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Do PR-u zaliczamy jeszcze inne dzia-
łania, które mają znaczenie dla 

postrzegania instytucji/organizacji:
 ○ Media relations (współ-

praca z mediami) 
– to ciągłe utrzymywanie 
kontaktu z dziennikarzami, dzięki 
którym w mediach (prasie, radio, 
telewizji) pojawiają się informacje 
o osiągnięciach i dokonaniach 
instytucji/organizacji. Aby 
te informacje się pojawiły, konieczne 
jest korzystanie z odpowiednich 
narzędzi (narzędzia media relations). 
Są to m.in.: informacja prasowa, 
wywiad okolicznościowy w gaze-
cie, relacja telewizyjna z imprezy, 
program radiowy, zaproszenie 
dziennikarzy na uroczystości, stała 
rubryka w gazecie lokalnej itp. 
(narzędzia media relations oma-
wiamy szczegółowo w dalszych 
pytaniach).

 ○ Tworzenie tożsamości insty-
tucji/organizacji tzw. 
corporate identity (CI) 
– są to działania, które zmierzają 
do budowania oraz utrwalania 
określonego „obrazu” instytucji/
organizacji wśród jej odbiorców. 
W działaniach CI bardzo ważna jest 
spójność, konsekwencja oraz dbałość 
o szczegóły. Przykładami tworzenia 
tożsamości instytucji/organizacji 
są np.: znak grafi czny, logo, barwa, 
czcionka, papier i koperty fi rmowe, 
wizytówki, pieczątki, wzór pisma 
do odbiorców, ulotka z informacjami 
o instytucji/organizacji, siedziba.

 ○ Lobbing – obejmuje różno-
rodne działania, które zmierzają 
do upowszechniania idei waż-
nych dla instytucji/organizacji, 
zyskiwania sojuszników dla przed-
sięwzięć instytucji/organizacji. 
Lobbing to działania (rzecznictwo 
w określonej sprawie) zmierzające 
do uzyskania przychylności władz, 

mediów, innych zainteresowanych. 
Może być prowadzony na skalę 
krajową (np. lobbowanie za wpro-
wadzeniem określonej ustawy) lub 
lokalną (np. aby władze miasta pod-
jęły konkretne działania).

 ○ Zarządzanie sytuacją kry-
zysową – jest to odpowiednio 
przygotowane i przeprowadzone 
działanie (z wykorzystaniem 
pozostałych narzędzi PR) w sytuacji 
nagłej, niespodziewanej czy trudnej 
dla instytucji/organizacji. Celem nie 
jest ukrycie nawet najtrudniejszej 
prawdy, ale przedstawienie 
jej zgodnie z rzeczywistością, 
z równoczesnym podjęciem 
działań, które zmniejszą lub usuną 
skutki kryzysu. Z zarządzaniem 
sytuacją kryzysową będziemy mieli 
do czynienia gdy np. na wyjeździe 
organizowanym przez instytucję/
organizację zdarzy się wypadek 
podczas zajęć sportowych lub gdy 
zostanie nagłośniona niejasna 
sytuacja fi nansowa instytucji/
organizacji.

 ○ Wydawnictwa własne – są 
to publikacje wydawane przez 
instytucję/organizację, związane 
z jej codzienną działalnością, 
które „opowiadają” innym 
o stowarzyszeniu lub fundacji. Choć 
ich tematyka może dotyczyć różnych 
obszarów (bardzo specjalistycznych 
czy branżowych), wydawnictwo 
powinno być nośnikiem komunikatu 
i przesłania o instytucji/organizacji. 
Przykładami wydawnictw są: ulotki 
i foldery o instytucji/organizacji, 
roczne sprawozdanie, raport 
fi nansowy, strona internetowa, 
wystawa okolicznościowa.

Public relations to nic innego jak odpo-
wiednia (pod względem czasu, miejsca 
i formy) komunikacja instytucji/orga-
nizacji z otoczeniem, która przekłada 
się na bardzo wymierne korzyści: 

pozyskanych partnerów, zainteresowane 
media, nowych sponsorów lub donatorów, 
a także świadomych odbiorców działań.

 Co to są media relations?
„Media relations” to inaczej „relacje 
z mediami”. Jest to jedno z najczęściej 
wykorzystywanych działań PR. Polegają 
na utrzymywaniu kontaktu z dziennika-
rzami/-karkami, dzięki którym w mediach 
(prasie, radio, telewizji) pojawiają się 
informacje o osiągnięciach i dokonaniach 
instytucji/organizacji. Aby te informacje 
się pojawiły, konieczne jest korzystanie 
z odpowiednich narzędzi (narzędzia 
media relations). Są to m.in.: informa-
cja prasowa, wywiad okolicznościowy 
w gazecie, relacja telewizyjna z imprezy, 
program radiowy, zaproszenie dziennika-
rzy/-karek na uroczystości, stała rubryka 
w gazecie lokalnej itp. (narzędzia media 
relations omawiamy szczegółowo w dal-
szych pytaniach).

 Kto i jak zajmuje się 
PR-em instytucji
/organizacji?
Niewiele instytucji/organizacji zatrudnia 
lub współpracuje na stałe ze specja-
listami ds. PR (tzw. „pijarowcami”) 
– a to najczęściej do ich obowiązków 
należy współpraca z dziennikarzami. 
Część instytucji/organizacji korzysta 
ze wsparcia agencji PR (są to z reguły 
duże, specjalistyczne organizacje).

Brak oddzielnej osoby do spraw PR nie 
może być jednak powodem, aby nie myśleć 
na co dzień o komunikacji z otoczeniem. 
Pamiętajmy, że każdy kto odbiera tele-
fon, wysyła e-maila, idzie na spotkanie 
– reprezentuje instytucję/organizację 
(i na swoim „odcinku” powinien być rów-
nież „pijarowcem”). Dlatego, nawet bez 
oddzielnej osoby, PR jest i powinien być 
prowadzony w sposób świadomy, ciągły 
i planowy.

Public Relations i współpraca z mediami
Public Relations (PR) to świadome, planowe i ciągłe działania, mające na celu 
budowanie i utrzymywanie wzajemnych i korzystnych stosunków między 
instytucją/organizacją i jej otoczeniem. PR to kształtowanie wizerunku 
w otoczeniu, poprzez prowadzenie działań, wpływających na jej postrzeganie 
(czyli co robi, w jaki sposób, czym się kieruje, z kim współpracuje, czy 
jest skuteczna). Spotyka się również skrócone określenie PR jako „relacje 
z otoczeniem”. Często PR kojarzymy jedynie ze współpracą z dziennikarzami, 
a przecież nie tylko media wpływają na wizerunek instytucji/organizacji.
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I N F O R M A C J E & W Y D A R Z E N I A

Jeśli instytucja/organizacja nie ma 
szans na przekazanie PR-owych zadań 
jednej osobie, warto zastanowić się, 
jakie działania chce podjąć i rozdzielić 
je w zespole. Osobę, która najczęściej 
kontaktuje się z różnymi grupami z oto-
czenia (np. dziennikarzami, sponsorami, 
darczyńcami, klientami, petentami, 
urzędnikami), należy wyposażyć w nie-
zbędną wiedzę i materiały (wizytówkę, 
ulotkę, dane o działaniach, dobre przy-
kłady itp.). Dobrze jest również ustalić, 
do kogo można w razie czego odesłać 
dziennikarzy. Ważne, aby taka osoba 
dobrze znała instytucję/organizację: 
historię, osiągnięcia, trudne momenty 
itp. Jeśli instytucja/organizacja zde-
cyduje się zatrudnić osobę z zewnątrz, 
należy poświęcić czas na przekazanie jej 
tej wiedzy. Oprócz informacji o instytucji/
organizacji i chęci, taka osoba powinna 
mieć umiejętności: wypowiadania się 
i formułowania myśli, być otwarta i umieć 
działać pod presją (np. gdy otrzyma zaska-
kujące pytanie). Często media budzą 
postrach (zupełnie niesłusznie!), więc 
dobrze upewnić się, że nie wystraszy się 
on/ona mikrofonu, kamery itp.

Można również poszukać takiej osoby 
wśród studentów odpowiednich kie-
runków – dla nich to może być cenna 
praktyka, a instytucja/organizacja zyska 
fachową pomoc.

Jest kilka rzeczy („plan minimum”), 
które bez większych wydatków możemy 
zapewnić w instytucji/organizacji, aby 
lepiej i łatwiej „robić PR”:

 ○ Komunikat podstawowy – są 
to napisane 3-4 zdania o instytucji/
organizacji, które odpowiedzą 
na pytania o to kim jesteśmy 
i co robimy, będą uniwersalną 
wizytówką. Komunikat taki 
należy dobrze sformułować 
prostym językiem, przystępnym 
słownictwem, zawrzeć w nim coś, 
co wyróżnia instytucje/organizacje 
spośród innych. Komunikat ten 
powinien być znany każdej osobie 
z instytucji/organizacji.

 ○ Dobre zdjęcia – jeśli działalność 
„da się sfotografować” (np. 
wydarzenia, działania, pikniki, 
festyny, podopieczni), to zdjęcia 
będą lepiej przekonywać odbiorców 
i skuteczniej do nich mówić niż 
najlepiej napisany tekst. Zdjęcia 
powinny być w miarę możliwości 
profesjonalne (warto poszukać 
kogoś, kto może nam w tym pomóc, 
lub wynająć zawodowego fotografa – 
to inwestycja, która się zwróci).

 ○ Ulotka, folder – uniwersalny 
materiał, który mówi o naszej 
działalności, pokazuje jej dokonania, 
zawiera dane kontaktowe. Oprócz 
konkretnej, prostej i uniwersalnej 
treści, powinien mieć ładną, 
atrakcyjną szatę grafi czną. Jeśli 
instytucja/organizacja prowadzi 
działania adresowane do różnych 
odbiorców (np. seniorów, dzieci 
i nauczycieli) można mieć osobne 
ulotki adresowane bezpośrednio 
do każdej z tych grup.

 ○ Strona www – to bardzo ważne 
narzędzie, które pozwala na bieżąco 
utrzymywać kontakt z otoczeniem, 
zawierać oferę działań, informować 
o tym, co aktualnie się dzieje. 
Nie można zasłaniać się brakiem 
umiejętności czy środków: istnieje 
na rynku wiele tanich rozwiązań 
do stworzenia prostej, informacyjnej 
strony, które nie wymagają tajemnej 
informatycznej wiedzy (np. usługi 
StudioZ2.com).

 ○ Monitorowanie mediów 
i zbieranie wycinków – można 
to robić samodzielnie (sprawdzi się 
szczególnie, gdy działamy lokalnie, 
jest mało mediów w naszej okolicy 
i łatwo określić, którzy dziennikarze 
o czym piszą), przeglądając prasę 
i kolekcjonując teksty o instytucji/
organizacji. Można się nimi 
pochwalić, pokazać, że jesteśmy 
rozpoznawalni. Inną opcją jest 
zlecenie monitoringu odpłatnie 
fi rmie monitorującej media.

