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Zarówno dziennikarze czêsto narzekaj¹ na wspó³pracê z 
bran¿¹ public relations, jak i PR menad¿erowie zg³aszaj¹ 
wiele uwag w odniesieniu do przedstawicieli mass mediów. 
Najczêściej pojawiaj¹ siê wzajemne oskar¿enia dotycz¹ce 
braku kompetencji, profesjonalizmu, braku przygotowania 
warsztatowego oraz zrozumienia specyfiki i zasad pracy 
obowi¹zuj¹cych „drug¹ stronê”. Panuje zgoda co do tego, 
¿e obie strony czerpi¹ ze wspó³pracy ze sob¹ obopólne 
korzyści: dziennikarze otrzymuj¹ tematy i informacje, spe-

cjaliści public relations w zamian za to zyskuj¹ dobr¹ (nie-

kiedy te¿ z³¹) prasê swoich organizacji, co przyczynia siê 
do realizacji ustalonych celów komunikacji.
Dlaczego zatem w obu środowiskach ¿ywa pozostaje opi-
nia, ¿e dziennikarze i specjaliści PR stoj¹ po dwóch stro-

nach barykady i ró¿ni¹ siê we wzajemnych oczekiwaniach? 
Odpowiedź na to pytanie daj¹ wyniki badañ wspó³pracy 
dziennikarzy i specjalistów public relations w Polsce, 
przeprowadzone w 2004 roku. Ich efektem jest swoi-
sty model wzajemnej wspó³pracy wspomnianych bran¿. 
Przedstawiony model wspó³pracy, standardów i utrzy-

mania odpowiednich wzajemnych relacji miêdzy dzien-

nikarzami i specjalistami public relations stanowi efekt 
porównania wyników badañ empirycznych, przeprowadzo-

nych na dwóch grupach badawczych. Pierwsz¹ z nich byli 
dziennikarze prasowi, radiowi, telewizyjni, internetowi i 
agencyjni, pracuj¹cy zarówno w mediach ogólnopolskich, 
jak i regionalnych oraz lokalnych. Próba badawcza wynio-

s³a 218 osób. Drug¹ grupê stanowi³o 257 przedstawicieli 
bran¿y public relations: rzeczników prasowych, pracow-

ników biur prasowych, dzia³ów komunikacji spo³ecznej, 
dzia³ów marketingu, specjalistów PR przedsiêbiorstw i 
instytucji pañstwowych. Opinie wyra¿one przez przedsta-

wicieli środków masowego komunikowania i wspó³pracu-

j¹cych z nimi pracowników bran¿y public relations daj¹ 
obraz wzajemnych oczekiwañ przedstawicieli obu środo-

wisk. Wyniki badañ nie mog¹ byæ wprawdzie ekstrapolo-

wane na ca³¹ populacjê dziennikarzy i specjalistów PR w 
Polsce, jednak stanowi¹ dośæ zwarty katalog wymagañ, 
¿yczeñ, oczekiwañ i skarg artyku³owanych przez uczest-

ników dzia³añ media relations. 

Nierówne partnerstwo
Jednym z podstawowych za³o¿eñ koniecznych do zbudowa-

nia modelu wspó³pracy dziennikarzy i specjalistów public rela-

tions jest przyjêcie zasady partnerstwa, obowi¹zuj¹cej we 
wzajemnych relacjach przedstawicieli tych środowisk. Part-
nerstwo to wynika ze swoistej wspólnoty interesów, bêd¹-

cej efektem obopólnych korzyści uzyskiwanych przez obie 
strony procesu komunikacyjnego dziêki utrzymaniu odpo-

wiednich relacji i zachowaniu pewnych standardów wspó³-
dzia³ania. Drugim za³o¿eniem jest jednak fakt, ¿e w niektó-

rych przypadkach partnerstwo w procesie media relations 
bywa dośæ ograniczone. Dziennikarze traktowani s¹ bowiem 
jako „konsumenci” informacji tworzonych i przekazywanych 
przez PR menad¿erów, gdy¿ to w³aśnie specjalistom PR zale¿y 
w wiêkszym stopniu na tym, by komunikat zosta³ w odpo-

wiedni sposób upowszechniony i „dystrybuowany” przez 
media masowe. W takich przypadkach nastawienie na klienta 
wi¹¿e siê z podporz¹dkowaniem niektórych zachowañ spe-

cjalistów PR wymaganiom dziennikarzy. Elementy propono-

wanego modelu wspó³pracy dziennikarzy i specjalistów pub-

lic relations obejmuj¹ zagadnienia zwi¹zane z preferowanym 
modelem komunikowania siê obu grup, czêstotliwości¹ nawi¹-

