Gratulacje.
Myśli Pani, że to jest związane z tym, że przyszedłem tutaj do pracy? 
(śmiech). A tak poważnie, ze względu na liczbę wydarzeń związanych z 
rynkiem tytoniowym zainteresowanie mediów było większe.
Zastanawiam się, jakiego to są rodzaju informacje?
Przechodząc do Philip Morris Polska z koncernu farmaceutycznego, 
zastanawiałem się, o czym będziemy pisać, skoro jesteśmy tak bardzo 
ograniczeni. W ubiegłym roku były to głównie wypowiedzi udzielane 
do materiałów o rynku tytoniowym, podatku akcyzowym czy kwestiach 
związanych z paleniem.
Codzienna praca pokazuje, jak bardzo percepcja świata zewnętrznego 
może odbiegać od rzeczywistego stanowiska firmy tytoniowej w kon-
kretnej kwestii. Podam Pani przykład. W 2006 roku w Polsce dysku-
towano m.in. o możliwości wprowadzenia ostrzeżeń graficznych na 
paczkach papierosów. Przyjechała do mnie ekipa telewizyjna, żeby spy-
tać o nasze stanowisko. Wyjaśniłem więc, że popieramy informowanie 
konsumentów o szkodliwych skutkach palenia, natomiast sposób, w 
jaki to będzie wprowadzane pozostawiamy do regulacji odpowiednim 
organom ustawodawczym. Reporterka, która kręciła ten materiał była 
zdziwiona: „Myślałam, że będzie Pan oburzony” – powiedziała do mnie. 
Dodałem wówczas tylko, że ustawodawcy, opracowując ostrzeżenia o 
zagrożeniach związanych z paleniem, powinni zostawić odpowiednią 
ilość miejsca na komunikację marki papierosów. Tymczasem w mate-
riale poinformowano, że nowy projekt wzbudza kontrowersje wśród 
koncernów tytoniowych, które martwią się, że nie będzie miejsca na 
ich znaki towarowe.
Problem z dziennikarzami bywa niekiedy taki, że mają swoją 
tezę i muszą ją udowodnić.
Uderzyło mnie zdziwienie dziennikarki tym, co mówiłem. Chociaż ja to 
zdziwienie rozumiem, bo zanim zacząłem tutaj pracować, też postrzega-
łem koncern tytoniowy jako firmę, która nie dość otwarcie komunikuje o 
swoim produkcie. A potem zobaczyłem, że Philip Morris na swojej stro-
nie oficjalnie przyznaje, że palenie tytoniu powoduje wiele poważnych i 
śmiertelnych schorzeń. Pamiętam swoje zaskoczenie.

„Zresztą, gdybym 
miał problem natury 
etycznej, jak mógłbym 
tu pracować?”

fot. Philip Morris Polska
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„Potrafimy sprostać tym wyzwaniom”

