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Streszczenie 

Międzynarodowe public relations stanowi istotny czynnik kształtowania opinii 

publicznej. W artykule zostały przeanalizowane działania prowadzone w tym obszarze 

przez Polskę podczas organizacji turnieju UEFA EURO 2012. W wymiarze 

teoretycznym przedstawiono dokonania w obszarze public relations na gruncie 

ekonomii. 

1. Wstęp 

 W dobie mediatyzacji, globalizacji i demokratyzacji międzynarodowe public 

relations jest ważnym elementem życia społeczno-gospodarczego, który może wpływać 

na postawy i opinię społeczeństwa w środowisku międzynarodowym. Trzy powyższe 

zjawiska doprowadziły do powstania szeregu nowych aktorów, którzy podejmują się 

różnorodnych działań w celu budowania swojej pozycji w świecie. Przykładem takich 

aktorów są nie tylko korporacje czy organizacje międzynarodowe  ale również państwa. 

Jednym z elementów kształtowania roli jaką państwa odgrywają w świecie jest ich 

postrzeganie przez opinię publiczną. Organizacja imprez sportowych o skali globalnej 

niesie ze sobą duży potencjał promocyjny i wizerunkowy. Warto jednak zauważyć,  

że owy potencjał nie zawsze jest wykorzystywany, czego dowodem może być analiza 

dwóch skrajnych przykładów tj. Igrzysk Olimpisjkich w Barcelonie w 1992 r. oraz 

mistrzostw świata w piłce nożnej w Brazylii w 2014 r. Dlatego istotne jest odpowiednie 

wykorzystanie instrumentarium międzynarodowego public relations, które jest w stanie  



 

z jednej strony zmaksymalizować pozytywne efekty płynące z tego typu wydarzeń,  

a z drugiej zminimalizować te negatywne. W artykule zostaną przedstawione 

teoretyczne aspekty public relations z perspektywy różnych ujęć, tj. marketing-mix, 

funkcji zarządzania i ekonomii informacji oraz działania z zakresu międzynarodowego 

public relations realizowane przez Polskę w ramach organizacji turnieju UEFA EURO 

2012. 

2. Public relations jako ekonomia informacji 

 W tłumaczeniu dosłownym termin public relations oznacza stosunki, relacje  

i kontakty z ogółem lub z odbiorcami. S. Black stwierdza, że dziedzina ta odnosi się do 

wzajemnych oddziaływań w zakresie zachowań oraz postaw, które są prezentowane 

przez jednostki, organizacje oraz rządy. (Black 2005) Zanim zostaną przedstawione 

definicje dotyczące public relations, warto przeanalizować różne ujęcia tego terminu, tj.:  

 - public relations jako komponent marketingu mix, 

 - public relations jako funkcja zarządzania, 

 - public relations jako ekonomia informacji. 

Pierwszy ze sposobów przedstawiania tego terminu jest charakterystyczny dla literatury 

z zakresu marketingu. Uwzględnia on public relations jako element wspierający 

działania promocyjne organizacji. W tym wymiarze wpisuje się go w tzw. marketing mix 

przedstawiany jako 4P, tj. product, price, place, promotion. (Chai Lee Goi 2009) Ostatni 

element można określić mianem tzw. systemu komunikacji marketingowej,  

w którego skład wchodzą reklama, promocja sprzedaży, sprzedaż osobista i public 

relations. (Kramer 2000) 

 Takie ujęcie wskazuje na dosyć instrumentalne traktowanie public relations,  

co potwierdzają różnego rodzaju definicje, których przykładem może być sposób 

przedstawiania tego pojęcia przez Ph. Kotlera, który public relations określa mianem 

przybranego dziecka marketingu (Frączek 2011), stwierdzając jednocześnie, że są to 

wszelkie działania służące promocji i ochronie wizerunku firmy lub produktu. 