zywanych kontaktów, ich celowości¹, jak równie¿ prezentuj¹ 
uniwersalne instrumentarium media relations oraz oczekiwa-

nia wobec nowych narzêdzi komunikacyjnych i aspekty zwi¹-

zane z wymaganiami etycznymi wzajemnych relacji.
Podstaw¹ budowy modelu komunikowania oraz wzajemnej 
wspó³pracy dziennikarzy i specjalistów public relations by³o 
zbadanie stosunku obu grup wzglêdem siebie i próba określe-

nia stopnia wspó³zale¿ności pomiêdzy obiema stronami pro-

cesu media relations. Intuicyjne za³o¿enie, ¿e media relations 
powinno charakteryzowaæ siê partnerstwem jego uczestni-
ków i równomiern¹ wol¹ utrzymywania kontaktów wydaje siê 
nie mieæ uzasadnienia z punktu widzenia analizy otrzymanych 
danych empirycznych, uzyskanych w trakcie przeprowadzo-

nych badañ. Widoczne jest bowiem wyraźne uzale¿nie-

nie specjalistów PR od dziennikarzy, gdy¿ a¿ 66,9 proc. 
badanych stwierdzi³o, ¿e wspó³praca ze środowiskiem 
dziennikarskim jest z ich punktu widzenia niezbêdna, a 
wiêc bez utrzymywania kontaktów z przedstawicielami środ-

Modelowe media relations
Wzajemna, dobrze uk³adaj¹ca siê wspó³praca pomiêdzy dziennikarzami 
i pracownikami odpowiedzialnymi za public relations wydaje siê byæ 
jedn¹ z fundamentalnych zasad charakteryzuj¹cych czynności zawodowe 
przedstawicieli obu bran¿. Okazuje siê jednak, ¿e zrozumienie tej zasady, jak 
równie¿ uświadomienie sobie faktu, ¿e obie strony s¹ od siebie w ogromnym 
stopniu zale¿ne nie zawsze przek³ada siê na poziom wzajemnych kontaktów, 
a wypracowane zasady komunikacji czêsto nie zadowalaj¹ ¿adnej ze stron. 
Z tego punktu widzenia niezwykle istotna jest standaryzacja dzia³alności 
media relations, umo¿liwiaj¹ca modelow¹ wspó³pracê obu środowisk.
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ków masowego komunikowania realizacja dzia³añ public rela-

tions by³aby niemo¿liwa. Tymczasem zaledwie 11,5 proc. 
badanych dziennikarzy twierdzi, ¿e niezbêdna jest im 
wspó³praca ze specjalistami PR, zaś pozosta³y odsetek 
badanych charakteryzuje swój stosunek do przedstawi-
cieli bran¿y public relations w sposób bardziej niezale¿ny. 
Mniej wiêcej taka sama grupa badanych (25,2 proc. dziennikarzy 
i 25,7 proc. specjalistów PR) jest zdania, ¿e zale¿nośæ pomiêdzy 
obiema grupami jest wzajemna, a wiêc zarówno dziennikarze 
potrzebuj¹ w swej pracy specjalistów PR, jak i przedstawiciele 
bran¿y public relations uzale¿nieni s¹ od mediów masowych. 
Okazuje siê zatem, ¿e jedynie co czwarty badany dzien-

nikarz i specjalista PR dostrzega ideê równoprawnego 
partnerstwa, przejawiaj¹cego siê we wzajemnej zale¿-

ności od siebie obu grup. O ile jednak wśród specjalistów 
public relations przewa¿a opinia, ¿e s¹ uzale¿nieni od dzienni-
karzy w wykonywaniu swoich obowi¹zków, o tyle dziennikarze 
s¹ raczej zdania, ¿e taka zale¿nośæ w ich przypadku nie wystê-

puje. Potwierdzaj¹ to dane mówi¹ce, ¿e 29,8 proc. badanych 
dziennikarzy jest przekonanych, ¿e zerwanie kontaktów 
z bran¿¹ public relations nie wp³ynê³oby na ich pracê, 
a 27,5 proc. spośród nich twierdzi, ¿e wspó³praca taka 
u³atwia wykonywanie zawodu, lecz nie warunkuje sku-

teczności realizacji obowi¹zków s³u¿bowych.
Bior¹c pod uwagê powy¿sze fakty mo¿na za³o¿yæ, ¿e idea 

partnerstwa w relacjach dziennikarzy i specjalistów PR 
nie jest weryfikowalna w polskich realiach. Wiêkszośæ 
dziennikarzy twierdzi bowiem, ¿e utrzymywanie kon-