Czy to nie jest tak, że komunikowanie na temat palenia zmieniło 
się w ciągu lat?
Wydaje się, że tak. 
Najpierw było zachęcanie do palenia, potem pojawiły się infor-
macje, że palenie jest szkodliwe, więc zaczęło się odpieranie 
zarzutów, a w ostatnim czasie właściwie koncerny tytoniowe 
mówią otwarcie, że palenie jest szkodliwe i uzależnia.
Philip Morris zaczął jako pierwszy otwarcie o tym komunikować pod 
koniec lat 90.
Jak Pana zdaniem zmienia się wizerunek branży tytoniowej w 
Polsce?
Według naszych badań dotyczących wizerunku branży miała ona kłopoty 
z zaufaniem środowiska zewnętrznego i odpowiedzialnością społeczną. 
Mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że my jako firma naprawdę 
robimy wszystko, co możemy, aby nas postrzegano jako odpowiedzial-
nych za swój produkt. Otwarcie komunikujemy jego cechy i odpowia-
damy na obawy społeczne. Natomiast nie prowadzimy szczegółowych 
badań, jak zmienia się wizerunek branży wśród Polaków. Na pewno jed-
nak są miejsca na świecie, gdzie podejście do palenia jest bardzo restryk-
cyjne – chodzi na przykład o Finlandię, gdzie już 30 lat temu zakazano 
palenia w miejscach publicznych.
Takich miejsc będzie coraz więcej.
Proszę spojrzeć na tzw. green paper, czyli dokument opracowany przez 
Komisję Wspólnot Europejskich z 30 stycznia tego roku o „Europie wol-
nej od dymu tytoniowego”. Tu są pokazane wszystkie trendy. Przewi-
dujemy jednak, że rynek dorosłych osób palących będzie nadal istniał i 
sądzimy, że mamy wystarczająco dobrą pozycję, aby spełnić jego wyma-
gania. Oczywiście mamy przed sobą wyzwania. Zmieniło się nastawienie 
do palenia. Środowisko zewnętrzne oczekuje więcej od firm takich, jak 
nasza. Jesteśmy przekonani, że potrafimy sprostać tym wyzwaniom. 
Odnoszę wrażenie, że branża tytoniowa staje się przy tym 
świętsza od papieża. Czasami można przypuszczać, że wręcz 
walczy z paleniem, a przecież wiadomo, że nie jesteście insty-
tucją charytatywną i chcecie na paleniu zarabiać.
Oczywiście. Przyznam jednak szczerze, że pracując w tej branży, widząc 
od środka, co się dzieje, też mam takie wrażenie. Dowodem może być 
nasz wewnętrzny kodeks postępowania marketingowego, który w pew-
nych obszarach jest bardziej restrykcyjny niż obowiązujące prawo.
Na przykład?
Ustawa nie wskazuje na przykład, jaki wiek mogą mieć osoby biorące 
udział w reklamie – niepublicznej oczywiście, gdyż tylko taka jest dozwo-
lona. Natomiast nasz wewnętrzny kodeks mówi, że muszą mieć ukoń-
czone 25 lat. Z naszego punktu widzenia wychodzenie przed obowią-
zujące przepisy jest receptą na rozwój i wierzymy, że w długofalowej 
perspektywie tylko takie podejście ma sens.
Dlaczego podczas rozmów kwalifikacyjnych pytacie Państwo, 
czy dana osoba nie ma problemów etycznych w związku z tym, 
że będzie pracowała dla koncernu tytoniowego?
Bo chcemy mieć pracowników w pełni zmotywowanych i przekonanych, 
że chcą pracować w naszej firmie.
A Panu też ktoś zadał takie pytanie?
Jeśli dobrze pamiętam, pytano mnie, czy stanowi dla mnie problem to, 
że inni ludzie palą. Zresztą, gdybym miał problem natury etycznej, jak 
mógłbym tu pracować?
Jakie przygotowanie musi mieć piarowiec, aby obsługiwać klienta 
z branży tytoniowej?

Jest to branża wymagająca. Konsultant, który 
pracuje dla firmy tytoniowej musi bardzo dobrze 
znać odpowiednie ustawy, bo potencjalnych 
działań, które mogą naruszyć prawo i przez 
to dobre imię klienta jest bardzo wiele. Na 
przykład dostaję e-maila od producenta filmu z 
propozycją product placement, a nasz kodeks 
marketingowy i obowiązujące prawo zabraniają 
takich działań. Dostałem jakiś czas temu bardzo 
dobry w swoim zamyśle pomysł sponsorowa-
nia kalendarza przez naszą markę Marlboro. 
Niestety, jest to równocześnie znak produktu 
tytoniowego i może być eksponowany w ściśle 
określonych miejscach – i na pewno nie jest to 
kalendarz dostępny w publicznej dystrybucji. Od 
grudnia 2001 roku nie możemy sponsorować 
działalności sportowej, kulturalnej, oświatowej, 
zdrowotnej, społeczno-politycznej. W punktach 
sprzedaży możemy zamieszczać informację pro-
duktową, ale jej przekaz nie może mieć charak-
teru reklamy, czyli odwoływać się do emocji i 
uczuć. Dodatkowo musi być opatrzony 20 proc. 
ostrzeżeniem zdrowotnym.
Jak przy tych obostrzeniach wspieraliście 
wprowadzenie nowych L&M pod koniec 
ubiegłego roku? 
Jeszcze raz podkreślam, że zespół PR nie prowa-
dzi jakichkolwiek działań związanych z naszymi 
produktami. Nawet nie tworzyliśmy informacji 
dla prasy branżowej, z którą współpracuje dział 
marketingu. Przy czym dla nas prasa branżowa 
to ta, która działa w trójkącie producent, hur-
townik, detalista, a nie na przykład „Media i 
Marketing”, który jest ogólnie dostępny w skle-
pach Empiku.
W mediach marketingowych pojawiła się 
jednak informacja o nowym produkcie.
Dziennikarze uzyskują informacje z różnych 
źródeł. 

