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IPRA: Lobbyści - nowy kodeks
Miêdzynarodowe Stowarzyszenie Public Relations (IPRA) 
stworzy³o nowy kodeks etyczny dla lobbystów. Jego pre-

zentacja odby³a siê w Brukseli, podczas inauguracyjnej cere-

monii powitalnej nowego prezydenta Stowarzyszenia Philipa 
Sheparda. Mówi³ on: „Maj¹c na uwadze ostatnie wydarzenia 
w jednej z dziedzin PR - public affiars, zarówno skandale 
w Stanach Zjednoczonych, jak i pozytywne zabiegi, takie 
jak inicjatywa Unii Europejskiej o przejrzystośæ w dzia³aniu, 
wybra³em jako przewodni temat na 2007 rok „Etykê w PR”. 
Jak zauwa¿y³ Sheppard, nowy kodeks, nazwany „Kodeksem 
Brukselskim”, jest stworzony dla wszystkich praktyków dzie-

dziny public affairs na ca³ym świecie. Jednocześnie wskazuje 
on normy etyczne i przypomina światu o 50-letnim dziedzi-
ctwie „Kodeksu Weneckiego” i „Kodeksu Ateñskiego” Sto-

warzyszenia IPRA.
Jako pierwszy oficjalne wydanie „Kodeksu Brukselskiego” 
otrzyma³ komisarz Siim Kallas, wiceprzewodnicz¹cy Komisji 
Europejskiej.
Źród³o: IPRA.org, JK

USA: Wypromować... pieniądze
Departament Skarbu zap³aci w ci¹gu 5 lat a¿ 36 

milionów dolarów agencji Burson-Marsteller za promo-

cjê nowego wzoru 5- i 100-dolarówek. Promocja bankno-

tów jest konieczna, gdy¿ nowe zabezpieczenia, na przyk³ad 
optycznie zmienny tusz i znaki wodne, musz¹ byæ w pe³ni 
zrozumia³e dla ludzi biznesu, mediów i reszty spo³eczeñ-

stwa. Kontrakt zak³ada, ¿e czêśæ z tych 36 milionów zosta-

nie wykorzystana na kampaniê „Color of Money”, promuj¹c¹ 
10-, 20- i 50-dolarowe banknoty.
Rz¹d amerykañski zapowiedzia³ w po³owie 2006 roku, ¿e 
zmieni wzór banknotów 5-dolarowych w ramach starañ 
zmierzaj¹cych do zwiêkszenia bezpieczeñstwa waluty ame-

rykañskiej. Rz¹d przewiduje ich emisjê na pocz¹tek 2008 
roku. 
Źród³o: PRWatch.org, JK

Wielka Brytania: Chcą pracować w 
piarze najwyżej 10 lat

PR nie jest postrzegany jako bran¿a, w której planuje siê 
karierê na d³ugie lata - wynika z badañ przeprowadzonych 
przez Brytyjskie Stowarzyszenie Public Relations (PRCA). A¿ 
80 proc. m³odych praktyków planuje opuściæ bran¿ê w ci¹gu 
10 lat. Tylko co drugi ponownie zaanga¿owa³by siê w PR, 
gdyby móg³ powtórnie wybieraæ swoj¹ ście¿kê zawodow¹!
Badania online przeprowadzono na 79 piarowcach pracuj¹-

cych na stanowiskach senior account managera lub ni¿szych 
w grudniu 2006 roku. 15 proc. respondentów twierdzi³o, ¿e 
chcia³oby opuściæ bran¿ê ju¿ po roku-dwóch latach praktyki, 
co trzeci - pomiêdzy drugi a pi¹tym rokiem pracy w piarze, a 
kolejne 27 proc. zapowiada³o, ¿e zamierza zostaæ w bran¿y 
od 5 do 10 lat.
Julie Burley z PRCA tak komentuje wyniki: „Nie zdziwi³o 
mnie, ¿e wiele osób chce ostatecznie zakoñczyæ swoj¹ 
karierê w PR. Jest to szybko rozwijaj¹ca siê bran¿a, w któ-