taktów z PR menad¿erami jest co najwy¿ej pomocne, 
ale w ¿adnym razie nie nieodzowne z punktu widzenia 
pracy dziennikarza. Specjaliści public relations dowodz¹ zaś, 
¿e w relacjach z dziennikarzami świadomie zajmuj¹ mniej uprzy-

wilejowane stanowisko, gdy¿ to w³aśnie im bardziej zale¿y na 
dobrych kontaktach i relacjach z mediami, co wynika z faktu, 
¿e uwa¿aj¹ dziennikarzy za środowisko, z którym wspó³praca 
jest niezbêdna i dla prawid³owej realizacji dzia³añ media relations 
musi byæ utrzymywana za wszelk¹ cenê. Zestawienie obu 

tych opinii jednoznacznie wskazuje na wy¿sz¹ i dogod-

niejsz¹ pozycjê środowiska dziennikarskiego w relacjach 
ze specjalistami PR. Przedstawione zjawisko zale¿ności impli-
kuje dodatkowe za³o¿enia charakterystyczne dla modelu wspó³-
pracy dziennikarzy i specjalistów PR w Polsce. Przede wszyst-
kim opisywanie po¿¹danych relacji oceniaæ nale¿y, w wiêkszości 
przypadków, z punktu widzenia dziennikarzy, gdy¿ jest to śro-

dowisko bardziej niezale¿ne i z racji tej niezale¿ności mog¹ce 
narzucaæ w³asne standardy i oczekiwania specjalistom PR, któ-

rzy chc¹c nie chc¹c, zmuszeni s¹ do ich przyjêcia i respekto-

wania w celu utrzymania wspó³pracy z mediami. Oczekiwa-

nia dziennikarzy nie mog¹ byæ jednak bezkrytycznie 
przyjmowane, nawet przy uwzglêdnieniu jednostronnej 
zale¿ności specjalistów PR od dziennikarzy. Dziennika-

rze s¹ bowiem stron¹, która równie¿ zyskuje na wspó³pracy w 
ramach media relations i z tego punktu widzenia nie mog¹ bez-

granicznie narzucaæ swej woli PR menad¿erom. 

Modelowy PR menadżer
W odniesieniu do uzyskanych wyników badañ mo¿na stwier-

dziæ, ¿e oczekiwania dziennikarzy w odniesieniu do specjali-

stów public relations uk³adaj¹ siê w swoisty model zachowañ, 
na bazie którego sformu³owaæ mo¿na katalog cech i uwarun-

kowañ stanowi¹cy po¿¹dany i oczekiwany profil PR menad-

¿era. Profil ten, bazuj¹cy na ilościowej analizie oczekiwañ 
badanego środowiska dziennikarskiego powinien przedsta-

wiaæ siê nastêpuj¹co:
1. W ramach procesu komunikacyjnego w obrêbie media 
relations zaanga¿owanie specjalistów PR w pielêgnacjê 
kontaktów i budowanie wzajemnych relacji musi byæ 
wiêksze ni¿ zaanga¿owanie dziennikarzy. Wynika to z 
faktu s³abszego przekonania środowiska dziennikarskiego o 
konieczności wzajemnej wspó³pracy, jak równie¿ ze świado-

mej konieczności zabiegania o dobre wzajemne relacje, wyra-

¿anej przez specjalistów PR.
2. Inicjatywa nawi¹zywania kontaktów musi le¿eæ po 
stronie PR menad¿era, który powinien dbaæ o ich regu-

larnośæ, jak równie¿ o to, by przekazywane informacje by³y 
interesuj¹ce dla dziennikarzy, a potrzeba kontaktu wynika³a 
w³aśnie z ich istotności.
3. Specjalista PR powinien kontaktowaæ siê z dziennika-

rzami zw³aszcza wtedy, gdy ma do przekazania komu-

nikaty dotycz¹ce kryzysów w reprezentowanej przez 
siebie firmie, nowych produktów i us³ug, organizowa-

nych przedsiêwziêæ mog¹cych zainteresowaæ dzienni-
karzy oraz zmian personalnych w przedsiêbiorstwie. 
Powy¿sze tematy s¹ bowiem najbardziej interesuj¹ce z punktu 
widzenia przedstawicieli mediów masowych.
4. PR menad¿er powinien utrzymywaæ kontakt z dzien-

nikarzami g³ównie za pośrednictwem instrumentów, które 
s¹ najbardziej wygodne i po¿¹dane z ich punktu widzenia, a wiêc: 
poczty elektronicznej, telefonu komórkowego i stacjonarnego.
5. Istotnym elementem oczekiwañ środowiska dzienni-
karskiego wobec specjalistów PR jest wykorzystywa-