 ○ Zbieranie dobrych przy-
kładów, sukcesów, danych 
– to one najlepiej przekonują 
konkretne przykłady i liczby, są 
dowodem działalności, pokazują 
skalę działania. Ważne, aby były 
zgromadzone „pod ręką”, zwłaszcza 
te, dotyczące podstawowych 
działań. Jeśli prowadzimy określone 
działania, to dobrze wiedzieć, czego 
dotyczyły, ile w minionym roku ich 
przeprowadzono, ile osób wzięło 
w nich udział.

 Zasady współpracy z mediami
Czy współpracować 
z mediami?

Inst y tuc je/organizac je dzia łają 
w konkretnym otoczeniu i zajmują się 

określonymi sprawami (realizują zada-
nia własne, osiągają cele, wykonują misję, 
rozwiązują problemy, inicjują zmiany 
itp.). To, czy będą skuteczne w swoim 
działaniu, w dużej mierze zależy od ich 
społecznego postrzegania (zwykłej roz-
poznawalności, a także akceptacji, czy 
nawet zaangażowania). Zatem instytu-
cje/organizacje komunikują otoczeniu 
co robią i dlaczego, budują swój wizeru-
nek (zajmują się public relations). Jednym 
ze sposobów kreowania wizerunku jest 
właśnie docieranie do mediów (a za ich 

pośrednictwem do zwykłych ludzi).
Co dają media instytucjom/organi-

zacjom? Przede wszystkim pomagają 
nagłośnić ważne problemy społeczne. 
Ponadto wspierają w zdobyciu poparcia 
dla realizowanych przez nie inicjatyw. 
Wreszcie udostępniają „kanał informa-
cyjny” i pozwalają dotrzeć do określonych 
grup odbiorców.

 Jakie są rodzaje mediów?
Można spotkać kilka sposobów klasyfi -
kacji mediów – poniżej najpopularniejsze 
typy, z którymi możemy mieć do czynie-
nia w instytucji/organizacji.

Prawie wszystkie z nich dzielą się 
na ogólnopolskie i lokalne. Dla instytu-
cji/organizacji lokalnych dużo bardziej 

osiągalne są stacje czy redakcje lokalne 
lub regionalne (one właśnie interesują 
się tym, co dzieje się w najbliższej oko-
licy, łatwiej nawiązać z nimi kontakt), 
niż media ogólnopolskie. Dobrze o tym 
pamiętać podczas budowania bazy kon-
taktów oraz zapraszania mediów czy 
szukania wśród nich partnerów – lepiej 
zaprosić na festyn lokalną telewizję, 
a nie dobijać się do ogólnopolskiej stacji. 
To przecież lokalny kanał oglądają poten-
cjalni odbiorcy, partnerzy instytucji/
organizacji.

Telewizja
Wydaje się często najbardziej pożądanym 
medium, budzi dużo emocji, a organiza-
torzy wielu imprez z radością przyjmą 
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kamerę. Aby jednak zainteresować tele-
wizję, trzeba mieć coś do pokazania, 
wydarzenie, z którego można nakręcić 
i zmontować atrakcyjny obraz lub znaną, 
ciekawą postać. Trzeba pamiętać jednak, 
że telewizja jest wymagająca: należy 
być przygotowanym do tego, co było 
w zaproszeniu, ale również elastycznym. 
I zapraszać telewizję wtedy, kiedy jest coś 
do pokazania!

Przedstawiciele instytucji/organizacji 
mogą również zostać poproszeni o udzie-
lenie wywiadu bądź wzięcie udziału 
w programie – o tym, jak się do tego 
przygotować w pytaniu „jak udzielać 
wywiadów.”

Radio
Umożliwia dłuższy przekaz niż telewizja, 
ale wyłącznie dźwiękowy. Można także 
zaprosić dziennikarza/-karkę radiowego 
na wydarzenie (aby nagrał relację) lub 
wziąć udział w programie tematycznym 
(z reguły jako ekspert/-ka). Przed nagra-
niem wypowiedzi (zwłaszcza na żywo), 
trzeba się bardzo dobrze przygotować 
– aby w prostych, krótkich zdaniach odpo-
wiedzieć na pytania lub objaśnić trudne 
zagadnienie. Najczęściej dziennikarz 

uprzedza wcześniej, co go interesuje, jakie 
zada pytania – pozwala to lepiej opano-
wać materiał. O tym, jak przygotować 
się do wywiadu w pytaniu „jak udzielać 
wywiadów.”

Dzienniki
Gazety, które interesują się najczę-
ściej bieżącą informacją (zaproszeniem 
na wydarzenie, relacją itp.) oraz sku-
piają się na codziennych sprawach 
(lokalne na życiu mieszkańców swojej 
społeczności). Dla instytucji/organiza-
cji, działających na konkretnym terenie, 
to gazeta lokalna może być najlepszym 
sposobem na dotarcie do odbiorców. 
Z różnych badań czytelnictwa wynika, 
że ludzie najchętniej czytają właśnie 
lokalne tytuły, które piszą o ich otoczeniu. 
Do gazety lokalnej można wysłać zarówno 
zaproszenie na festyn, jak i podsumowa-
nie konkursu dla dzieci w szkole, a także 
zainspirować dziennikarzy do napisania 
o jakimś (pozytywnym lub negatywnym) 
zjawisku w okolicy.

Periodyki
Drukowane gazety, które ukazują się 
w określonym cyklu wydawniczym 

(tygodniki, miesięczniki, kwartalniki 
itp.), najczęściej poświęcone są określo-
nej tematyce, branży. Do takiego tytułu 
można się zwracać raczej z tekstami 
problemowymi (np. opisać dobrą prak-
tykę w edukacji), niż z informacjami 
typu „news.”

Media elektroniczne 
(internetowe portale 
branżowe lub lokalne)
Określane są jako „nowe media”, czasem 
niedoceniane przez instytucje/organizacje 
(i bardzo niesłusznie). W przeciwieństwie 
do gazet drukowanych, media elektro-
niczne nie mają ograniczeń miejsca, mogą 
zamieścić dłuższą informacje ze zdjęciami 
itp., można z nich korzystać na bieżąco, 
a ich stale rosnąca popularność (zwłasz-
cza lokalnych serwisów informacyjnych, 
poświęconych sprawom danego miasta 
czy gminy) gwarantuje dotarcie do dużej 
grupy odbiorców. Ponadto publikowane 
tam treśi są dostępne przez dłuższy okres 
czasu, w zasadzie na stałe, co sprawia, żę 
zawarty w nich przekaz jest długtrwały 
i o wiele skuteczniejszy. Kilka wskazówek, 
jak napisać „newsa” w pytaniu „jak napisać 
dobrego newsa.”

 Co interesuje media?

Dziennikarze nie pracują sami dla 
siebie, ale dla swoich czytelników. 

Ich ciekawość jest zarazem ciekawością 
czytelników. Sam fakt, że przedstawi-
ciele instytucji/organizacji np. zbierają 
się w jakimś terminie i miejscu dla nikogo 
(oprócz nich samych) nie jest ciekawą 
informacją.

Dla dziennikarzy ciekawa będzie infor-
macja, która:

 ○ jest aktualna– największą war-
tością „świeżego newsa” jest to, 
że dziennikarz/-karka poda ją jako 
pierwszy/-a (aktualność oznacza 
również dostarczenie informacji 
w odpowiednim czasie, pozwa-
lającym na publikację, a nie 
na ostatnią chwilę);

 ○ dotyczy wielu osób, środowi-
ska, do którego zwraca się dane 
medium – wydarzenie będzie miało 
wpływ na wiele osób jednocześnie, 
jest powszechne: wielu ludzi w nim 
uczestniczy, interesuje się;

 ○ jest ciekawa, wyróżniająca się, 
oryginalna;

 ○ dotyczy znanej osoby.
Warto spojrzeć na działania instytucji/

organizacji, planowane wydarzenia 
przez ten pryzmat i zwrócić na to uwagę 
podczas kontaktowania się z dzienni-
karzami. Lepiej unikać informowania 
dziennikarzy o tym, że odbyło się kolejne 
szkolenie z cyklu lub że spotkał się zarząd 
instytucji/organizacji, a przekazać to, 
że instytucja/organizacja przygotowuje 
największy festyn w gminie lub rozpo-
częła ciekawą akcję dla seniorów.

Stopień zainteresowania dziennikarzy 
danym tematem zależy przede wszystkim 
od tego, czy reprezentują media lokalne, 
regionalne czy ogólnopolskie, gazetę czy 
radio, media drukowane czy elektro-
niczne. Każdy z tych rodzajów mediów 
ma swoje uwarunkowania, potrzeby, 
specyfi kę.

 Kiedy się kontaktować 
z mediami?
Z dziennikarzami należy kontaktować 
się wtedy, kiedy ma się coś do powiedze-
nia, zainteresowania ich. Nie za często, 
ale i nie za rzadko.

Jeśli instytucja/organizacja chce 
przekazać zaproszenie na imprezę – 
należy się skontaktować z odpowiednim 

wyprzedzeniem – nie z dnia na dzień, ale 
też nie z 3-miesięcznym wyprzedzeniem, 
bo dziennikarz zapomni. Warto znać cykl 
pracy redakcji – np. w większości redak-
cji na początku tygodnia ustala się grafi k 
prac i wyjść, decyduje, kto i na co pójdzie. 
Patronaty należy omawiać z jak najwiek-
szym wyprzedzeniem (min. 3-4 tygodnie).

Jeśli trzeba poinformować media 
o czymś niepokojącym bądź bardzo 
ważnym (np. o sukcesie naszego pod-
opiecznego), dobrze zacząć od określenia, 
którego dziennikarza/-karkę to zainte-
resuje, oraz jaki jest na to pomysł (np. 
zbliża się Dzień Wolontariusza, więc 
media będą szukały takich tematów – 
zatem kilka dni wcześniej, „podsyłamy” 
sylwetkę podopiecznego instytucji/orga-
nizacji do opisania).

Za każdym razem, trzeba odpowie-
dzieć sobie także na pytanie „po co”: jeśli 
odpowiedź brzmi, że informacja raczej 
nie zainteresuje czytelników i nie zależy 
instytucji/organizacji na jej publikacji 
(bo nic to nie zmieni), to lepiej na siłę 
do mediów przekazu nie wysyłać.
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 Co zrobić, kiedy 
kontaktuje się z nami 
dziennikarz/-karka?
Przede wszystkim… nie panikować! 
To nic strasznego, że media chcą czegoś 
się dowiedzieć. Jeśli nie ma w instytucji/
organizacji osoby, która jest wyznaczona 
do kontaktów z mediami (bo jeśli jest, 
to oczywiście trzeba przekazać dzien-
nikarza/-karkę „w jej/jego ręce”), 
należy dowiedzieć się w jakiej sprawie 
dzwoni przedstawiciel/-ka mediów. 
Jeśli nie można odpowiedzieć na pyta-
nie od razu, trzeba przeprosić i umówić 
się na później. Dziennikarze wysoko 
cenią szybkość (z reguły informacje są 
potrzebne „na wczoraj”) oraz uczciwość 
(jeśli nie można pomóc lub potrzeba 
na to dużo czasu – dobrze powiedzieć 
to od razu).