rej wiele uczysz siê w krótkim czasie, a potem idziesz z t¹ 
wiedz¹ dalej.” Dyrektor PRCA Patrick Barrow uwa¿a, ¿e 

jest to spójne z trendem spo³ecznym, ale tak¿e pokazuje, 
¿e piarowcom nie s¹ obojêtne problemy, z jakimi boryka 
siê bran¿a PR. Z drugiej strony zauwa¿y³, ¿e w piarze nigdy 
nie odczuwa siê braku m³odej krwi, gdy¿ zawsze znajduj¹ 
siê chêtni, którzy bêd¹ chcieli rozpocz¹æ swoj¹ karierê w 
komunikacji.
Badanie pokaza³o tak¿e chêæ przeniesienia siê konsultantów 
PR do dzia³ów PR wewn¹trz firm (in-house PR), podczas gdy 
jedynie 49 proc. jest zadowolonych z pracy w agencjach PR. 
Piarowcy s¹ równie¿ chêtni rzuciæ pracê i podró¿owaæ albo 
daæ sobie trochê wolnego czasu (9 proc. badanych).
Jak podsumowuje Burley, ciekawe by³oby przeprowadzenie 
badania na temat przyczyn potencjalnego odejścia z PR i dal-
szej ście¿ki kariery zawodowej. - Przypuszczam, ¿e ludzie 
chc¹ pozostaæ w komunikacji, ale prawdopodobniej ukierun-

kowanej w stronê komunikacji marketingowej.
Źród³o: PRCA.org.uk, KP

Wietnam: Partia Komunistyczna 
myśli o wyborcach

Podczas jednej z pierwszych w nowym roku konferencji 
deputowanych Zgromadzenia Narodowego Ha Noi sekre-

tarz generalny wietnamskiej Partii Komunistycznej Nong 
Duc Manh wiele uwagi poświêci³ kwestii poprawy budo-

wania relacji z wyborcami. Zmieniæ siê ma dotychczasowy 
charakter spotkañ, które organizowa³a partia. - Deputowani 
powinni podzieliæ siê na ma³e grupy i pracowaæ w ró¿nych 
regionach z ró¿nymi wyborcami - stwierdzi³ Manh. Dotych-

czas królowa³y raczej zjazdy z udzia³em wielu deputowanych. 
Jego zdaniem wyborcy powinni te¿ mieæ lepszy wgl¹d w dzia-

³ania podejmowane zarówno przez Zgromadzenie Naro-

dowe jako ca³ośæ (czyli jednoizbowy parlament o 5-letniej 
kadencji – red.), jak i dzia³ania indywidualnych jego cz³onków 
(odpowiada to apelom o walkê z korupcj¹, z któr¹ zmaga siê 
administracja Wietnamu – red.).
Celem spotkañ ma byæ „poznanie ró¿norodnych opinii ze 
wszystkich dziedzin ¿ycia, które dotycz¹ obywateli”. - Depu-

towani Zgromadzenia Narodowego musz¹ mieæ przyjazny 
i otwarty stosunek do opinii wyra¿anych przez wyborców 
– podkreśla sekretarz partii. Przewodnicz¹cy Zgromadze-

nia Narodowego Nguyen Phu Trong zapowiedzia³, ¿e ocze-

kuje od deputowanych, aby na etapie obecnie tworzonych 
nowych przepisów prawnych byli otwarci równie¿ na pety-

cje i za¿alenia wysuwane przez wyborców, dziêki czemu 
praca Zgromadzenia Narodowego bêdzie bardziej wydajna 
– argumentuje.
Źród³o: VietNamNews.vnagency.com.vn, JK