nie przez nich nowoczesnych form kontaktu, wygod-

niejszych od instrumentów tradycyjnych, pozwalaj¹cych na 
zaoszczêdzenie czasu dziennikarzy (np. konferencje pra-

sowe realizowane w formie online).
6. Podstawowymi materia³ami przygotowywanymi 
przez PR menad¿erów dla dziennikarzy powinny byæ 
informacje prasowe i gotowe opracowania tematyczne. 
Pozosta³e elementy systemu informowania mediów powinny 
stanowiæ ich uzupe³nienie.
7. Specjalista PR w opinii badanych dziennikarzy powinien 
charakteryzowaæ siê w zasadniczym stopniu nastêpuj¹cymi 
cechami: dostêpności¹ i dyspozycyjności¹, wiarygodności¹, 
fachowości¹, rzetelności¹ i szybkości¹ reagowania. 
8. Z punktu widzenia dziennikarzy PR menad¿er nie 
musi charakteryzowaæ siê konkretnym wykszta³ce-

niem kierunkowym, choæ wskazane jest, by by³ osob¹ 
po studiach, najlepiej humanistycznych. 
9. Konferencje prasowe musz¹ byæ organizowane ze wzglêdu 
na ciekawy temat, interesuj¹cy zapraszanych dziennikarzy, 
powinny charakteryzowaæ siê sprawnym przebiegiem i dobrze 
przygotowanymi materia³ami. B³ahy temat konferencji, 
nie wart jej zwo³ywania, zbyt d³ugi czas trwania oraz 
jej nudny przebieg to g³ówne elementy wskazywane 
przez dziennikarzy jako cechy źle przygotowanej kon-

ferencji prasowej.
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10. Materia³y informacyjne przygotowywane przez 
specjalistów PR dla dziennikarzy nie mog¹ mieæ rekla-

mowego charakteru, nie powinny charakteryzowaæ siê 
przesadn¹ obszerności¹, powinny byæ interesuj¹ce i napisane 
przejrzystym jêzykiem. 
11. PR menad¿er powinien stale podnosiæ swoje kwalifikacje 
w zakresie wyst¹pieñ medialnych i wspó³pracy ze środkami 
masowego komunikowania. Świadczy o tym opinia środowi-
ska dziennikarskiego na temat s³abego przygotowania specja-

listów PR w tym zakresie.
12. Poniewa¿ dzia³ania korupcyjne w ramach media relations 
czêsto rodz¹ siê po stronie środowiska PR, jego przedstawi-
ciele powinni stosowaæ siê do kodeksów etycznych wypraco-

wanych przez organizacje i stowarzyszenia PR, jak równie¿ 

nie prowokowaæ sytuacji zmierzaj¹cych do wymusza-

nia publikacji, d¹¿enia do ich zaniechania lub zmiany 
treści oraz ograniczaæ przekazywanie dziennikarzom 
prezentów, upominków i gratyfikacji, gdy¿ granica 
pomiêdzy serdeczności¹, promocj¹ i korupcj¹ jest dośæ 
subtelna i ma³o wyrazista.

Ustalenie elementów modelowego profilu PR menad¿era, 
wynikaj¹cego z oczekiwañ wyra¿anych przez ankietowanych 
dziennikarzy wi¹¿e siê ściśle z kwesti¹ mo¿liwej realizacji tych 
oczekiwañ, a wiêc z problemem ich sprawdzalności w rzeczy-

wistych warunkach. Wśród elementów, których wdro-

¿enie jest moim zdaniem najtrudniejsze znajduje siê 
miêdzy innymi postulat przekazywania przez specja-

listów PR informacji dotycz¹cych kryzysów i konflik-

tów w firmie, gdy¿ tematyka ta jest szczególnie interesu-

j¹ca z punktu widzenia dziennikarzy. Przekazywanie informacji 
na ten temat bywa wymuszone presj¹ dziennikarzy, jednak 
nale¿y domniemywaæ, ¿e realizacja tego zadania nie jest ³atwa 
i chêtnie podejmowana przez PR menad¿erów. Innym czyn-

nikiem, którego realizacja w rzeczywistości mo¿e byæ 
trudna jest uwalnianie komunikatów przekazywanych 
przez specjalistów PR od treści reklamowych i krypto-

reklamowych. W dalszym ci¹gu bowiem obie formy oddzia-

³ywañ bywaj¹ mylnie ³¹czone z prowadzeniem dzia³alności PR. 
Mo¿e to wynikaæ ze sk³onności specjalistów public relations 
do nachalnego promowania w³asnej organizacji b¹dź oferowa-