Poniżej kilka najczęstszych sytuacji, 
w których dziennikarze mogą skontak-
tować się z instytucją/organizacją:

 ○ Potrzebują wypowiedzi 
eksperta lub specjalistycz-
nych danych – jeśli instytucja/
organizacja zajmuje się konkret-
nym problemem (np. jest jedyną 
instytucją/organizacją w powie-
cie, monitorującą współpracę 
organizacji z administracją), dzien-
nikarz/-karka może chcieć uzyskać 
dokładne, specjalistyczne informacje 
o zjawisku. Trzeba jak najdokład-
niej się dowiedzieć o jakie dane 
chodzi (aby nie przesłać za dużo, 
ani za mało!), w jakim celu, gdzie się 
ukażą oraz w jakiej formie te dane są 
potrzebne (np. sam wykres, czy też 
tabelki z liczbami). Należy pamiętać 

o podawaniu dokładnego źródła 
danych. Jeśli dziennikarz/-karka 
szuka eksperta, to warto umożliwić 
kontakt telefoniczny lub osobisty. 
Można również mieć przygotowane 
„zawczasu” gotowe wypowiedzi 
eksperta na dany temat (jeśli zainte-
resowanie mediów jest spodziewane) 
i zaproponować przesłanie materiału 
z prawem do wykorzystania.

 ○ Są zainteresowani daną 
akcją – dziennikarz/-karka usły-
szał/a od kogoś o działaniach 
lub znalazł/a informacje. Trzeba 
dowiedzieć się, co dokładnie go/
ją interesuje (czy sam pomysł, czy 
może odbiorcy), kiedy i gdzie chce 
to opisać. Jeśli wydarzenie ma cha-
rakter interaktywny (np. odbiorcy 
się spotykają na szkoleniu), można 
zaprosić dziennikarza/-karkę, żeby 
osobiście porozmawiał/a z uczestni-
kami albo zrobił/-a zdjęcia. Jeśli nie 
ma takiej możliwości, to dobrze mieć 
przygotowane krótkie informacje 
o akcji i przesłać je jak najszybciej.

 ○ Efekt komunikatu praso-
wego – na taką sytuację trzeba 
być przygotowanym, gdy instytu-
cja/organizacja wysłała do mediów 
komunikat. Należy skierować dzien-
nikarza/-karkę do osoby wskazanej 
w komunikacie, a jeśli dziennika-
rz/-karka od razu dobrze trafi ł, 
to dowiedzieć się, jakie informacje 
wzbudziły zainteresowanie, jakie 
trzeba objaśnić bądź dosłać. Można 
również zapytać na kiedy jest plano-
wana publikacja oraz w jakiej formie 
(czy jako wywiad, czy krótka zapo-
wiedź, czy też artykuł problemowy). 

Warto być uczynnym i słownym 
– jeśli się obieca, że za godzinę 
dośle dokładne dane, to za godzinę 
powinny one być u dziennikarza/-
-karki. Trzeba odnotować również 
w bazie taki kontakt – aby wiedzieć, 
że dziennikarz/-karka interesuje się 
daną problematyką.

 ○ „Sensacja” – to jedna z najtrud-
niejszych sytuacji, z którą przychodzi 
się zmierzyć; z reguły poprzedza 
ją niezbyt miłe wydarzenia dotyczące 
bezpośrednio instytucji/organiza-
cji (np. wypadek podczas imprezy) 
lub okolicy (np. konfl ikt w gminie 
między radnymi a instytucją/orga-
nizacją). W każdej z tych sytuacji 
trzeba przede wszystkim zacho-
wać spokój, profesjonalnie udzielić 
informacji zgodnie z prawdą (nie 
koloryzować, nie ukrywać danych), 
ale wyłącznie we własnym imieniu. 
Dobrze by było wskazać (w sytuacji 
konfl iktu) kontakty do innych stron.

 ○ Dzwoni do nas, ale sprawa nas 
nie dotyczy – jeśli z pytań ewi-
dentnie wynika, że nie jest to temat, 
którym się zajmuje instytucja/orga-
nizacja (np. dziennikarz/-karka pyta 
o sprawy związane z sytuacją szkol-
nictwa w naszej gminie, a instytucja/
organizacja zajmujemy się ekologią), 
należy jasno wytłumaczyć, że to nie 
jest właściwy kontakt, nie zabierać 
głosu w tej sprawie (nawet osobiście!) 
i, jeśli jest taka możliwość, podać 
kontakt do właściwej instytucji/
organizacji. Jeśli dziennikarz uzyska 
pomoc, jest duże prawdopodobień-
stwo, że będzie o nas pamiętał, przy 
kolejnym, właściwym temacie.

 W jaki sposób nawiązać 
i utrzymać kontakt 
z dziennikarzami?
Dobrze mieć życzliwych i zaprzyjaź-
nionych dziennikarzy, którzy chętnie 
i kompetentnie będą pisać. Nie jest to nie-
możliwe, ale droga do tego jest wyboista 
i długa. Zdecydowanie łatwiej jest dopro-
wadzić do takiej sytuacji, gdy instytucja/
organizacja działa lokalnie (na terenie np. 
gminy), gdzie ukazują się 2 lub 3 tytuły 
prasowe. Ale instytucje/organizacje 
w dużych miastach lub działające na skalę 
ogólnopolską nie są bez szans.

Poniżej kilka rad i sposobów 
na nawiązanie i utrzymanie kontaktu 
z dziennikarzem.

Zastanów się, po co szukasz kontaktów 
z mediami, jakie informacje i jak często chcesz 
przekazywać? O czym chcesz, aby pisali, np. czy 
chcesz, aby zapraszali na cyklicznie organizo-
wane warsztaty, a może aby w stałej kolumnie 
zamieszczali porady dla bezrobotnych, którymi 
się zajmujecie lub wsparli w rozwiązywaniu pro-
blemu braku zieleni w mieście?

Gdy już wiesz, z czym będziesz się głów-
nie zwracać do mediów, określ, które media 
to zainteresuje (dziennik lokalny, a może serwis 
internetowy). Nie zajmiesz się wszystkim naraz, 
więc zastanów się, które z tych mediów są naj-
ważniejsze (lub do których najłatwiej dotrzeć). 
Pamiętaj, że media oddziaływują na siebie – jeśli 
dziennikarz telewizyjny przejrzy gazetę i prze-
czyta w niej kilka ciekawych relacji z waszych 
imprez, może sam się skontaktuje.

Zbuduj bazę kontaktów do mediów, z któ-
rymi chcesz nawiązać relację. Być może uda Ci się 
znaleźć znajomego dziennikarza (lub znajomego 
znajomego), który ułatwi nawiązanie kontaktu?

Jeśli interesuje Cię cykliczna współpraca (np. 
stała kolumna w gazecie), przygotuj ofertę, którą 
przedstawisz podczas spotkania lub wyślesz; 
bądź elastyczny/a podczas ustaleń oraz rze-
telny/a w trakcie realizowania wzajemnych 
zobowiązań.

Jeśli natomiast chcesz dostarczać regular-
nie aktualności o waszych działaniach, ustal 
najlepszy sposób na przekazywanie mu takich 
informacji i przesyłaj je. Ważne jest „śledze-
nie publikacji”: monitorowanie, gdzie, co, kiedy 
i w jakim kontekście się pojawia.
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Jeśli udało nam się nawiązać kontakt, 
dziennikarz/-karka nas kojarzy, wie kim 
jesteśmy, czym się zajmujemy, musimy 
o niego „dbać”. Podtrzymujmy rela-
cje poprzez:

 ○ regularne przesyłanie dobrych 
informacji (atrakcyjnych, dobrze 

przygotowanych, spełniających stan-
dardy dobrego komunikatu);

 ○ gotowość do pomocy – jeśli dzien-
nikarz szuka pomocy w bliskim 
nam temacie, to niech wie, że od nas 
czegoś się dowie (a jeśli to nie nasza 
„działka”, skierujemy go w odpowied-
nie miejsce);

 ○ wyłączność – podawanie jako 
pierwszemu ważnych informacji 
i podkreślanie tego (dziennikarze 
lubią się chwalić, że o czymś napisali, 
powiedzieli jako pierwsi);

 ○ równowagę w kontakcie (nie 
za często, nie za rzadko).

Niedostępność
W Waszej instytucji/organizacji nie ma 
nikogo, kto byłby odpowiedzialny za kon-
takty z mediami. Nawet, jeśli zadzwoni 
dziennikarz/-karka z prośbą o komentarz 
lub informacje, dowie się, że prezes jest 
na szkoleniu, a koordynatorka projektu 
ma spotkanie. Na drzwiach Waszej sie-
dziby jest nieaktualny telefon, a maila 
sprawdzacie raz na tydzień.

Rada: Wyznaczcie osobę, która będzie 
dostępna dla dziennikarzy, pomoże im 
znaleźć informacje, a w razie potrzeby 
udzieli wywiadu. Warto zainwestować 
w szkolenie medialne dla takiej osoby, 
skoro ma być „twarzą” Waszej instytucji/
organizacji.

Nieznajomość 
pracy redakcji
O ważnym wydarzeniu informujecie 
redakcję lokalnego tygodnika w dniu, 
w którym.... właśnie zamknęła numer. 
Dziennikarzowi z gazety codziennej każe-
cie zadzwonić za kilka dni, a radiowemu 
proponujecie przesłanie informa-
cji mailem.

Rada: Telewizja potrzebuje obrazów, 
radio – dźwięków, a wszyscy dzienni-
karze – informacji przed zamknięciem 
numeru/wydania. Dowiedzcie się, 
jak pracują poszczególne redakcje, 
zapytajcie, w jakiej formie przesyłać 
dziennikarzom materiały i nigdy nie 
przekraczajcie umówionego terminu. 
Pamiętajcie, że to przecież ich praca.

Niedocenianie
Uważacie, że nie potrzebujecie dziennika-
rzy, bo Wasza misja czy marka „broni się 
sama”. Nie próbujecie więc informować 
o swojej działalności i budować wize-
runku. Nie wykorzystujecie okazji, jaką 
daje obecność w mediach do wzmacniania 

realizacji strategii instytucji/organizacji.
Rada: Poprzez media o Waszej insty-

tucji/organizacji usłyszy więcej ludzi, 
a dzięki temu możecie pozyskać nowych 
klientów, odbirocówm, członków, wolon-
tariuszy czy darczyńców. Publikacje 
na temat Waszej działalności to także 
większa wiarygodność przy pozyskiwaniu 
nowego klienta czy staraniu się o dotacje. 
Znana marka pomaga przekonywać ludzi 
do zaangażowania.

„Obrażalstwo”
Kiedy dziennikarz/-karka zadaje trudne 
pytania i drąży temat – obrażacie się. 
Dziennikarzy traktujecie jak wrogów 
i ignorantów, którzy na dodatek nic 
nie wiedzą o waszych instytucjach/
organizacjach.