Agencje mają kosztorysy z 
kosmosu

Branża tytoniowa zanotowała w 2006 
roku ogólnie niższe przychody niż w 
roku poprzednim. Z kolei doświadcze-
nia branży PR pokazują, że zazwyczaj w 
takim przypadku są zmniejszane środki 
przeznaczane na PR. Jak spadek przycho-
dów branży tytoniowej przełożył się na 
Wasz budżet?
U nas kluczem do budżetu jest przede wszyst-
kim osiąganie założonych celów. Staramy się 
działać efektywnie i jeżeli mamy jakiś pomysł, 
który jest dobrze uzasadniony, to środki na PR 
się znajdują. Weryfikujemy na bieżąco budżet 
przy założeniu maksimum efektów – minimum 
kosztów. Jest to możliwe, ponieważ znam rea-
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lia i wiem, ile może kosztować przygotowanie 
eventu i ile trzeba faktycznie zapłacić agencji.
Zdarza się, że agencje zawyżają ceny za 
swoje usługi?
Miałem takie sytuacje, że otrzymane od agencji 
kosztorysy były z kosmosu. Po prostu patrzy-
łem i nie wierzyłem.
Niepotrzebne usługi dopisane do zakresu 
zadań?
Może nie usługi, ale ich wycena. Przy tym roz-
bicie na detale było żenujące.
Jak ie cele rea l izujec ie w swojej 
działalności?
Impulsem do działania jest nasz produkt i ocze-
kiwania społeczne z nim związane. Nasza firma 
regularnie prowadziła globalne badania wize-
runku. Były to badania prowadzone co dwa 
lata w 37 krajach świata na grupie 1000 osób, 
również w Polsce. 
Oczekiwania społeczne względem firm tytonio-
wych w poszczególnych latach były podobne. 
Prym wiodły trzy oczekiwania. Ich kolejność była 
zmienna, ale zawsze powtarzały się: niekierowanie 
działań marketingowych do niepełnoletnich, infor-
mowanie o szkodliwych skutkach palenia i prace 
nad produktami o potencjalnie obniżonym ryzyku. 
Nad tymi obszarami cały czas pracujemy.
Badaliście, jak konsumenci oceniają sku-
teczność informowania o szkodliwości 
palenia?
Aż tak głęboko nie drążyliśmy tematu. Uwa-
żamy, że należy informować i w gestii rządu 
powinno pozostać decydowanie o tym, w jaki 
sposób to robić. Popieramy takie działania, gdyż 
zdajemy sobie sprawę, że funkcjonując w spo-
łeczeństwie, musimy odpowiadać na jego ocze-
kiwania, a jednym z nich jest informowanie o 
szkodliwych skutkach palenia.
Co zmieniło się w strategii działań PR w 
ostatnim czasie?
Uporządkowaliśmy m.in. obszar, który nazywamy 
kontrybucjami, czyli nasz wkład w inicjatywy 
pozabiznesowe. Zamiast wspierać wiele różnych 
instytucji i osiągać rozproszony efekt, postanowi-
liśmy skupić się na trzech filarach. Jest to pomoc 
osobom niepełnosprawnym, ofiarom przemocy 
w rodzinie i dzieciom ze środowisk zagrożonych. 
Kontrybucje to inaczej CSR?
Nasza odpowiedzialność społeczna zaczyna się od 
naszych produktów. Obowiązuje nas wewnętrzny 
Kodeks Postępowania Marketingowego, przy-
pominamy ludziom o szkodliwości palenia, pro-
wadzimy działania mające na celu ograniczenie 
dostępu nieletnich do papierosów, pracujemy 
nad rozwojem potencjalnie mniej szkodliwych 
produktów. Kontrybucje są tylko częścią naszego 
wkładu w rozwój środowiska lokalnego, w któ-
rym działamy.