nych przez ni¹ produktów lub us³ug. Kupienie zainteresowania 
mediów jest tak¿e stosunkowo proste i kusi krótkotermino-

wości¹ oddzia³ywania. Postulat sta³ego podnoszenia kwa-

lifikacji nie jest mo¿liwy do zrealizowania w odniesieniu 
do wszystkich przedstawicieli bran¿y PR. Charaktery-

zuje siê ona bowiem dośæ du¿¹ przypadkowości¹ trafiaj¹cych 
do niej i pracuj¹cych w niej osób. Ludzie ci nie zawsze sk³onni 
s¹ inwestowaæ w dokszta³canie siê, podnoszenie swoich kwa-

lifikacji i inwestowanie we w³asny profesjonalizm.

Profesjonalny dziennikarz
Analogiczny model uwarunkowañ dotycz¹cy oczekiwanych 
zachowañ dziennikarzy wyprowadziæ mo¿na z opinii przedstawio-

nych przez badanych specjalistów PR. Nie mo¿na jednak mówiæ 
w tym przypadku o modelu dziennikarza zgodnym z wymaga-

niami PR menad¿erów, a raczej o profesjonalnym dziennikarzu, 
z którym pragnêliby mieæ do czynienia nie tylko specjaliści PR, 

ale w ogóle przedstawiciele wszystkich bran¿ wspó³pracuj¹cych 
ze środowiskiem dziennikarskim. Model pracy profesjonalnego 
dziennikarza w relacjach z przedstawicielami bran¿y public rela-

tions powinien zawieraæ nastêpuj¹ce elementy:
1. W ramach dzia³añ media relations profesjonalni dziennika-

rze powinni, w opinii specjalistów PR, interesowaæ siê przede 
wszystkim nowymi produktami i us³ugami oferowanymi przez 
przedsiêbiorstwa, ich sukcesami oraz organizowanymi przez 
nie przedsiêwziêciami. Jest to jednak wy³¹cznie oczekiwanie 
specjalistów PR, którzy z punktu widzenia w³asnych interesów 
zainteresowani s¹ w³aśnie takimi zachowaniami. Jakiekolwiek 
sk³anianie dziennikarzy do podejmowania takich kwestii stoi 
jednak w sprzeczności z istot¹ niezale¿ności mediów i swo-

body ich funkcjonowania. Brak zainteresowania tego rodzaju 
tematyk¹ wynika niekiedy z obawy dziennikarzy przed kryp-

toreklam¹ i utrat¹ wiarygodności w oczach odbiorców. 
2. Środowisko public relations oczekuje, by profesjonalni 
dziennikarze charakteryzowali siê przede wszystkim 
rzetelności¹, obiektywizmem, fachowości¹, wiarygod-

ności¹ i prawdomówności¹. Cechy te, warunkuj¹ce profe-

sjonalne wykonywanie zawodu, s¹ bowiem najbardziej cenione 
przez PR menad¿erów wspó³pracuj¹cych z dziennikarzami. Jest 
to wymóg uzasadniony nie tylko oczekiwaniami przedstawicieli 
bran¿y public relations, ale równie¿ czynnikami warunkuj¹cymi 
profesjonalne wykonywanie zawodu dziennikarza. 
3. W sferze dzia³añ media relations od dziennikarza oczekuje 
siê eliminowania nastêpuj¹cych wad: nierzetelności i braku 
obiektywizmu, braku profesjonalizmu i braków w wiedzy 
ogólnej. Zdaniem specjalistów PR nie powinien on rów-

nie¿ przesadnie obawiaæ siê otrzymywanych komuni-
katów, doszukuj¹c siê w nich przekazów kryptorekla-

mowych i reklamowych.
4. W opinii specjalistów PR w³aściwe jest, by dziennikarze sta-

rali siê zrozumieæ potrzeby PR menad¿erów i uwarunkowania 
wykonywanej przez nich pracy. Powinni zatem zdawaæ sobie 
sprawê, ¿e dzia³ania media relations s¹ najwa¿niejsz¹ sfer¹ zada-

niow¹ public relations, jaka jest realizowana przez PR menad¿e-

rów w Polsce i traktowana jest przez nich jako najistotniejsza. 
Wydaje siê jednak, ¿e zrozumienie wzajemnych potrzeb 
przez oba środowiska pozostawia wiele do ¿yczenia, 
zaś przedstawiciele obu bran¿ nie zawsze traktuj¹ siebie 
jak sojuszników, a czêściej jak wrogów i konkurentów.
5. Profesjonalizm w pracy dziennikarza powinien opieraæ siê w 
znacznej mierze na przestrzeganiu zasad etycznych, precyzu-

j¹cych, jakie zachowania s¹ niedopuszczalne w pracy dzienni-
karza zarówno w zakresie konstruowania przekazów medial-
nych i emitowania ich do odbiorców, jak i w odniesieniu do 
procesu zbierania informacji czy te¿ w relacjach ze środowi-
skiem public relations.