Rada: Dziennikarze występują w imie-
niu innych, starają się zadać pytania, 
które zadaliby ich czytelnicy, widzowie 
lub słuchacze, szukają tematów i infor-
macji, które zainteresują ich odbiorców. 
Zamiast się obrażać, lepiej cierpliwie 
uczyć dziennikarzy, czym zajmuje się 
Wasza instytucja/organizacja. Obserwuj-
cie, czym żyją media i zastanówcie się, 
w jaki sposób wykorzystać bieżące wyda-
rzenia do promocji Waszej instytucji/
organizacji.

Słownictwo
Jak mawiał Stanisław Lec, trzeba mówić 
nie tylko do rzeczy, ale także do ludzi. 
Dziennikarz przychodzący do Waszej 
instytucji/organizacji zamiast „ludz-
kiej historii”, słyszy slang znany tylko 
w gronie branżowym instytucji/organi-
zacji, słowa, które nic nie mówią widzom 
lub słuchaczom.

Rada:  Mów barwnie, uży waj 
przykładów, naucz się kontrolować czas – 
poproszony o 30-sekundową wypowiedź, 

nie przemawiaj przez 3 minuty. Zasta-
nów się, jak trudne, branżowe słowa (np. 
„benefi cjent”, „projekt”, „aktywizacja spo-
łeczna”) podać w przystępny sposób.

Nieprzygotowanie
Podczas konferencji prasowej prezes 
czyta z kartki. W sali nie ma tablicy z logo 
instytucji/organizacji. W materiałach 
dla dziennikarzy są wszystkie raporty, 
jakie wydała Waszainstytucja/organiza-
cja w ciągu ostatnich 5 lat – razem około 
300 stron.

Rada: Konferencję prasową organi-
zujcie tylko, jeśli macie coś naprawdę 
ważnego do przekazania. Zadbajcie 
o wystrój sali i przygotowanie osób 
występujących. Dziennikarzom często 
wystarczy jednostronicowa, dobrze 
napisana informacja prasowa o Waszym 
wydarzeniu zamiast grubych raportów, 
których i tak nie przeczytają (więcej 
o konferencji prasowej w pytaniu „jak 
przygotować i przeprowadzić konferencję 
prasową”).

Nieznajomość 
nowych mediów
Wasza instytucja/organizacja nie myślała 
o stworzeniu strony internetowej. Nie 
macie części z informacjami dla mediów.

Rada: W dzisiejszych czasach sami 
możecie tworzyć informacje poprzez 
własne strony internetowe, blogi, 
komentowanie informacji na forum, 
zamieszczanie zdjęć i fi lmów (często krę-
conych komórką) na stworzonych do tego 
serwisach. Rozwija się dziennikarstwo 
obywatelskie. Dobre wykorzystanie 
nowych mediów to często klucz do zaan-
gażowania naszych odbiorców w działania  
naszej instytucji/organizacji.

 Jak nie „grzeszyć” współpracując z mediami?
Aby uniknąć „grzechów” w kontaktach z mediami, należy zwrócić uwagę 
na następujące sprawy.
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 W jakiej formie można współpracować z mediami?
lub problemie którym się zajmujemy (np. 
małej oferty zajęć pozalekcyjnych dla 
dzieci w naszej gminie). Czasem mediom 
wystarczy sama informacja (np. gotowe 
do zamieszczenie zaproszenie na festyn) 
lub kontaktują się z nami, aby uzyskać 
szczegółowe dane.

Spotkania
Bezpośredni kontakt podczas konfe-
rencji, briefi ngów, śniadań prasowych. 
Ich podstawowym celem jest ułatwienie 
dostępu do informacji jak największej 
liczbie dziennikarzy. Warto je organizo-
wać, jeśli mamy konkretny cel, wiemy, 
co chcemy powiedzieć, problem, który 

chcemy poruszyć jest jasny, ciekawy lub 
wyrazisty. Mamy wówczas większą pew-
ność, że ktoś się na nich pojawi.

Odpowiadanie na pytania
Jeśli dziennikarz/-karka dzwoni do nas 
po informację, której jesteśmy mu w stanie 
udzielić – najlepiej odpowiedzieć od razu 
lub jeszcze tego samego dnia. Czas zbie-
rania informacji jest jedną z najbardziej 
kluczowych dla dziennikarza spraw. 
Zostaniemy wówczas zapamiętani jako 
otwarci rozmówcy, których nazwisko 
i telefon warto mieć w notesie. Jeśli 
postanowimy go zbyć, odesłać lub każemy 
czekać, możemy być prawie pewni, że zre-
zygnuje i więcej się nie odezwie.

Co to jest komunikat/informacja prasowa? Jak ją napisać, kiedy 
i do kogo wysłać?
Komunikat prasowy (informacja pra-

sowa) to najczęstsza forma kontaktu 
z dziennikarzami. Jego celem jest prze-
kazanie informacji o zdarzeniach, które 
miały miejsce lub o planach instytucji/
organizacji.

Dlaczego warto pisać komuni-
katy/informacje prasowe? Dlatego, 
że to my wówczas decydujemy, o czym 
chcemy powiedzieć, które kwestie wydają 
się nam najważniejsze i godne podkre-
ślenia. Ponadto, jeżeli dziennikarz gościł 

podczas naszego wydarzenia jedynie 
przez chwilę (co nie wynika ze złośliwo-
ści, ale specyfi ki pracy), albo w ogóle nie 
miał możliwości uczestniczenia w nim, 
to mamy pewność, że otrzyma kompletne 
i rzeczowe informacje. Pozwoli nam 
to zwiększyć szanse na publikację oraz 
zmniejszy ryzyko pojawienia się błędów 
w artykule.

Należy pamiętać, że im lepiej przygo-
towany komunikat, tym większe szanse 
na jego opublikowanie. Dziennikarze 

Nie ma zamkniętego katalogu form 
współpracy z dziennikarzami (zależą 

one od inwencji instytucji/organizacji, 
możliwości danego medium, tematu). 
Poniżej kilka najpopularniejszych form 
współpracy.

Komunikat prasowy
/informacja prasowa
To jedna z najpopularniejszych form, 
polegająca na przygotowywaniu i rozpo-
wszechnianiu informacji o konkretnym 
wydarzeniu lub problemie. Celem infor-
macji prasowej jest poinformowanie 
i zainteresowanie mediów o tym, 
co robimy (festynie okolicznościowym) 

(szczególnie największych tytułów) 
codziennie otrzymują kilkanaście infor-
macji, a tylko kilka z nich ma szansę 
na pojawienie się w danym tytule.

Komunikat wysyłamy do dzienni-
karzy, których chcemy zainteresować 
danym tematem (wiemy z poprzednich 
kontaktów, że zajmują się daną tema-
tyką). Najtrudniej jest na początku, przy 
pierwszym komunikacie – jego wysyłkę 
poprzedza żmudne budowanie bazy kon-
taktów do mediów.

Jak odpowiadać 
na pytania dziennikarzy?
Mów zrozumiale – Ty jesteś eksper-
tem/ekspertką, dzwoniący dziennikarz 
może mieć szeroką wiedzę, ale czytel-
nik niekoniecznie. Dlatego mów tak, 
aby zrozumiał Cię nie tylko fachowiec, 
ale również przeciętny Kowalski. Unikaj 
żargonu zawodowego (np. unijnego) i her-
metycznych sformułowań.

Mów krótko – dziennikarz ma 
do dyspozycji niewiele miejsca lub czasu. 
Skomplikowaną kwestię musisz wyrazić 
w trzech zdaniach. Zacznij od razu od 
tego, co najważniejsze.

Podawaj konkretne przykłady, cie-
kawostki – to ubarwia tekst, dziennikarze 
chętnie to wykorzystują. Po udzieleniu 
wypowiedzi możesz zaproponować też 
przesłanie dodatkowych materiałów 
(tabel, danych, opracowań itp.).

Reaguj szybkona pytania i prośby 
dziennikarzy o wypowiedź. Najlepiej 

tego samego dnia. Jeśli dziennikarz 
prosi o odpowiedź na złożone pytanie 
lub zagadnienie, które wymaga przygo-
towania – otwarcie o tym powiedz, umów 
się o której może zadzwonić lub o której 
oddzwonisz.

Kontroluj to, co mówisz – nie 
żądaj autoryzacji (czasami niewiele 
pomoże).  Warto wiedzieć, że zgod-
nie z prawem prasowym mamy prawo 
do autoryzacji swojej wypowiedzi, jeśli 
nie była ona wcześniej publikowana. 
Mamy również prawo – z ważnych wzglę-
dów społecznych lub osobistych – prosić 
o niepublikowanie imienia i nazwi-
ska. Jeśli odpowiedź, której udzielamy 
jest prosta i niekontrowersyjna, warto 
zrezygnować z prawa do autoryzacji, 
która dla dziennikarzy zawsze stanowi 
utrudnienie i odwleka opublikowanie 
informacji w czasie. Warto jedynie upew-
nić się, że poprawnie zanotowano nasze 
nazwisko i nazwę instytucji/organizacji.

Regularne kontakty 
bezpośrednie
Najlepsze efekty dają oczywiście 
przyjacielskie, regularne kontakty z kon-
kretnymi dziennikarzami. Dziennikarz 
– szczególnie w mediach lokalnych – 
to człowiek, który lubi wiedzieć, co dzieje 
się na lokalnym podwórku i chętnie napi-
sze autorski tekst, który nie pojawi się 
u konkurencji. Warto zacząć od budowania 
bazy mediów – czyli zbierania i aktu-
alizowania kontaktów do konkretnych 
dziennikarzy/-karek, o których wiemy, 
że nasze działania mogą ich zaintereso-
wać lub zainspirować. Możemy wówczas:

 ○ inspirować do powstawania artyku-
łów prasowych (wysyłać informacje 
dotyczące problemu, którym się zaj-
mujemy i zachęcać do opisania go);

 ○ służyć dziennikarzom jako źródło 
informacji lub wypowiedzi/
wywiadów eksperckich w danych 
dziedzinach.
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 W jaki sposób możemy 
zbierać kontakty 
do dziennikarzy – jak 
budować bazę mediów?
Warto zrobić listę mediów, które nas inte-
resują (zdecydowanie mamy łatwiej, gdy 
planujemy docierać z informacją wyłącz-
nie lokalnie); następnie skontaktować 
się telefonicznie z redakcjami i zdobyć 
namiar na dziennikarza, który zajmuje 
się danym tematem (Uwaga! To bardzo 
czasochłonne i żmudne zadanie, trzeba 
być cierpliwym i przekonywującym).

Mo ż emy pr z eg l ąd ać  st rony 

internetowe tytułów lub drukowane 
wydania – tam też znajdziemy namiary. 
Można wówczas także zorientować się, 
który dziennikarz/-karka pisze najczęściej 
o tym temacie i spróbować skontaktować 
się z nim bezpośrednio.

Istnieje możliwość kupienia gotowej 
bazy (najczęściej sprofi lowanej lokalnie 
lub tematycznie) dziennikarzy z adresami 
mailowymi bądź telefonicznymi – jeśli 
mamy środki na takie działania, warto 
spróbować.