Dlaczego wybraliście właśnie te obszary?
Jest to związane z naszymi doświadczeniami z dotychczasowej współ-
pracy. Wiemy, że projekty, które obecnie wspieramy mają potencjał 
długofalowy, a organizacje, które je prowadzą efektywnie wykorzystują 
otrzymane od nas środki. Tylko w Krakowie na cele społeczne nasza 
firma wydała do tej pory około 4 mln zł.

Wyczuć rytm „serca”

W Krakowie jest Wasza fabryka…
… i część mojego czteroosobowego zespołu, który wspiera głównie 
komunikację wewnętrzną i kontakty ze społecznością lokalną. Zespół w 
Warszawie zajmuje się przede wszystkim prowadzeniem i rozwijaniem 
Programu Odpowiedzialnej Sprzedaży, a także opracowywaniem mate-
riałów i monitorowaniem prasy.
Pana zespół jest rozproszony. Jak przekłada się to na organizację 
Pana pracy?
Staram się jak najczęściej jeździć do Krakowa. Tam jest serce firmy, a 
wyczucie rytmu serca dużo daje. Można wówczas nawiązać nieformalny 
kontakt z ludźmi, którzy są tam na miejscu. Czasami małe informacje 
dają impuls, żeby prowadzić konkretne działania na wyższym poziomie. 
Tak było z pomysłem na częściowy dodruk naszego magazynu firmowego 
dla pracowników fabryki.
Najpierw dostałem zadanie, żeby rozwiązać problem zbyt drogiego 
kosztu wydawania dotychczasowego dwumiesięcznika „Nasza paczka”. 
Stwierdziłem, że najprostszym rozwiązaniem będzie jego zamiana na 
magazyn w wersji elektronicznej. W fabryce pracownicy mogli mieć do 
niego swobodny dostęp w pomieszczeniach wypoczynkowych. Nato-
miast po pierwszym wydaniu tego magazynu okazało się, że w fabryce 
ten model nie sprawdził się - pracownicy nie czytali wersji elektronicznej 
pisma. Od tego czasu specjalnie dla nich przygotowujemy wersję druko-
waną naszego kwartalnika.
Jaka jest więc recepta na sukces PR wewnętrznego w różnorod-
nym środowisku pracowniczym?
Może to banał, ale trzeba korzystać z różnych kanałów komunikacji, 
aby spełnić różne oczekiwania - w naszym przypadku pracowników w 
fabryce i biurach. Okazało się, że grupa docelowa w Krakowie jest bar-
dziej tradycyjna. Z czasem zacznie częściej korzystać z intranetu, ale 
przecież nie możemy nikogo zmuszać, żeby stało się to już teraz. Nam 
zależy na osiągnięciu efektów w komunikacji.
Do komunikacji, choć bardziej zewnętrznej, warto wykorzystać 
np. Wikipedię. Dlaczego nie ma w niej nawet trzech zdań infor-
mujących o firmie Philip Morris Polska?
Szczerze mówiąc, nie sprawdzałem, czy są o nas informacje w Wikipedii. 
A widziała Pani tam strony innych firm tytoniowych?
Widziałam i dla pocieszenia powiem, że też wypadają blado. 
Najbardziej zaskoczył mnie monitoring internetu pod kątem 
branży tytoniowej na świecie prowadzony na anglojęzycznej 
stronie Waszego koncernu. Było to dla mnie najlepsze źródło 
negatywnych informacji o branży: linki do newsów o działaniach 
aktywistów itd. Zastanawiam się, o co chodzi?!
To tylko potwierdza to, co powiedziałem o otwartości komunikacji.
Z komunikacyjnego punktu widzenia to raczej nie ma sensu.
Linki do różnych informacji, nawet negatywnych, są umieszczone dla 
wygody odbiorcy i mają zapewnić szerszą perspektywę na zagadnienia 
związane z paleniem. 

Rozmawiała Kinga Podraza 