(Żbikowska 2005) Owe ujęcie, mimo tego że wydaje się być niezwykle popularne  

w życiu gospodarczym, jest zdecydowanie zbyt wąskim i przesadnie instrumentalnym 

obchodzeniem się z tym aspektem. Dlatego dominującym w literaturze podejściem jest 

traktowanie tego zagadnienia w kategoriach funkcji zarządzania. Samo określenie 

wynosi public relations na wyższy poziom, co pozwala na wyrwanie go z sideł 

marketingu. W wymiarze funkcji zarządzania public relations jest traktowane jako 

działanie uwzględniające ciągłość i planowanie, co można określić jako zarządzanie 

procesem komunikowania organizacji. Do zwolenników tego podejścia należą Scott 

M. Cultip, Gleen M. Broom i A. H. Center, którzy definiują public relations jako 

funkcję zarządzania mającą ciągły i planowy charakter co wiąże się z tym,  

że organizacja jest w stanie uzyskać i utrzymać zrozumienie oraz poparcie  

ze strony podmiotów, którymi jest zainteresowana obecnie lub w przyszłości. 



 

(Andrzejewski i Deszczyński 2013) K. Wojcik stwierdza, że można wyróżnić 

dwa obszary działań public relations, tj.: (Wojcik 2013)  

- przewidywanie, analizowanie, i interpretowanie opinii publicznej i jej 

nastawienia, która może wpływać na organizację,  

- działalność o charakterze doradczym względem managerów organizacji, która 

dotyczy ich działań i komunikowania, biorąc pod uwagę publiczne aspekty oraz 

społeczną odpowiedzialność organizacji. 

Traktowanie public relations zarówno w kategoriach marketingu-mix, jak i funkcji 

zarządzania jest charakterystyczne dla mikroekonomicznego ujęcia tego aspektu życia 

gospodarczego, który występuje w dyscyplinie zarządzania.  

 Public relations jako ekonomia informacji jest ujęciem zdecydowanie szerszym 

obejmującym zarówno aspekty mikroekonomiczne, jak i makroekonomiczne. Można 

rzec, że jest uzupełnieniem dotychczasowych rozważań na temat public relations, 

wskazującym na ekonomiczne konsekwencje podejmowania lub zaniechania działań 

komunikacyjnych dla jednostek je podejmujących i gospodarki jako całości. Przykłady 

takich inicjatyw są widoczne praktycznie na każdym kroku, zarówno w sferze realnej, 

jak i finansowej gospodarki. Niezwykle głośnymi stały się przypadki, w których 

reputacja i zaufanie (traktowane jako jeden z efektów działań z zakresu public relations) 

do przedsiębiorstw lub innych podmiotów zostały nadszarpnięte lub całkowicie 

utracone. W tym gronie można znaleźć przypadek Toyoty z 2009 r. lub Volkswagena  

z 2015 r., które odniosły niezwykle duże straty z powodu własnych błędów. O ile  

w sytuacji Toyoty (wynikającej z błędów w produkowanych samochodach, które mogły 

narazić właścicieli na utratę zdrowia lub życia) przełożenie na straty finansowe jest 

zrozumiałe, to o wiele bardziej drastyczną jest sytuacja Volkswagena. Nie było  

w niej mowy o żadnej przyczynie o charakterze technologicznym ani  

o niebezpieczeństwie utraty życia, a o problemie natury ekologicznej. Ciekawym 

przykładem jest producent kamerek GoPro. 15 letni syn Michaela Schumachera 

stwierdzając ustami francuskiego dziennikarza, że to właśnie ona była przyczyną 

śpiączki jego ojca doprowadził do tego, że akcje producenta spadły w ciągu trzech dni aż 

o 16 punktów procentowych. Warto zauważyć jak ważną rolę w tym wymiarze 

odgrywają media, to właśnie one są głównym źródłem informacji dla opinii publicznej, 