Bazę kontaktów powinniśmy uaktu-
alniać regularnie – śledzić kto o czym 
pisze, czy pojawiają się nowi dzienni-
karze, czy tytuły prowadzą tematyczne 

rubryki itp. W bazie dobrze gromadzić 
następujące dane: tytuł danego medium, 
imię i nazwisko dziennikarza, kontakt 
mailowy i telefoniczny, tematykę którą 
się zajmuje, inne przydatne informacje.

Gdy zgromadziliśmy już dane, wybie-
ramy grupę dziennikarzy, do których 
wyślemy naszą informację prasową. 
Najważniejsze to przygotować ją pod 
kątem tematycznym i wydawniczym 
(zaproszenia na festyn nie wysyłamy 
do dziennikarza piszącego o gospodarce 
lub do miesięcznika). Inne informacje 
wyślemy też do zaprzyjaźnionych dzien-
nikarzy, a inne do tych, z którymi nie 
współpracowaliśmy.

 Z czego składa się 
komunikat prasowy?
Komunikat/informacja prasowa ma okre-
śloną strukturę. Elementy komunikatu to:

 ○ Tytuł – dobrze dobrany, krótki 
i chwytliwy. Często on decyduje 
o tym, czy dziennikarz zapozna 
się z resztą informacji. Unikamy 
tytułów w stylu: „Konferencja pt. 
XXXX”, „Szkolenie pt. ZZZZ”.

 ○ Lead (nagłówek) – bardzo 

zwięzłe streszczenie komunikatu, 
skrót. Powinien odpowiadać 
na pytania kto, co, gdzie, kiedy, 
dlaczego. Po jego przeczytaniu 
dziennikarz powinien mieć ogólną 
wiedzę na temat zawartości 
komunikatu. Dziennikarze 
często poprzestają na nagłówku 
i go wykorzystują (np. do podania 
zaproszenia na wydarzenie). 
Powinien być wyróżniony (np. 
pogrubieniem), może zawierać 

najważniejszy wniosek, cytat 
z ciekawej albo kontrowersyjnej 
wypowiedzi, najciekawszy element 
jakiejś akcji albo informację kto 
wziął udział w wydarzeniu (jeśli była 
to jakaś ciekawa osoba lub grupa).

 ○ Rozwinięcie – informacja 
właściwa – rozwinięcie tego, 
co zostało napisane w nagłówku. 
Najważniejsze informacje podaje 
się na początku. Im mniej istotna 
informacja, tym dalej umieszczamy 

 Co zrobić, aby 
zwiększyć szansę 
na publikację swojej 
informacji prasowej?
Komunikat powinien być tak przygoto-
wany, by mógł być opublikowany w całości 
– bez konieczności wprowadzania zmian. 
Dotyczy to także formy, nie tylko treści 
– lepiej wysyłać informacje w formie elek-
tronicznej w plikach otwartych (doc nie 
PDF) lub – wysyłając informację faxem 
lub pocztą – przygotować ją z podwójną 
interlinią, aby dziennikarz miał miejsce 
na ewentualne poprawki. Dziennikarze 
z natłoku komunikatów wybiorą te, przy 
których będą mieli najmniej pracy.

Komunikat musi zostać wysłany 
z odpowiednim wyprzedzeniem czaso-
wym – niezbyt wcześnie, by dziennikarz 
nie zapomniał o tym, że dane wydarze-
nie będzie miało miejsce i niezbyt późno, 
by nie okazało się, że praca redakcji nad 
wydaniem gazety, w którym chcieli-
byśmy umieścić naszą informację już 
się skończyła, albo że dziennikarz nie 
ma już możliwości dotarcia na miejsce 
wydarzenia.

Komunikat powinien dotyczyć spraw 
aktualnych i bliskich. Dziennikarze 
oczekują newsów i informacji, które 
zainteresują ich czytelnika. Wysyłając 
komunikat prasowy, należy zastanowić 
się, dla kogo ta informacja jest ciekawa 
i wysłać ją do odpowiedniej redakcji (może 
gazety lokalnej, a może gazety bezpłatnej, 
może ogólnopolskiej…?)

Komunikat musi być neutralny. Język 
i sposób podania informacji muszą wska-
zywać na naszą bezstronność. Należy 
więc pisać w trzeciej osobie, poda-
wać konkretne fakty i liczby, unikając 
uogólnień i przesady (zamiast: „Nasza 
instytucja/organizacja zorganizowała 
wspaniałą wystawę młodych talentów, 
podczas której kilkudziesięciu artystów 
zaprezentowało swoje osiągnięcia” lepiej 
napisać „Instytucja/organizacja X po raz 
piąty zorganizowała wystawę „Młodych 
talentów”. Swoje prace zaprezentowało 
22 artystów”).

Informacja powinna zostać napi-
sana językiem barwnym, obrazowym, 
który zachęci czytelnika do przeczy-
tania w całości. Powinna jednak przy 
tym być zwięzła. Nie powinna być dłuż-
sza niż na 2 strony A4 (z zachowaniem 

odpowiednich odstępów między liniami 
i marginesów). Nikt nie chce tracić czasu 
na czytanie „wodolejstwa”. W stylu obo-
wiązuje zwięzłość, unikanie długich zdań, 
urzędniczego języka, specjalistycznych 
(branżowych) sformułowań.

W komunikacie nie może być błędów – 
żadnych: merytorycznych, stylistycznych, 
ortografi cznych ani literówek.

Należy również zadbać o formę komu-
nikatu. Na pierwszy rzut oka musi być 
widać strukturę dokumentu, a najważ-
niejsze informacje muszą być łatwe 
do wyłowienia. Stosujmy pogrubienia 
i podkreślenia – ale z umiarem.

Dzwonić, czy nie? Po wysłaniu 
komunikatu możemy zadzwonić do dzien-
nikarza, zapytać się, czy dostał naszą 
informacje, czy jest szansa na publika-
cję, czy możemy w czymś pomóc. Z jednej 
strony może to przyspieszyć (lub w ogóle 
umożliwić) publikację oraz jest wskazane 
w przypadku „zaprzyjaźnionych” dzien-
nikarzy. Z drugiej jednak, może (choć 
nie powinno) wzbudzić niechęć dzien-
nikarza, jeśli będziemy „zbyt natrętni”. 
Za każdym razem musimy wyważyć, 
na czym nam zależy.
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ją w treści. Dobrze, aby w rozwinięciu 
znalazła się wypowiedź osoby 
(2-3 zdania) – dziennikarze często 
wykorzystują to potem w artykułach 
– oraz dane, liczby, wykresy (jeśli ma 
to znaczenie).

 ○ Data upowszechnienia infor-
macji – jest potwierdzeniem 
aktualności informacji.

 ○ Osoba do kontaktu – 
bezwzględnie należy podać takie 
informacje jak: imię i nazwisko, 
telefon, adres e-mail osoby, 
która w razie potrzeby udzieli 
szczegółowych informacji. Podana 
osoba powinna być dostępna pod 
podanymi namiarami.

Komunikat prasow y tworzy się 

zgodnie z zasadą „odwróconej piramidy”. 
Na wstępie muszą znaleźć się informa-
cje najbardziej istotne. Niewykluczone, 
że tylko ta część informacji zostanie 
przeczytana/opublikowana, dlatego też 
powinna zawierać informacje kluczowe. 
W rozwinięciu podajemy pozostałe infor-
macje i zachowując kolejność od faktów 
najważniejszych do mniej ważnych.

W praktyce nie piszemy tylko komu-
nikatów prasowych, skierowanych 

do dziennikarzy. Zdarzy się na pewno, 
że będziemy pisali informację adresowaną 
do konkretnej grupy odbiorców lub ktoś 
nas poprosi o napisanie gotowego tekstu 
na jakiś temat. Coraz popularniejsze są 
portale internetowe, które umożliwiają 
zamieszczanie samodzielnie i bezpłatnie 
gotowych artykułów (np. portal miedziak.
info.pl). W takiej sytuacji musimy od razu 
napisać dobry tekst, który jest czymś 
innymi niż informacja prasowa. Poniżej 
kilka wskazówek, dotyczących pisania 
newsów. Oczywiście można – a nawet 
trzeba – stosować je również w przypadku 
komunikatów prasowych).
1) Dążymy do krótkich informacji 

– szczególnie jeśli piszemy do inter-
netu (użytkownicy często czytają 
tylko to, co mieści się na „jednym 
ekranie”). Zasada ta odnosi się 
do większości tekstów o charakterze 
newsowym i relacji:

 � Unikamy powtórzeń informa-
cji, np. jeśli w pierwszym zdaniu 
podajemy miejsce zdarzenia, nie 
ma potrzeby, abyśmy informację 
tę – jeśli nie wnosi ona nic nowego 
– powtarzali w następnych zda-
niach lub akapitach.

 � Unikamy zdań wielokrotnie zło-
żonych. Takie konstrukcje są 
niestrawne w internecie i tekście, 
którego zadaniem jest szybka 
i konkretna informacja. Mogą 
także wprowadzać wątpliwości, 
co do interpretacji naszych infor-
macji, czynić je niezrozumiałymi.

 � Unikamy kwiecistego stylu, 
nagromadzenia przymiotników 
i innych określeń, rozbudowa-
nych, literackich porównań. 
Takie konstrukcje zachowajmy 
dla esejów, dłuższych artykułów, 
opracowań.

2) Informacje nie powinny być 
podawane chaotycznie. Lepiej 

je pogrupować według jakiegoś 
logicznego klucza. W relacji warto 
ustrukturyzować przekaz, zbiera-
jąc np. relacjonowane wypowiedzi 
w tematyczne grupy, a nie po kolei 
opisywać, co kto powiedział lub 
co się zdarzyło. Artykuł to nie proto-
kół czy sprawozdanie!

3) Staramy się pisać jasno i popraw-
nie. Zwięzłość w żadnym wypadku 
nie może oznaczać posługiwania się 
zbitkami słownymi, co często cha-
rakteryzuje język gazet:

 � Unikamy utartych sformułowań 
typu: „palący problem”, „zasy-
pać gradem pytań”. Stosowanie 
tego typu konstrukcji powoduje, 
że czytelnik, znający już takie 
struktury, nie spodziewa się 
niczego zaskakującego i nie wczy-
tuje się. Sprawiamy, że nasz tekst 
staje się przewidywalny i banalny.

 � Unikamy skrótów myślo-
wych. Mogą być niejasne lub 
po prostu niepoprawne. Cza-
sami są to uproszczenia typu: 
„program zorganizował kon-
kurs”, „klub opowiedział o swoich 
działaniach”.

 � Unikamy urzędowego stylu, choć 
większość komunikatów lub 
innych ofi cjalnych, także praso-
wych, jest napisana takim właśnie 
językiem. Jeśli wykorzystujemy 
takie informacje w naszym tek-
ście, spróbujmy je przerobić.

4) Staramy się pisać atrakcyjnie. 
Pomimo że piszemy tekst o cha-
rakterze informacyjnym, próbujmy 
odwołać się do wyobraźni czytelnika:

 � Znajdźmy charakterystyczny 
i niezwykły szczegół, który 
pozwoli zapamiętać właśnie 
ten tekst spośród kilkudziesię-
ciu innych.