USA: Kobiety piarowcy walczą o 
swoje

Nowo wybrana prezydent Waszyngtoñskiego Stowarzysze-

nia Kobiet w PR (Washington Women in Public Relations 
– WWPR) Lisa Kelley McCluskey zapowiedzia³a, ¿e bêdzie 
zajmowa³a siê zbudowaniem systemu stypendiów dla m³o-

dych kobiet w Waszyngtonie. - Mieście, które wydaje siê byæ 
stworzone dla kariery w PR – mówi McCluskey.
Jej obietnice brzmi¹ raczej powa¿nie, patrz¹c na dotych-

czasow¹ aktywnośæ Lisy Kelley McCluskey. Ta manager ds. 
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momunikacji American Road & Transportation Builders 
Association zasiada w zarz¹dzie WWPR od 6 lat, w 2006 
roku zajmowa³a stanowisko wiceprezydenta. Wcześniej 
przewodniczy³a tak¿e grupie odpowiadaj¹cej za organizowa-

nie wydarzenia „Kobieta Roku” oraz zajmuj¹cej siê sprawami 
cz³onkowskimi.
Źród³o: WWPR.org, KP

USA: Bush ofiarą złego PR
Jak¿e swojsko brzmi pytanie zadane przez dziennika-

rza serwisu NewsMax.com Charlesa Mortona: Czy George 
Bush wypada blado w badaniach opinii publicznej z powodu 
swoich dzia³añ, czy z powodu b³êdów w PR Bia³ego Domu?
Jeden z weteranów PR Leonard Saffir, który by³ miêdzy 
innymi wsparciem PR dla by³ego senatora Jamesa L. Buckley’a 
i wiceprezesem Porter Novelli, obwinia doradców prezy-

denta. Przypomina on, ¿e Bush nie znalaz³ siê od razu w 
Nowym Orleanie, kiedy zniszczy³ go huragan Katrina, ostat-

nio nie wyszed³ choæby na chwilê do protestuj¹cej pod jego 
ranczem w Teksasie najbardziej znanej dzia³aczki antywojen-

nej Cindy Sheehan, matki amerykañskiego ¿o³nierza pole-

g³ego w Iraku. Zamiast tego przerwa³ na kilka dni swoje 
wakacje, by wyg³osiæ dwa przemówienia, w których po raz 
kolejny t³umaczy³ Amerykanom sens dalszej wojny w Iraku. 
- Móg³ porozmawiaæ z Sheehan choæby przez kilka minut 
w pierwszy lub drugi dzieñ jej protestu, kiedy prosi³a o to, 
¿eby do niej wyszed³ przed ranczo - mówi Saffir. Przyznaje, 
¿e widzia³ siê z ni¹, kiedy spotyka³ siê z grup¹ matek, które 
straci³y synów w Iraku, ale jak zauwa¿a, nic by go nie kosz-

towa³a rozmowa z pogr¹¿on¹ w ¿alu matk¹, która ma swoje 
15 minut s³awy - dodaje. Zamiast tego ktoś źle mu doradzi³ 
albo on sam dokona³ z³ej oceny sytuacji. - Teraz, kiedy media 
podchwyci³y temat, jest ju¿ za późno - mówi Saffir.
Źród³o: NewsMax.com, KP

Świat: Globalny zespół antykryzysowy
Worldcom Public Relations Group, jedna z najwiêkszych 
sieci niezale¿nych agencji public relations, utworzy³a Świa-

towy Zespó³ Szybkiego Reagowania, którego zadaniem jest 
pomoc klientom w rozwi¹zywaniu sytuacji kryzysowych. 
Zespó³ sk³ada siê ze starszych doradców public relations 
z ca³ego świata. W Europie eksperci dzia³aj¹ w Londynie, 
Moskwie, Warszawie, Düsseldorfie oraz Istambule. Zespó³ 
bêdzie dostêpny przez 24 godziny 7 dni w tygodniu. Jest 
gotowy do zwo³ania grupy starszych doradców i strategów 
komunikacji, którzy maj¹ siê zaj¹æ eliminacj¹ zagro¿eñ wyni-
kaj¹cych z sytuacji kryzysowej. - W chwili nadejścia kryzysu 
wydarzenia nabieraj¹ ogromnego tempa, a klienci chc¹ wie-

dzieæ, do kogo zwróciæ siê z prośb¹ o specjalistyczn¹ pomoc 
- wyjaśnia powstanie pomys³u Diego Biasi, prezes zarz¹du 
Worldcom PR Group na Europê i Afrykê. Zauwa¿a on, ¿e 
Światowy Zespó³ Szybkiego Reagowania mo¿e tak¿e liczyæ 
na specjalistów z ponad 25 europejskich firm PR nale¿¹cych 
do Worldcom PR Group.
Nie ma to jak dobry PR.

