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Zakaz reklamy, obowi¹zuj¹cy firmy prawnicze
i doradztwa podatkowego, szeroko otworzy³
drzwi specjalistom public relations. Specyfika
bran¿y, która nie pozwala na PR-owskie fajer-
werki, powoduje, ¿e dzia³ania wizerunkowe
w du¿ej mierze polegaj¹ na rzetelnym komuni-
kowaniu.
Zaanga¿owanie
W budowaniu wizerunku bran¿y najlepsze
s¹ narzêdzia media relations. Kancelarie maj¹
siê przecie¿ czym pochwaliæ dziennikarzom; bez
obs³ugi prawnej nie odbêd¹ siê emisja papie-
rów warto�ciowych, fuzja przedsiêbiorstw czy
prywatyzacja. Ze wzglêdu na obowi¹zuj¹c¹
tajemnicê zawodow¹ �chwalenie siê� jest jednak
mocno ograniczone. Sprowadza siê ono
do informowania o udziale firmy w danym pro-
cesie gospodarczym. � Wiêkszo�æ du¿ych kan-
celarii i firm doradztwa podatkowego korzysta
w pewnym zakresie z us³ug agencji PR. Firmy
te maj¹ równie¿ do�æ mocno rozbudowane
dzia³y PR w ramach organizacji � wyja�nia Miro-
s³aw Barszcz, doradca podatkowy w Kancelarii
Baker & McKenzie, ekspert Instytutu Sobie-
skiego. To jednak stanowczo za ma³o, jak
na kompleksowe dzia³ania public relations.
Podstawow¹ i skuteczn¹ metod¹ dotarcia
do otoczenia jest publikacja tekstów-analiz
dotycz¹cych poszczególnych zagadnieñ praw-
nych. Kolejn¹ jest wychwytywanie i omawianie
na ³amach prasy bubli prawnych. Takie tematy
³atwo znale�æ w naszej rzeczywisto�ci.  Bezpo-
�rednie anga¿owanie siê w legislacjê, choæby
na ³amach prasy, wzmacnia presti¿ adwokata lub
kancelarii. Wyzwaniem dla PR-owca, obs³ugu-
j¹cego prawnika, jest przedstawienie tre�ci
w zrozumia³ej formie nie tylko dla znawców
przepisów.
Istotny i efektywny, z punktu widzenia skutecz-
no�ci dzia³añ PR, jest  udzia³ prawników w kon-
ferencjach i seminariach. Ciekawa prezentacja
i rozmowy kuluarowe z regu³y pomagaj¹
w nawi¹zaniu wspó³pracy z innymi specjalistami
i klientami. W przypadku prawników i dorad-
ców podatkowych jest to trochê bardziej skom-
plikowane. � W ci¹gu ostatnich 10 lat prowa-
dzi³em dos³ownie setki szkoleñ, konferencji
i seminariów. I choæ oczywi�cie przek³ada siê to
w znacz¹cym stopniu na budowê wizerunku
firmy, to jednak � o dziwo � w stosunkowo nie-
wielkim stopniu wp³ywa na wzrost zaintereso-
wania klientów dan¹ �mark¹� � mówi Barszcz.
� Moim zdaniem wynika to z tego, ¿e w trak-
cie konferencji niezwykle trudno zbudowaæ
tê szczególn¹ wiê� zaufania z klientem, która
decyduje o tym, ¿e korzysta siê w³a�nie z us³ug
tego prawnika czy doradcy � dodaje.