 � Dla odbiorców atrakcyjne 
są ważne, znane osoby. Można 
przytoczyć ich nazwiska, 

 Jak napisać dobrego newsa? wypowiedzi, poprosić o kilka słów 
komentarza.

 � Na atrakcyjność tekstu wpływa 
też ciekawy komentarz, może być 
to po prostu osobista refl eksja 
lub skonfrontowanie z innymi, 
podobnymi zdarzeniami, 
porównanie ze statystykami, 
z politycznymi obietnicami itp.

 � W wypadku, gdy omawiamy zja-
wisko lub zdarzenie mało znane, 
staramy się dotrzeć do pogłębiają-
cych wiedzę informacji ogólnych.

 � Nie obawiajmy się języka pro-
stego, nawet potocznego. On jest 
bardziej atrakcyjny dla odbior-
ców niż naukowe wywody. Np. 
zamiast sformułowania typu: 
„Dnia 5 maja br. odbyło się spo-
tkanie instytucji/organizacji 
w celu omówienia...” lepiej będzie 
użyć: „W maju spotkali się przed-
stawiciele instytucji/organizacji, 
aby omówić...”

5) W treści artykułu jedną z ważniej-
szych rzeczy jest teza, główna myśl, 
ogólny przekaz. Należy dołożyć 
starań, aby ją wyjaśnić i udoku-
mentować (np. przytaczając czyjeś 
wypowiedzi). Czasami – zwłasz-
cza w przypadku konferencji – jest 
to trudne zadanie. Prezentujemy 
wtedy wiele różnych punktów 
widzenia. Starajmy się je wówczas 
zróżnicować, aby odbiorca nie miał 
wrażenia, że czyta ciągle to samo. 
Często tezę umieszcza się w tytule.

6) W dłuższych tekstach stosujemy 
śródtytuły.
Śródtytuły powinny oddzielać frag-
menty tekstu, stanowiące całości. 
Decydując się na zastosowanie 
śródtytułów, warto pamiętać o pod-
stawowej zasadzie redakcyjnej: 
konsekwencji i spójności, czyli np. 
wszystkie śródtytuły powinny być 
zdaniami albo wszystkie równoważ-
nikami zdań.
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Wywiad to jedna z form współpracy 
z mediami. Wywiady udzielane 

do prasy różnią się od tych dla radia lub 
telewizji. Należy o tym pamiętać!

 ○ Przygotuj się – zbierz jak najwię-
cej wiadomości na temat, o którym 
będziesz mówić. Zastanów się, jakie 
pytania może ci zadać dziennikarz/-
-karka i przygotuj sobie odpowiedzi. 
Jeśli wiesz, o jakie sprawy będzie 
pytał Cię dziennikarz (często uma-
wiając się, mówi o czym będzie chciał 
porozmawiać) – ustal stanowisko 
swoje lub instytucji/organiza-
cji. Twoje oświadczenie powinno 
zawierać jak najwięcej faktów, liczb – 
to mu doda wiarygodności.

 ○ Przygotuj materiały pomoc-
nicze (raporty, dokumenty, ulotki), 
aby w razie potrzeby poprzeć 
swoją tezę.

 ○ Posługuj się językiem 
potocznym – unikaj sformuło-
wań technicznych i skomplikowanej 
terminologii, której czytelnicy nie 
zrozumieją. Możesz „poćwiczyć” 

wcześniej wypowiedź.
 ○ Mów zwięźle – wypowiedzi 

powinny być w miarę możliwości 
jasne i krótkie.

 ○ W czasie wywiadu możesz 
zastrzec, że twoja wypo-
wiedź może zostać opublikowana 
(przytoczona w dokładnym brze-
mieniu lub sparafrazowana), ale 
pod warunkiem, że nie zostanie 
ujawnione Twoje imię i nazwi-
sko. W artykule pojawi się ona jako 
wypowiedź osoby z określonego 
środowiska, pragnącej zacho-
wać anonimowość. Możesz także 
zastrzec, że Twojej wypowiedzi nie 
wolno w ogóle publikować – dzien-
nikarz nie może wtedy wykorzystać 
Twojej wypowiedzi w swoim arty-
kule w żadnej postaci, ale może 
skorzystać z informacji przez Ciebie 
podanej, o ile zdoła ją potwierdzić 
(uzyskać) w innym źródle. Jeśli 
zdecydowanie nie chcesz, aby Twoje 
nazwisko lub informacje pochodzące 
od Twojej instytucji/organizacji 

zostały wykorzystane w artykule – 
nie udzielaj wywiadu.

 ○ Bądź wiarygodny/a – mów 
prawdę, nie ukrywaj informacji, 
nie udawaj, że wiesz o czymś, jeśli 
nie znasz odpowiedzi na pytanie – 
po prostu powiedz to.

 ○ Masz prawo do autoryza-
cji swoich wypowiedzi. Jeśli 
w artykule pojawiają się wypowiedzi 
innych osób (z którymi np. się nie 
zgadzasz) – nie możesz ich zmieniać. 
Możesz mieć uwagi tylko do swojej 
wypowiedzi. Możesz nie zgodzić 
się na publikację swej wypowiedzi 
w takim kontekście, jak to zostało 
przedstawione w artykule – dzienni-
karz może ją wówczas opublikować, 
ale powinien zaznaczyć, że nie 
została ona przez Ciebie autory-
zowana. Nie nadużywajmy jednak 
prawa do autoryzowania – szczegól-
nie, jeśli była to krótka 1-2-zdaniowa 
wypowiedź.

Zdarza się również, że dziennikarz/-
-karka prosi nas o przesłanie wypowiedzi 
w formie tekstowej (np. e-mailem) i póź-
niej „przerabia” ją na wywiad.

Wywiad to jedna z form współpracy 
z mediami. Wywiady udzielane 

do prasy różnią się od tych dla radia lub 
telewizji. Należy o tym pamiętać!

Nie wszyscy lubią wywiady „do kamery 
i mikrofonu”, najczęściej z powodu tremy. 
Można ją opanować, poprzez odpowiednie 
przygotowanie się do nagrania.

 ○ Dobrze przygotuj się 
z tematu, o którym masz 
mówić. Tak, aby mówić krótkimi 
zdaniami, zwięźle – w nagraniu 
(zwłaszcza na żywo) trudno wpro-
wadzać poprawki. Jeśli to, o czym 
mówisz można zilustrować podczas 
telewizyjnego nagrania (np. pra-
cami plastycznymi podopiecznych), 
ustal z dziennikarzem odpowiedni 
„rekwizyt”.

 ○ Bądź sobą – mów językiem 
potocznym, tak jakbyś rozmawiał 
ze znajomym, unikaj sformułowań 
technicznych, skomplikowanej ter-
minologii, wielkich słów, nie bój 
się gestykulować (ale z umiarem) 
i używać mimiki.

 ○ Bądź pewny/a siebie – znasz 
się na temacie, o którym mówisz 
i prawdopodobnie wiesz o nim 

więcej niż dziennikarz, który z Tobą 
rozmawia. Spokojnie odpowiadaj 
na pytania, wyrażaj się w sposób 
pewny i szczery, wykorzystaj okazję 
do zwrócenia się do społeczności 
(słuchaczy, widzów).

 ○ Nie bój się przerw w wypo-
wiedzi – chwila zastanowienia 
lub oddechu, która nam wydaje się 
wiecznością, jest często niezauwa-
żalna dla słuchacza/widza. Mów 
krótko – Twoja wypowiedź powinna 
być bezpośrednia i na temat. Repor-
terzy radiowi i telewizyjni potrzebują 
krótkich nagrań (ok. 30 sekund).

 ○ Bądź wiarygodny/a i uczci-
wy/a – nie kłam, nie ukrywaj 
informacji, jeśli nie znasz odpowiedzi 
na pytanie – po prostu powiedz to.

 ○ Ubierz się tak, aby Twoje 
ubranie nie odwracało uwagi 
telewidzów – przecież chcesz, aby 
skoncentrowali się na tym, co masz 
do powiedzenia, a nie na tym, jak 
wyglądasz. Możesz zapytać dzienni-
karza/-karkę o wskazówki dotycząc 
ubioru (szczególnie, jeśli pierw-
szy raz będziesz występować przed 
kamerami).

 Jak przygotować 
i przeprowadzić 
konferencję prasową?
Ustal termin i miejsce
Trzeba wybrać termin i miejsce dogodne 
dla dziennikarzy. Konferencja nie musi 
odbywać się w dużej sali konferencyjnej, 
ale powinniśmy zadbać o dobre warunki 
pracy dla dziennikarzy (np. miejsca sie-
dzące – na siedząco o wiele łatwiej robi 
się notatki, stabilny stolik do postawienia 
mikrofonów dla reporterów radiowych). 
Konferencja może się odbywać także 
w plenerze (np. przed zabytkowym 
budynkiem, o którego ochronę walczymy) 
– wtedy warto dziennikarzom dostarczyć 
maksymalnie dużo gotowych materiałów 
prasowych.

Termin trzeba dostosować do rytmu 
pracy reporterów. Najlepsze pory to późny 
ranek, przedpołudnie lub wczesne popo-
łudnie. Przed wyznaczeniem terminu 
warto się zorientować, czy w tym samym 
czasie nie odbywa się inne, ważne wyda-
rzenie. Z praktyki wynika, że konferencje 
powinny się odbywać między wtorkiem 
a czwartkiem.

 Jak udzielać wywiadów dla prasy?

 Jak udzielać wywiadów dla radia i telewizji?
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Zaproś ważną osobistość
Warto zaprosić jakąś postać (powszechnie 
znaną, szczególnie ciekawą), związaną 
z naszym tematem, która przycią-
gnie dziennikarzy. Osoba ta musi być 
obecna podczas całej konferencji, a także 
dostępna dla dziennikarzy po konferen-
cji (trzeba ją o tym uprzedzić). Uważajmy 
jednak, aby „postać” nie przysłoniła 
tematu konferencji i nie sprowadziła jej 
na inne, związane z daną osobą tematy.

Poinformuj media
O konferencji prasowej należy powia-
domić dziennikarzy przynajmniej 24 
godziny przed wydarzeniem. Jeśli 
mamy stałą grupę dziennikarzy, z któ-
rymi współpracujemy można to zrobić 
telefonicznie. W redakcjach gazet 
codziennych zazwyczaj wyznaczany 
jest tzw. dziennikarz dyżurny – można 
zadzwonić z naszą informacją także 
do niego. Najczęściej jednak wysyła się 
do redakcji odpowiednio sformułowany 
komunikat. Można go wysłać poprzez 
e-mail (na ogólną skrzynkę redakcyjną 
lub do konkretnych dziennikarzy) lub fax.
O konferencji informuj nie tylko duże 
agencje prasowe czy redakcje ogólno-
polskie, ale przede wszystkim media 
lokalne. Warto także się zorientować, 
czy danym tematem nie zajmuje się jakieś 

wydawnictwo branżowe (np. magazyn 
poświęcony ochronie zabytków, zwierzę-
tom, sprawom zdrowotnym itd.).