którą z kolei mogą w dowolny sposób kształtować. Przykładem potwierdzającym rolę 

mediów i dostarczanych przez nich informacji może być pomyłka Financial Times, które 

błędnie poinformowało, że wbrew oczekiwaniom Europejski Bank Centralny pozostawił 

stopy procentowe na tym samym poziomie. I choć sprostowanie nastąpiło w ciągu kilku 

minut w tym czasie euro zaczęło znacznie przybierać na sile a europejskie indeksy tracić 

na wartości. Kolejnym ciekawym przykładem jest 4 procentowa strata PKN Orlen zaraz 

po pojawieniu się nieoficjalnej informacji o planowanej w przyszłości zmianie 

stanowiska prezesa. Każdy z tych przypadków jest różny, ale pokazuje jak informacja 

może wpływać na straty lub zyski różnorodnych podmiotów. Co więcej jej wartość 



 

można wyceniać, co jest niezwykle klarowne w przypadku spółek giełdowych, i tak  

w przypadku PKN Orlen ta informacja (nie czyn - zmiana prezesa ma nastąpić później) 

kosztowała tę spółkę 1 miliard złotych.  

 O ile zapowiadane powołanie nowego prezesa PKN Orlen stanowi uzasadnione 

podejrzenie pewnych istotnych zmian, to w innych przypadkach w tej materii należy 

mieć pewne wątpliwości. Bo czy można podejrzewać syna Michaela Schumachera o to, 

że jest ekspertem w zakresie wpływu kamerek GoPro na wypadki na nartach? Jest taka 

możliwość, ale prawdopodobieństwo jest niewielkie. Można domniemać również, 

analizując przypadek Volkswagena, że dla większości konsumentów dbałość  

o środowisko w procesie decyzyjnym dotyczącym zakupu samochodu jest uszeregowana 

zdecydowanie dalej niż inne elementy takie jak: moc, niezawodność, czy chociażby 

wygląd. Mimo to Volkswagen stracił i to dużo. Gdzie jest źródło takiej sytuacji? Warto 

zauważyć, że w przypadku Volkswagena najistotniejszy był brak szczerości, który 

doprowadził do utraty zaufania a w konsekwencji do spadków na giełdzie i w sferze 

realnej. Dlatego należy odnotować, że ekonomia informacji jest nie tylko dyscypliną 

opisującą wpływ informacji na życie społeczno-gospodarcze, ale również zajmującą się 

wyjaśnianiem tego co często jej towarzyszy, tj. irracjonalności. Uwagę na to zwraca  

P. Deszczyński, który dzieli public relations na różne obszary, tj.: (Deszczyński 2013) 

 - politykę informacyjną - obszar polityki,  

 - społeczne public relations - obszar społeczny,  

 - ekonomia informacji - obszar ekonomii,  

 - zarządzanie informacją - obszar zarządzania,  

 - finansowe public relations - obszar finansów. 

Powyższy podział potwierdza wcześniejsze rozważania, że z punktu widzenia ekonomii 

public relations może stanowić istotny czynnik kształtowania życia społeczno-

gospodarczego. 

3. Międzynarodowe public relations a wydarzenia sportowe 

 Międzynarodowe public relations D.L. Wilcox, P.H. Ault, W.K. Agee określają 

jako zorganizowane i zaplanowane działania instytucji, przedsiębiorstwa lub rządu, 

których celem jest budowanie wzajemnie korzystnych relacji z publicznością innych 

krajów. (Ociepka 2002) S. Black poszerza tę definicję dodając istotne elementy jakimi  

są przekraczanie podziałów o charakterze geograficznym, kulturowym i językowym. 

(Black 2005) Międzynarodowe public relations jest tłumaczone i badane  

na różny sposób, jednakże w kontekście tego artykułu warto rozpatrywać  

je w kategoriach budowania relacji i komunikowania na poziomie międzynarodowym  

i międzykulturowym poprzez działania w stosunku do publiczności z innych krajów. 