Określenie cech profesjonalnego dziennikarza sprowadza 
siê zatem do wymienienia licznych pozytywnych przymio-

tów, którymi powinni charakteryzowaæ siê przedstawiciele 
mediów. Trudno jednak wyobraziæ sobie, by dziennikarze spe³-
niali wszystkie te wymogi jednocześnie. Istniej¹ jednak takie, 
które s¹ w pracy dziennikarskiej obligatoryjne. Jak s³usznie 
zauwa¿a Jerzy Olêdzki, podstawowe kanony dziennikarstwa, 
jak prawdziwośæ, bezstronnośæ, uczciwośæ, dok³adnośæ to 
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standardy tego zawodu, których przestrzegania nie tylko ocze-

kuje, ale i ma prawo domagaæ siê ka¿dy czytelnik, radios³uchacz 
i telewidz. Dziennikarzy pamiêtaj¹cych o tych kanonach nazywa 
siê profesjonalistami i to oni decyduj¹ o wiarygodności mediów. 
Zasada prawdy obowi¹zuje jednak zarówno dziennikarzy, jak i 
przedstawicieli bran¿y PR, gdy¿ obie profesje realizuj¹ ten sam 
cel zwi¹zany z komunikowaniem i rzetelnym informowaniem 
spo³eczeñstwa. Modelowe ujêcie prowadzenia dzia³añ 
media relations sprowadza siê w wiêkszości przypad-

ków do określenia po¿¹danych uwarunkowañ wyko-

nywania swoich obowi¹zków przez specjalistów public 
relations. Jak ju¿ bowiem wcześniej ustalono, to w³aśnie PR 
menad¿erowie w wiêkszym stopniu zainteresowani s¹ budowa-

niem odpowiednich relacji ze środowiskiem dziennikarskim i oni 
powinni inicjowaæ wzajemne kontakty. Wynika z tego, ¿e wa¿-

niejsze s¹ oczekiwania przedstawicieli środków maso-

wego komunikowania wobec PR menad¿erów, do któ-

rych ci ostatni winni siê dostosowywaæ. Okazuje siê zatem, 
¿e próba modelowego opisu relacji dziennikarzy i specjalistów 
public relations w wiêkszości sprowadza siê do modelowej cha-

rakterystyki oczekiwanego przez dziennikarzy PR menad¿era, 
z uwzglêdnieniem (w pewnym stopniu) odwrotnych oczekiwañ 
wyra¿anych przez środowisko public relations.

Etyka współpracy
Niebagatelny wp³yw na kszta³towanie wzajemnych oddzia³y-

wañ obu grup maj¹ równie¿ uwarunkowania etyczne, które 
stanowi¹ swoisty pomost ³¹cz¹cy w modelowym ujêciu cha-

rakterystykê specjalisty PR i dziennikarza. Jeśli bowiem prze-

analizowaæ przedstawione wcześniej charakterystyki opisowe 
po¿¹danego przez dziennikarzy profilu PR menad¿era i pro-

filu profesjonalnego dziennikarza, ich porównanie pozwala na 
postawienie tezy, ¿e to w³aśnie sfera etyczna oraz zwi¹-

zane z ni¹ wymagania i ograniczenia stanowi¹ wspólny 
element ³¹cz¹cy obie profesje. Obie profesje charakte-

ryzuj¹ siê bowiem wysokimi wymaganiami ograniczaj¹cymi 
dowolnośæ wykorzystywanych narzêdzi i sposobów wzajem-

nej wspó³pracy. Świadczy o tym choæby fakt wypracowywa-

nia w obrêbie obu bran¿ wewnêtrznych kodeksów etyki, jak 
równie¿ liczne dyskusje na ten temat potwierdzaj¹ce wagê 
zagadnienia. Pomiêdzy obiema bran¿ami zarysowuj¹ siê nie-

kiedy pozorne lub rzeczywiste sprzeczności interesów, wyra-

¿aj¹ce siê choæby w woli „wykorzystania” mediów masowych 
przez środowisko public relations do realizacji w³asnych celów 
komunikacyjnych czy promocyjnych i niejednokrotnie silnie 
zdeterminowan¹ obron¹ dziennikarzy przed tego rodzaju 
dzia³alności¹, w trosce o niezale¿nośæ i obiektywizm w³as-