W zaproszeniu na konferencję pra-
sową powinny się znaleźć podstawowe 
informacje, czyli kto, gdzie, kiedy i dla-
czego zaprasza na konferencję. Zachęć 
dziennikarzy/-karki do udziału – zamieść 
w komunikacie informacje, które mogą 
być dla nich szczególnie interesu-
jące. Zaproszenie na konferencję nie 
może być długie, powinno się zmieścić 
na jednej stronie.

Przygotuj się
Zadbaj o to, aby wszystkie osoby, które 
mają brać udział w konferencji były 
dobrze do niej przygotowane meryto-
rycznie. Tak, aby umiały odpowiedzieć 
na wszystkie pytania dziennikarzy, albo 
odesłać ich do wiarygodnego źródła. 
Przygotowując się do konferencji, warto 
wyobrazić sobie, o co mogą pytać dzienni-
karze. Nie przesadzaj z liczbą wystąpień 
– 2 osoby powinny wystarczyć, a tym 
samym zapewnisz zwięzłość komunikatu.

Materiały dla 
dziennikarzy
Przed rozpoczęciem konferencji każdy 
dziennikarz powinien otrzymać zestaw 
informacji, o których będziemy mówić. 

Powinny się tam znaleźć: podstawowe 
informacje o instytucji/organizacji 
z wytłumaczeniem dlaczego zajmujemy 
się tym tematem, krótka informacja 
o osobach zaproszonych do wystąpienia 
podczas konferencji (jeśli takie są), kon-
takt do osób, które mogą dziennikarzom 
udzielić więcej informacji.

Pakiet prasowy 
powinien zawierać:

 ○ komunikat prasowy;
 ○ notatkę problemową, przedstawia-

jącą szersze tło zagadnienia;
 ○ spis osób występujących na konfe-

rencji wraz z funkcją i kontaktem, 
krótkie notki o nich;

ewentualnie:
 ○ ulotkę lub broszurę na temat 

programu/instytucji/organizacji;
 ○ raport roczny;
 ○ zdjęcia.

Pakiet nie powinien być zbyt obszerny, 
powinien zawierać tylko materiały zwią-
zane z tematem konferencji. Oczywiście 
musi być porządnie i estetycznie przy-
gotowany (wyraźne, możliwie kolorowe 
wydruki, porządnie ułożone w teczce wg 
ważności – na początku plan konferencji 
i informacje tematyczne, a nie ulotka pro-
mocyjna instytucji/organizacji!).

Konferencja prasowa powinna być 
krótka (30 – 45 minut). Jeśli zro-

bimy dłuższą, to dziennikarze wyjdą 
przed punktem kulminacyjnym albo się 
zniechęcą i następnym razem nie przyjdą. 
Należy przy tym uwzględnić także czas 
na pytania od dziennikarzy. Czas trwa-
nia konferencji i jej program (np. godzina 
i temat wystąpienia gości) powinny być 
podane w zaproszeniu.

Miejsce, w którym odbywa się kon-
ferencja należy jak najlepiej oznaczyć 
(wejścia do budynku, strzałki, poinfor-
mować ochronę, gdzie należy kierować 
dziennikarzy). Przed wejściem do sali 
konferencyjnej koniecznie trzeba zorga-
nizować punkt informacyjny, w którym 
dziennikarze odbiorą materiały prasowe, 
podpiszą się na liście oraz będą mogli 
zostawić swoje wizytówki.

Konferencja musi się rozpocząć punk-
tualnie – jeśli się spóźnimy, dziennikarze 
wyjdą wcześniej. Zadbaj o zwięzłość 
wypowiedzi. Informacje wyjaśnia-
jące, techniczne – można przekazać 

dziennikarzom w materiałach prasowych.
O s o b y  b i o r ą c e  u d z i a ł 

w konferencji powinny być do dyspozycji 
dziennikarzy i móc udzielić im wywia-
dów indywidualnych – nie wychodzą z sali 
zaraz po zakończeniu.

Warto, jeśli mamy taką możliwość, 
zapewnić chociaż skromny poczęstunek: 
kawa, herbata, zimne napoje, ciastka lub 
przekąski.

 Co zrobić po konferencji?
Pozbieraj wizytówki/kontakty do osób, 
które były na konferencji, a potem wyślij 
im podziękowania (wystarczy e-mail). 
Można także przy okazji dosłać dodat-
kowe materiały.

Komunikat prasowy na temat spraw 
poruszanych podczas konferencji wysy-
łamy do redakcji, dziennikarzy i innych 
instytucji, które mogą być zainteresowane 
tematem, ale nie przybyły na naszą kon-
ferencję – to bardzo ważne!

 Jak przeprowadzić konferencję? Relacja z konferencji
Zapewniamy obsługę wydarzeń bizneso-
wych, promocyjnych, kulturalnych, etc.:

 ○ obsługa foto i video wydarzenia
 ○ rejestrację wywiadów i wypowiedzi.
 ○ publikację materiału w serwisie

Wideo-zapowiedzi konferencji 
i wydarzeń, np. organizatora wyda-
rzenia o jego tematyce, uczestnikach etc. 
Materiał trwa ok. 1-2 min i  zawiera pro-
fesjonalną oprawę grafi czną.
Rejestracje konferencji  – 
to zapis wideo wydarzenia, realizowany 
za pomocą jednej lub kilku kamer w zależ-
ności od zamówienia.
Pełna obsługa fotograficzna – 
to w pełni profesjonalny fotoreportaż 
z wydarzenia.
Relacje z konferencji – to relacja 
wideo składająca się z najciekawszych 
wypowiedzi prelegentów nagranych 
w czasie konferencji lub po jej zakoń-
czeniu. Uzupełniona jest ujęciami wideo 
z wydarzenia oraz ciekawą oprawą gra-
fi czną oraz muzyczną. Wyróżnia ją także 
dynamiczny montaż. 
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Gdy realizujemy różne działania 
(zawody sportowe, akcję społeczną, 

konkurs plastyczny dla dzieci, lokalny 
festyn, przegląd fi lmów, warsztaty dla 
liderów itp.) zdarza nam się ubiegać 
o patronat medialny. Jak to robić sku-
tecznie? Jakich błędów unikać?
1) Przede wszystkim trzeba sobie 

odpowiedzieć na pytania: Po co nam 
patronat medialny? Co chcemy 
dzięki niemu osiągnąć? Jakie media 
nas interesują? Patronat medialny 
z pewnością może nam pomóc 
nagłośnić imprezę/wydarzenie/
działanie, wypromować je, dotrzeć 
do odbiorców. Atrakcyjny patro-
nat to również prestiż dla naszej 
instytucji/organizacji.

2) Kolejną rzeczą jest stworzenie 
atrakcyjnej oferty patronackiej.
Oferta powinna zawierać 
informacje o:

 � wydarzeniu (co, gdzie i kiedy 
będzie się działo);

 � organizatorze (kto za tym stoi, 
jakie ma doświadczenie);

 � korzyściach dla patrona 
medialnego (co uzyska patron 
wspierając dane wydarzenie, 
co mu oferujemy – nie tylko „logo 
na ulotkach”, ale „logo na 1000 
ulotek, rozdanych wśród uczniów 
wszystkich szkół w powiecie”);

 � konkretnych oczekiwaniach od 
patrona medialnego (kiedy i czego 
się spodziewamy – im konkret-
niej, tym lepiej).

3) Oferta jest wizytówką naszego 
działania, naszego projektu. 
Pamiętajmy, że na jej podstawie 
ktoś podejmie decyzje o udzieleniu 
(bądź nie) patronatu medialnego. 
Zadbajmy, aby była:

 � bardzo konkretna (wiadomo co się 
wydarzy, co zaoferujemy, czego 
oczekujemy) – nie oczekujmy, 
że osoba czytająca będzie chciała 
się domyślać co się będzie działo, 
nie używajmy żargonowego 

języka, pokażmy, że wiemy czego 
oczekujemy;

 � atrakcyjna (pokażmy, czym nasz 
festyn różni się od wielu innych);

 � przekonująca (udowodnijmy, 
że to właśnie nas warto wesprzeć, 
a nie wiele innych inicjatyw, 
dajmy się zapamiętać);

 � poprawna technicznie (jeden, 
góra dwa pliki wysłane e-mailem, 
pliki o wielkości mieszczącej się 
w standardach wysyłania e-maili, 
zaadresowana na właściwy adres).

4) Teraz czas na skontaktowanie się 
z tytułem/medium.
Warto dowiedzieć się kto w redakcji 
zajmuje się patronatami medialnymi 
(czasem można to sprawdzić na stro-
nie internetowej) i do niego/niej 
skierować pismo. Często wystarczy 
e-mail, ale czasem warto zadzwonić 
i uprzedzić, że wysyłamy ofertę.
Pamiętajmy, że oferta powinna być 
dopasowana do medium, do któ-
rego się zwracamy (do jego specyfi ki 
itp.) – nie zwracajmy się do ogól-
nopolskiej redakcji o patronat nad 
konkursem dla 20 osób w małej 
gminie, szukajmy mediów branżo-
wych, odpowiadających naszemu 
działaniu. Niewielki internetowy 
portal piszący o kulturze może być 
dużo ciekawszym i otwartym patro-
nem medialnym dla warsztatów 
plastycznych niż lokalna telewizja.

5) Gdy już dostaliśmy patronat 
medialny nad naszym wydarze-
niem, bardzo ważnym etapem jest 
jego „obsługa”.
Często podpisujemy umowę/poro-
zumienie z patronem medialnym, 
w której określamy wzajemne 
zobowiązania (większe media mają 
bardzo często gotowe wzory umów) 
– pamiętajmy, aby wpisać wszystko 
w miarę dokładnie, ale też realnie.
Bardzo ważna jest terminowość 
i nasza samodzielność, podczas reali-
zacji zobowiązań: to my pamiętajmy, 

kiedy mamy wysyłać informacje 
do patrona medialnego, nie zapo-
mnijmy poprosić (z odpowiednim 
wyprzedzeniem) o logo do nadruko-
wania czy materiały do dystrybucji. 
Jeśli będziemy konkretni, rzetelni, 
nie zapomnimy o informowaniu 
naszego patrona medialnego o wyda-
rzeniu – możemy z pewnością liczyć 
na współpracę w przyszłości

6) Podsumowanie i zakończenie 
współpracy to również bardzo 
ważny element.
Nie zapomnijmy wysłać podzię-
kowania za wsparcie medialne, 
podsumowania współpracy 
– pokażmy konkretnie, co zawdzię-
czamy patronowi (np. Dzięki 
informacji w Państwa gazecie o warsz-
tatach dowiedziało się ponad 100 
osób…). Jeśli chcemy kontynuować 
współpracę – napiszmy o planach 
i oczekiwaniach na przyszłość.

Dla przykładu podajemy też najczęstsze 
błędy podczas ubiegania się o patro-
nat medialny:

 ○ Nie wiadomo o co chodzi – nie 
rozumiemy czego się od nas ocze-
kuje, z jakim wydarzeniem mamy 
do czynienia. Informacje są napi-
sane nieprzystępnie, niekonkretnie. 
Nawet my czasem nie rozumiemy 
Waszego branżowego języka.