Prawnik i PR

Prawnicy, porzucaj¹c dumê z przeko-
nania o wyj¹tkowo�ci swojego
zawodu, zaczynaj¹ zmieniaæ swój
wizerunek. Jeszcze do niedawna nie
traktowali swoich us³ug jako towaru.
Du¿¹ rolê w ewolucji odegra³o wej�cie
na polski rynek kancelarii zachodnich,
zw³aszcza anglosaskich. Strategiczne
decyzje podejmuje w nich dyrektor
zarz¹dzaj¹cy, korzystaj¹cy z profesjo-
nalnych us³ug PR.
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Z kolei udzia³ w uczelnianych targach pracy
i organizacja konkursów dla studentów, w któ-
rych nagrod¹ jest praktyka w oddziale kancela-
rii, to dzia³ania utrwalaj¹ce wizerunek kancela-
rii jako troskliwej i dbaj¹cej o poziom naucza-
nia. Pewn¹ rozpoznawalno�æ przynosi równie¿
prawnikom i doradcom podatkowym aktywne
cz³onkostwo w stowarzyszeniach, izbach i bran-
¿owych organizacjach. Wszystko jednak zale¿y
od tego, w jakim celu podejmuje siê takie dzia-
³ania. � Je�li bowiem po jakim� czasie widaæ,
¿e wiêkszo�æ osób, uczestnicz¹cych w jakim�
przedsiêwziêciu, my�li przede wszystkim
o budowaniu swojego wizerunku � efekty prac
s¹ zawsze mizerne � podkre�la Barszcz.
� Oczywi�cie, trudno nie zauwa¿yæ efektu mar-
ketingowego cz³onkostwa w organizacji bran-
¿owej, jednak chêæ jego osi¹gniêcia nigdy nie
mo¿e przes³oniæ g³ównego celu � uzupe³nia.
Amerykañskie do�wiadczenia
Historia zakazu reklamy us³ug prawniczych
w USA siêga pocz¹tku XX wieku. W 1908
roku, na obradach Stowarzyszenia Amerykañ-
skich Prawników (American Bar Association)
w Saratoga Springs, aby chroniæ wizerunek swo-
jej profesji, przyjêto zakaz reklamowania. Posta-
nowienie uzna³a wiêkszo�æ amerykañskich sta-
nów i obowi¹zywa³o ono przez 69 lat. Zakaz
zniesiono ostatecznie w 1977 roku w wyniku
bezprecedensowego procesu Van O�Steen
i John R. Bates vs. S¹d Najwy¿szy Stanów Zjed-
noczonych. Rok wcze�niej odby³ siê inny pro-
ces, który zainicjowa³ walkê o mo¿liwo�æ
reklamy profesjonalnych us³ug. S¹d uniewa¿ni³
restrykcje dotycz¹ce reklamowania niektórych
us³ug medycznych i publikowania w og³osze-
niach cen leków na receptê.
Prawnicy Bates i O�Steen do 1974 roku byli
cz³onkami Towarzystwa Pomocy Prawnej (The
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Legal Aid Society). Po wyst¹pieniu z organizacji w Phoenix za³o¿yli kan-
celariê prawn¹ �Legal Clinic of Bates and O�Steen�. Ich us³ugi koszto-
wa³y mniej ni¿ u konkurencji, dlatego powodzenie dzia³alno�ci wi¹za³o
siê z pozyskiwaniem du¿ej liczby klientów. O tañszych us³ugach sku-
tecznie informowaæ mog³a reklama. 22 lutego 1976 roku, wbrew praw-
nym zakazom Bates i O�Steen, umie�cili w The Arizona Republic og³o-
szenie: �Potrzebujesz prawnika? Us³ugi prawnicze po bardzo korzystnych
cenach�. Autorzy zaprezentowali cennik dotycz¹cy spraw zwi¹zanych
z rozwodami, adopcj¹, zmian¹ nazwisk. Reakcja Adwokatury stanu Ari-
zona by³a natychmiastowa. Nakazano zawieszanie dzia³alno�ci kancelarii
na sze�æ miesiêcy, karê z³agodzono jednak do jednego tygodnia. O�Steen
i Bates przegrali proces z s¹dem stanowym w Arizonie. 18 stycznia
1977 roku z³o¿yli do s¹du najwy¿szego pozew o zniesienie zakazu
reklamy us³ug prawniczych, lekarskich i innych us³ug profesjonalnych.
Rezultatem by³ werdykt z 27 czerwca 1977 roku, który przyzna³ pro-
fesjonalnym zawodom pe³n¹ swobodê reklamowania swoich us³ug.
Van O�Steen, który jest dzi� wspó³w³a�cicielem kancelarii prawnej
w Arizonie, prowadzi równie¿ O�Steen Marketing Group, firmê zajmu-
j¹c¹ siê kampaniami reklamowymi i obs³ug¹ public relations wielu kan-
celarii. Wed³ug O�Steena przeprowadzone w USA badania dowodz¹,
¿e zniesienie zakazu reklamowania us³ug prawniczych spowodowa³o obni-
¿enie ich cen. �To wielka korzy�æ dla klientów� � mówi O�Steen. Bada-
nia przeprowadzi³y Narodowa Fundacja Nauk (National Science Foun-
dation) oraz Federalna Komisja Handlu (Federal Trade Commission).
Inna analiza, wykonana przez profesorów z uniwersytetu z Miami, poka-
za³a, ¿e us³ugi kancelarii, które wykorzystuj¹ reklamê, przewy¿szaj¹ jako-
�ci¹ te, które nie korzystaj¹ z takiej formy promocji.