nych przekazów. 
Na styku wspó³pracy dziennikarzy i specjalistów PR pojawiaj¹ 
siê liczne zagro¿enia i pokusy zagra¿aj¹ce profesjonalnemu, 
obiektywnemu i bezstronnemu, opartemu na przywi¹zaniu 
do kanonu zachowañ i postaw, bazuj¹cego na wieloletnich 
doświadczeniach. Przejawy sprzeniewierzania siê zasadom 
etycznym, liczne zachowania na pograniczu korupcji, czasem 
wrêcz dzia³ania korupcyjne opisywane s¹ w publikacjach pra-

sowych, relacjonowane przez uczestników procesów komu-

nikacyjnych media relations, a niekiedy tak¿e widoczne go³ym 
okiem dla obserwatorów funkcjonowania mediów masowych 

i bran¿y PR w Polsce. Nie ulega w¹tpliwości, ¿e tego rodzaju 
zachowania zaciemniaj¹ klarownośæ relacji pomiêdzy dzien-

nikarzami i specjalistami PR, jak równie¿ bywaj¹ zarzewiem 
konfliktów i wzajemnej niechêci przedstawicieli obu bran¿. 
Zachowaniem stanowi¹cym przyk³ad oddzia³ywañ, których 
skala i forma mog¹ stanowiæ o ich korupcyjnym charakterze 
jest przekazywanie dziennikarzom przez PR menad¿erów 
ró¿norodnych prezentów lub upominków, które uzasadniane 
s¹ chêci¹ podtrzymywania dobrych wzajemnych relacji, ser-

deczności¹ b¹dź promocj¹ produktu lub organizacji. Próba 
ustalenia czêstotliwości wystêpowania tego rodzaju oddzia-

³ywañ wi¹¿e siê z niemo¿liwym do określenia, ale zapewne 
dośæ znacznym b³êdem szacunkowym. B³¹d ten wynikaæ mo¿e 
z niechêci przedstawicieli obu środowisk do ujawniania swego 
uczestnictwa w tej formie wzajemnych relacji. Pomimo tego 
dane otrzymane w trakcie badañ środowiska dziennikarskiego 
i specjalistów PR znacznie ró¿ni¹ siê, jeśli chodzi o czêsto-

tliwośæ wystêpowania tego rodzaju zachowañ, choæ dowo-

dz¹, ¿e zjawisko to jest dośæ powszechne. W poni¿szej tabeli 
przedstawiono opinie badanych dziennikarzy dotycz¹ce czê-

stotliwości otrzymywania przez nich upominków i prezentów 
od PR menad¿erów, porównane z deklaracjami specjalistów 
PR odnośnie do czêstotliwości przekazywania tych gratyfika-

cji wspó³pracuj¹cym z nimi dziennikarzom.

Z relacji badanych dziennikarzy wynika, ¿e relatywnie 
czêściej, ni¿ twierdz¹ PR menad¿erowie przedstawi-
ciele środowiska dziennikarskiego otrzymuj¹ od spe-

cjalistów public relations prezenty lub upominki. Zale-

dwie co pi¹ty ankietowany specjalista PR deklaruje, ¿e nigdy 
nie przekazuje dziennikarzom, z którymi wspó³pracuje pre-

zentów lub upominków. Jednocześnie zdecydowanie mniejsza 
grupa badanych dziennikarzy twierdzi, ¿e takich prezentów nie 

Opinie badanych dziennikarzy i specjalistów 
PR na temat częstotliwości otrzymywania 
i przekazywania prezentów lub upominków
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otrzymuje. Rozbie¿ności, jakie wystêpuj¹ w relacjach dzien-

nikarzy i PR menad¿erów na ten temat pozwalaj¹ przypusz-

czaæ, ¿e jest to zjawisko powszechne, choæ specjaliści public 
relations w zdecydowanie mniejszym stopniu przyznaj¹ siê do 
brania w nim udzia³u. 
Przekazywanie dziennikarzom przez PR menad¿erów pre-

zentów wydaje siê byæ zjawiskiem na tyle powszechnym, ¿e 
obie strony przyznaj¹ siê do uczestnictwa w nim, choæ usi-
³uj¹ t³umaczyæ je argumentami, ¿e jest to element promocji, 
wyraz zwyk³ej ¿yczliwości i sympatii, oraz twierdz¹, ¿e dzia³a-

nia takie nie maj¹ wp³ywu na kszta³towanie siê relacji miêdzy 
nimi. Nie zmienia to faktu, ¿e 39 proc. dziennikarzy oraz 
33,1 proc. specjalistów PR bior¹cych udzia³ w badaniu 
stwierdzi³o, ¿e jest to jednak przejaw zachowañ korup-