 ○ To nie do nas – dostajemy prośby 
adresowane do innych redakcji, 
do innych osób, nie są przygoto-
wane zgodnie z naszą specyfi ką 
(ktoś nie wie, że pisze do portalu 
internetowego).

 ○ Koszmar załączników – dostajemy 
10 plików, które ważą 20 MB i nic 
nie mówią; tytuły plików z których 
trudno się czegokolwiek domy-
ślić; oferta na 10 stron, zawierająca 
głównie prezentację instytucji/orga-
nizacji, a nie wydarzenia.

 ○ Błędy, błędy w informacjach – od 
ortografi cznych, przez języ-
kowe, literówki, nieczytelną 
czcionkę, zapisanie dokumentów 
w dziwnych formatach do otrzy-
mania kilku kolejnych wersji pliku 
w odstępie 3 dni.

 Patronat medialny: 
co to jest, jak go zdobyć, jak zrealizować?

I N F O R M A C J E & W Y D A R Z E N I A
Zapytaj o patronat portalu TutajGLOGOW.pl:
+48 535 55 70 25 // redakcja@TutajGLOGOW.pl
więcej informacji: www.TutajGLOGOW.pl/patronaty
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Prawo prasowe 
– podstawowe pojęcia

Znajomość prawa prasowego jest 
istotna w kontaktach z przedstawi-

cielami prasy, radia i telewizji. Prawo 
prasowe regulowane jest głównie Ustawą 
z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo Prasowe 
z późniejszymi zmianami. Określa prawa 
i obowiązki dziennikarzy, redaktorów 
naczelnych i wydawców. Mówi także 
o prawach i obowiązkach osób udziela-
jących mediom informacji.

Przybliżamy podstawowe pojęcia 
z zakresu prawa prasowego.

Autoryzacja – wyrażenie zgody przez 
udzielającego informacji prasie na publiczne 
rozpowszechnienie swej wypowiedzi w danej 
formie. Dziennikarz nie może odmówić osobie 
udzielającej informacji autoryzacji dosłow-
nie cytowanej wypowiedzi, o ile nie była ona 
uprzednio publikowana. Osoba udzielająca 
informacji może z ważnych powodów społecz-
nych lub osobistych zastrzec termin i zakres 
jej publikowania. Udzielenia informacji nie 
można uzależniać, od sposobu jej skomen-
towania lub uzgodnienia tekstu wypowiedzi 
dziennikarskiej. Dziennikarz nie może opu-
blikować informacji, jeżeli osoba udzielająca 
jej zastrzegła to ze względu na tajemnicę służ-
bową lub zawodową. Nie wolno bez zgody 
osoby zainteresowanej publikować informa-
cji oraz danych dotyczących prywatnej sfery 
życia, chyba że wiąże się bezpośrednio z dzia-
łalnością publiczną danej osoby.

Czasopismo – druk periodyczny (a także 
przekaz za pomocą dźwięku i obrazu) ukazu-
jący się nie częściej niż raz w tygodniu, a nie 
rzadziej niż raz w roku.

Dziennik – ogólnoinformacyjny druk 
periodyczny lub przekaz za pomocą dźwięku 
i obrazu, ukazujący się częściej niż raz 
w tygodniu.

Dziennikarz/dziennikarka – osoba 
zajmująca się redagowaniem, tworzeniem lub 
przygotowywaniem materiałów prasowych, 
zatrudniona przez redakcję albo zajmująca 
się taką działalnością na rzecz i z upoważ-
nienia redakcji.

Krytyka prasowa  – przyjmuje się, 
że krytyka prasowa jest publiczną oceną, 
opartą na konfrontacji jakiegoś stanu rzeczy-
wistego z przyjętymi założeniami. Została 
uznana za działanie społecznie pożądane. 
Dziennikarskie prawo do krytyki nie jest 
jednak nieograniczone i nie może być rozu-
miane jako prawo do stawiania fałszywych 
lub niedostatecznie sprawdzonych zarzutów. 
Przedstawiciele administracji publicznej, 
instytucji państwowych, fi rm państwowych, 
instytucji/organizacji spółdzielczych, związ-
ków zawodowych, instytucji/organizacji 
samorządowych i społecznych są zobowią-
zani do udzielania odpowiedzi na przekazaną 
im krytykę prasową bez zbędnej zwłoki, nie 
później jednak niż w ciągu miesiąca. Nie 
wolno utrudniać prasie zbierania materiałów 

przekazie za pomocą dźwięku oraz dźwięku 
i obrazu – w najbliższym analogicznym prze-
kazie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia 
otrzymania sprostowania lub odpowiedzi.
Sprostowanie w drukach periodycznych 
powinno by opublikowane lub przynaj-
mniej zasygnalizowane w tym samym 
dziale równorzędną czcionką oraz pod 
widocznym tytułem, w pozostałych 
publikacjach powinno być nadane w zbli-
żonym czasie i w analogicznym programie.
W tekście nadesłanego sprostowania lub odpo-
wiedzi nie wolno bez zgody wnioskodawcy 
dokonywać skrótów ani innych zmian, które 
by osłabiały jego znaczenie lub zniekształ-
ciły intencje autora. Tekst sprostowania nie 
może być komentowany w tym samym nume-
rze lub audycji. Nie dotyczy to odpowiedzi 
i nie wyklucza prostej zapowiedzi polemiki 
lub wyjaśnień.

Redaktor naczelny może odmówić opubli-
kowania sprostowania lub odpowiedzi, jeżeli:

 ○ nie są rzeczowe i nie odnoszą się 
do faktów;

 ○ zawierają treści karalne lub naruszające 
dobra osób trzecich;

 ○ ich treść lub forma nie jest zgodna 
z zasadami współżycia społecznego;

 ○ podważają fakty stwierdzone prawomoc-
nym orzeczeniem;

 ○ nie dotyczą one treści zawartych w mate-
riale prasowym;

 ○ są wystosowana przez osobę, której nie 
dotyczą fakty przytoczone w materiale;

 ○ odnoszą się do wiadomości poprzednio 
sprostowanej;

 ○ zostały nadesłane po upływie miesiąca 
od dnia opublikowania materiału praso-
wego (chyba, że zainteresowana osoba 
nie mogła zapoznać się wcześniej z tre-
ścią publikacji, nie później jednak niż 
w ciągu 3 miesięcy od dnia opublikowa-
nia materiału prasowego);

 ○ nie zostały podpisane w sposób umożli-
wiający redakcji identyfi kację autora.

Redaktor naczelny jest zobowiązany przeka-
zać wnioskodawcy pisemne zawiadomienie 
o odmowie opublikowania sprostowania lub 
odpowiedzi i przyczynach tego.

Sprostowanie lub odpowiedź mogą być 
podpisane pseudonimem, gdy ich podstawą 
jest zagrożenie dobra związanego z pseu-
donimem; nazwisko podaje się wtedy tylko 
do wiadomości redakcji.

Wydawca – może to być osoba prawna, 
fi zyczna lub inna jednostka organizacyjna, 
nawet jeżeli nie ma osobowości prawnej, np. 
organ państwowy, przedsiębiorstwo pań-
stwowe, organizacja polityczna, związek 
zawodowy, organizacja spółdzielcza, samo-
rządowa i inna organizacja społeczna, kościół 
i inny związek wyznaniowy.

Zgoda osoby udzielającej infor-
macji – aby publikować lub rozpowszechniać 
w inny sposób informację dziennikarz musi 
uzyskać zgodę osób ją udzielających.

krytycznych ani w inny sposób tłumić krytyki.
Materiał prasowy – każdy opubli-

kowany lub przekazany do opublikowania 
w prasie tekst albo obraz o charakterze infor-
macyjnym, publicystycznym, dokumentalnym 
lub innym, niezależnie od środków przekazu, 
rodzaju, formy, przeznaczenia czy autorstwa.

Odmowa udzielenia informa-
cji – jeśli odmówimy udzielenia informacji, 
redaktor naczelny może domagać się od nas 
doręczenia odmowy na piśmie wraz z uzasad-
nieniem. Powinniśmy ją dostarczyć w ciągu 3 
dni. Odmowę można zaskarżyć do Naczelnego 
Sądu Administracyjnego w ciągu 30 dni.

Prasa – publikacje periodyczne, które 
nie tworzą zamkniętej, jednorodnej całości, 
ukazujące się nie rzadziej niż raz w roku, opa-
trzone stałym tytułem albo nazwą, numerem 
bieżącym i datą. W szczególności są to dzien-
niki i czasopisma, serwisy agencyjne, stałe 
przekazy teleksowe, biuletyny, programy 
radiowe i telewizyjne oraz kroniki fi lmowe. 
Prasą są także wszelkie istniejące i powstające 
w wyniku postępu technicznego środki maso-
wego przekazywania, w tym także rozgłośnie 
i radiowęzły zakładowe upowszechniające 
publikacje periodyczne za pomocą druku, 
wizji, fonii lub innej techniki rozpowszech-
niania. Prasa to również zespoły ludzi 
i poszczególne osoby zajmujące się działal-
nością dziennikarską.

Prawo do informacji  – przed-
stawiciele administracji publicznej, firm 
i organizacji pozarządowych są obowiązani 
do udzielenia prasie informacji o swojej dzia-
łalności, o ile (na podstawie innych przepisów) 
informacja nie jest objęta tajemnicą lub nie 
narusza prawa do prywatności.

Redakcja  – jednostka organizu-
jąca proces przygotowywania (zbierania, 
omawiania i opracowywania) materiałów 
do publikacji w prasie.

Redaktor – dziennikarz decydujący lub 
współdecydujący o publikacji materiałów 
prasowych.

Redaktor naczelny – osoba posia-
dająca uprawnienia do decydowania 
o całokształcie działalności redakcji.

Sprostowanie – oficjalne zaprze-
c z e n ie ,  w y j a ś n ie n ie  w i adomo ś c i 
nieprawdziwej i nieścisłej, która dostała się 
do wiadomości publicznej. Redaktor naczelny 
jest zobowiązany opublikować sprostowanie 
bezpłatnie, o ile będzie ono rzeczowe i odno-
szące się do faktów. Jest zobowiązany także 
do opublikowania odpowiedzi na stwierdze-
nia zagrażające dobrom osobistym, o ile jest 
ona rzeczowa. Tekst sprostowania lub odpo-
wiedzi nie może być dłuższy od dwukrotnej 
objętości fragmentu materiału prasowego. Nie 
dotyczy to sprostowań lub odpowiedzi pocho-
dzących od naczelnych i centralnych organów 
administracji państwowej, jeżeli zostały 
nadesłane przez rzecznika prasowego rządu.
Sprostowanie lub odpowiedz należy opu-
blikować w dzienniku w ciągu 7 dni od dnia 
otrzymania sprostowania lub odpowiedzi, 
czasopiśmie – w najbliższym lub jednym 
z dwóch następujących po nim przygotowywa-
nych do druku numerów; innym niż dziennik 