Rosja: Gazprom chce zawalczyć o 
wizerunek

Gazprom prowadzi negocjacje z konsorcjum amerykañskich 
i brytyjskich agencji PR na przeprowadzenie dzia³añ PR i lob-

bingowych w pañstwach Unii Europejskiej i Stanach Zjedno-

czonych. Kampania ma poprawiæ jego wizerunek, nadszarp-

niêty wskutek wojen gazowych Rosji z Ukrain¹ i Bia³orusi¹. 
Jak donosi rosyjska gazeta „Kommiersant”, na czele kon-

sorcjum stanie PBN Company, a w jego sk³ad wejd¹ tak¿e 
Hill&Knowlton oraz waszyngtoñska firma analityczna Penn, 
Schoen and Berlan Associates. Kontrakt ma byæ zawarty na 
trzy lata. Jego wartośæ wci¹¿ nie jest znana, ale jak donosi 
informator „Kommiersanta”, w pierwszym roku Gazprom 
przeznaczy na kampaniê wizerunkow¹ 11 milionów dolarów.
Rosja nie ukrywa, ¿e kampania Gazpromu w Ameryce i Unii 
Europejskiej bêdzie elementem szerszej akcji Kremla, któ-

rej celem ma byæ poprawienie wizerunku Rosji na świecie. 
To nie pierwsza inwestycja Kremla w poprawê wizerunku 
– w 2006 roku wynaj¹³ on amerykañsk¹ firmê Ketchum, aby 
poprawi³a wizerunek Rosji jako gospodarza G8.
Źród³o: Commersant.ru, JK

Niemcy: W kryzysie popłaca 
szczerość

Wspierane m.in. przez agencje PR Ad Hoc badania naukow-

ców z Uniwersytetu w Bielefeld nad znaczeniem psychologii 
w kampanii kryzysowej wykaza³y, ¿e w jego obliczu kadry 
zarz¹dzaj¹ce przedsiêbiorstw wysoko notowanych na ryn-

kach gie³dowych oraz przedsiêbiorstw o rocznym obrocie 
ponad 100 milionów euro zdecydowanie stawiaj¹ na wiary-

godnośæ, szczerośæ oraz szybk¹ i bezpośredni¹ reakcjê.
Wys³ana do przedsiêbiorców ankieta zawieraj¹ca 16 pytañ 
odnośnie do podejmowanych decyzji oraz celów stawia-

nych przez osoby decyzyjne w razie kryzysu ukaza³a rów-

nie¿ zaskakuj¹co nisk¹ ocenê znaczenia roli, jak¹ w kryzysie 
odgrywaj¹ media ponadregionalne i ich odbiorcy. Zadziwia-

j¹ca by³a równie¿ prawie jednog³ośna zgoda wśród badanych 
ze stwierdzeniem, ¿e piar kryzysowy to w 90 proc. czysta 
psychologia, a tak¿e zgoda ze zdecydowanym zdaniem siê 
na w³asne si³y i odrzuceniem pomocy z zewn¹trz, zw³aszcza 
pomocy psychologów. Zdaniem badanych piar jest niczym 
innym, jak zastosowaniem zdrowego rozs¹dku.
Źród³o: PRPortal.de, KB

USA: Media odbiją Nowy Orlean 
od dna

Biuro zajmuj¹ce siê m.in. promocj¹ Nowego Orleanu (The 
New Orleans Convention and Visitors Bureau) wynajê³o 
agencjê Weber Shandwick do odbudowy zainteresowania 
turystk¹ w tym¿e rejonie, nadal nieszczêśliwie kojarzonym 
z Huraganem Katrina.
WS zamierza podbiæ serca mediów cyklicznymi objazdo-

wymi wycieczkami po Nowym Orleanie. Jednym z podno-

szonych aspektów bêd¹ zielone lokalne tramwaje, z którymi 
kojarzony jest stan Luizjana. Powrót do korzeni?
Źród³o: PRWeek.com, KP

Codziennie nowe informacje z bran¿y PR dostêpne na www.piar.pl


