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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?