cyjnych. Zestawienie opinii badanych na temat otrzymywania 
i przekazywania prezentów prezentuje tabela obok.
Dziennikarze bior¹cy udzia³ w badaniu wskazywali na 
liczne przyk³ady prób wp³ywania przez specjalistów 
PR na ich niezale¿nośæ i obiektywizm, co jest sprzeczne 
z wszelkimi normami etycznymi wypracowanymi w ostatnich 
latach przez oba środowiska. Tego rodzaju zachowania PR 
menad¿erów wydaj¹ siê najprostszym sposobem na uzyski-
wanie pozytywnych przekazów medialnych, choæ pozostaj¹ 
w oczywistej sprzeczności z wzorcowym modelem zacho-

wañ media relations, s¹ niedopuszczalne z punktu widzenia 
etycznych uwarunkowañ obu profesji i stanowi¹ przyk³ad 
nagannych patologii wystêpuj¹cych w obrêbie tych relacji. 
Zarówno bowiem usi³owania wymuszenia publikacji, 
jak i jej zaniechania poparte bywaj¹ najczêściej ró¿no-

rodnymi zachowaniami o charakterze korupcyjnym, 
wi¹¿¹ siê z przekupstwem i sprzeniewierzeniem siê 
podstawowym wartościom, niekiedy nosz¹ znamiona 
przestêpstwa. Potwierdzaj¹ to opinie badanych dziennika-

rzy, którzy relatywnie czêsto spotykaj¹ siê z zachowaniami 
specjalistów PR uznawanymi za korupcyjne. Niemal po³owa 
z nich spotyka je w swej pracy, choæ przypadki te ró¿ni¹ siê 
czêstotliwości¹ wystêpowania. Z punktu widzenia budowy 
modelu wzorcowych oddzia³ywañ pomiêdzy dziennikarzami 
i specjalistami PR w ramach media relations nale¿y podkre-

Porównanie opinii badanych na temat 
obdarowywania dziennikarzy przez specjalistów 
public relations prezentami i upominkami 
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śliæ wa¿n¹ rolê, jak¹ odgrywa etyka we wzajemnych relacjach 
tych środowisk. Analiza otrzymanego materia³u badawczego 
pozwala przypuszczaæ, ¿e jest ona jednak wartości¹ mocno 
zdeprecjonowan¹ w rzeczywistych oddzia³ywaniach realizo-

wanych w Polsce. Brak przejrzystości dzia³añ PR i przy-

padki zachowañ bêd¹cych w sprzeczności z etycznymi 
uwarunkowaniami modelowej wspó³pracy media rela-

tions powoduj¹ liczne zak³ócenia w kontaktach PR 
menad¿erów z dziennikarzami, rodz¹ konflikty i sta-

wiaj¹ dzia³alnośæ public relations, w opinii postronnych 
osób, wśród zachowañ podejrzanych, kontrowersyj-
nych i sprzecznych z moralnymi fundamentami procesu 
komunikowania.
Standaryzacja wspó³pracy dziennikarzy i specjalistów public 
relations stanowi niezwykle interesuj¹cy problem z punktu 
widzenia opisu modelowej realizacji zasadniczej sfery zada-

niowej PR, jak¹ jest media relations. Pomimo ¿e realizacja 
dzia³añ public relations z trudem wpisuje siê w jakiekolwiek 
schematy, standardy czy modele, a nawet powinna charakte-

ryzowaæ siê odstêpowaniem od utartych scenariuszy próby 
opisania modelowej wspó³pracy w ramach media relations 
wydaj¹ siê uzasadnione. Media relations to niezwykle deli-
katna czêśæ dzia³añ PR, gdy¿ realizowana jest na styku dwóch 
światów i dwóch niezwykle zindywidualizowanych środowisk: 
dziennikarskiego i public relations. Jak pokazuje doświadcze-

nie i obserwacja kilkunastoletniej historii public relations w 
Polsce, jednym z zasadniczych problemów pozostaje 
wysokie ryzyko powstawania konfliktów w zetkniêciu 
obu tych środowisk, jak równie¿ obecne wci¹¿ niezro-

zumienie w³asnych potrzeb i obni¿ona wartośæ etyczna 
wzajemnych relacji. Z tego punktu widzenia próby zdefinio-

wania oczekiwañ dziennikarzy wobec specjalistów public rela-

tions, jak równie¿ odwrotnych wymagañ stawianych przez PR 
menad¿erów dziennikarzom, a tak¿e skonfrontowanie ich ze 
sob¹ wydaj¹ siê byæ szczególnie uzasadnione.
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