Paulina Go�dziewicz
Katarzyna Konopko 

Uwa¿am, ¿e zakaz reklamy firm prawniczych
i doradztwa podatkowego jest jak najbar-
dziej uzasadniony � w tej bran¿y powinna
decydowaæ przede wszystkim kompetencja
i rzetelno�æ dzia³ania, a nie wysoko�æ �rod-
ków przeznaczanych na reklamê. Postrze-
gam rolê prawnika i doradcy podatkowego
przede wszystkim w kontek�cie zapewnienia
swojemu klientowi pewnego rodzaju bez-
pieczeñstwa prowadzenia dzia³alno�ci. Pro-
fesjonalista powinien wiêc przede wszyst-
kim budziæ zaufanie. Tego nie da siê osi¹gn¹æ
na skróty. Wielu klientów takie dzia³ania
mog¹ wrêcz odstraszaæ od skorzystania
z us³ug reklamuj¹cych siê agresywnie firm.

Miros³aw Barszcz, Kancelaria
Baker & McKenzie

Reklama us³ug prawniczych w Polsce jest zakazana. Czytamy o tym
m.in. w Zasadach Etyki Radcy Prawnego, przyjêtych przez Krajow¹
Radê Radców Prawnych, w których artyku³ 32. g³osi:
1.Radców prawnych obowi¹zuje zakaz reklamowania siê, jak te¿
korzystania z reklamy w jakiejkolwiek formie.
2.Naruszeniem tego zakazu jest jakikolwiek komunikat, wyra¿ony
w formie s³ownej, graficznej b¹d� audiowizualnej, maj¹cy sk³aniaæ
do skorzystania z pomocy prawnej �wiadczonej przez radcê praw-
nego przekazuj¹cego komunikat, zawieraj¹cy element zachêty, nak³a-
niania, chwalenia siê, obietnicy, gwarantowania skuteczno�ci, porów-
nywania b¹d� inne elementy warto�ciuj¹ce.
W punkcie 5. okre�lono niedopuszczalne sposoby publicznego infor-
mowania przez radcê prawnego o:
a) efektach �wiadczonych us³ug, a w szczególno�ci o prowadzonych
b¹d� wygranych sprawach, wykazie klientów; b) zajêtych miejscach
w rankingach prawniczych; c) listach referencyjnych i rekomenda-
cjach oraz sponsoringu; d) publikacjach na temat radcy prawnego
lub jego kancelarii a tak¿e ich tre�ci.
Kolejne punkty zawieraj¹ wskazówki dotycz¹ce wygl¹du i zawarto-
�ci strony internetowej:
6. Forma strony internetowej nie powinna uchybiaæ presti¿owi i god-
no�ci zawodu. 7. Mo¿na umieszczaæ strony internetowe w katalogach
i wyszukiwarkach internetowych. 8. Nie nale¿y na stronie interne-
towej lub innych elektronicznych b¹d� cyfrowych �rodkach przekazu
u¿ywanych przez radcê prawnego zamieszczaæ jakichkolwiek reklam
b¹d� informacji niezwi¹zanych ze �wiadczeniem pomocy prawnej.(...)