Należy zauważyć, że wśród czynników, które powinno się utożsamiać z przyczynami 

rozwoju międzynarodowego public relations znajdują się takie jak demokratyzacja, 

mediatyzacja i globalizacja. 



 

 Te trzy czynniki znacznie wpłynęły na rozwój działań z zakresu public relations 

w wymiarze międzynarodowym. Postępująca demokratyzacja i mediatyzacja są ze sobą 

ściśle powiązane, bez demokracji trudno o niezależne media, które z kolei mogą 

kształtować opinię publiczną, co umożliwia i nadaje sensu działaniom z zakresu public 

relations. Co więcej, jednostki składające się na opinię publiczną same mogą 

kształtować i publikować informacje między innymi dzięki rozwojowi mediów 

społecznościowych. Media mają niezwykle silny wpływ na opinię publiczną, a ta z kolei 

może kształtować postawy innych podmiotów, między innymi rządzących (jako 

wyborcy), czy też przedsiębiorstw (jako klienci). Globalizacja z kolei jest dopełnieniem 

całego obszaru funkcjonowania międzynarodowego public relations, co jest powiązane  

z wprowadzeniem nowych aktorów na arenie międzynarodowej i zmianą warunków oraz 

zasad funkcjonowania tych dotychczasowych. Czego najlepszym przykładem  

są państwa, których rola uległa redefinicji z administracyjnych podmiotów  

na uczestników globalnej konkurencji. Wśród aktorów, którzy stanowią podmioty 

międzynarodowego public relations można znaleźć między innymi właśnie państwa,  

a także międzynarodowe organizacje o charakterze gospodarczym i społecznym, 

międzynarodowe organizacje polityczne, korporacje międzynarodowe, wpływowe osoby 

w środowisku międzynarodowym i międzynarodowe agencje public relations. (Kunczik 

2003) Z perspektywy tego artykułu przedmiotem szczególnego zainteresowania będą 

działania państwa, choć należy mieć świadomość, że w tego typu przedsięwzięciach 

zakres aktorów jest zdecydowanie szerszy. Jednakże aby móc dokładnie opisać wszelkie 

działania z zakresu międzynarodowego public relations należy ograniczyć się do jednego 

z wymienionych aktorów. 

 Wartym uwagi jest również instrumentarium jakie jest charakterystyczne dla 

międzynarodowego public relations z perspektywy państw, w tym wymiarze można 

przytoczyć podział zaproponowany przez B. Ociepkę, które wyróżnia metody pośrednie 

i bezpośrednie. Wśród metod pośrednich można znaleźć takie działania jak 

oddziaływanie za pomocą rządowych, ministerialnych służb informacyjnych oraz 

międzynarodowych i krajowych agencji informacyjnych, budowanie wizerunku kraju 

poprzez oddziaływanie na media oraz dziennikarzy, działalność kulturalna za granicą, 

udział w wystawach oraz targach, podróże zagraniczne dyplomatów oraz polityków, 

działalność w międzynarodowych organizacjach, lobbing w organizacjach 

międzynarodowych, pomoc rozwojowa, misje militarne, oddziaływanie za pomocą 

wydarzeń medialnych w kraju, wsparcie kultury i nauki w kraju. (Ociepka 2002) Z kolei 

do metod bezpośrednich należą sprzedaż i promowanie najlepszych produktów  

za granicą, akcje promocyjne oraz informacyjne kierowane do indywidualnych 

odbiorców, organizacja turystyki w kraju i jej promocja, wykorzystanie środków 

masowego przekazu do realizacji akcji promocyjnych, oddziaływanie poprzez produkty 

kultury masowej. (Ociepka 2002) Należy odnotować, że w perspektywie powyższego 

instrumentarium już sama organizacja wydarzenia sportowego o zasięgu 

międzynarodowym jest traktowana jako narzędzie public relations. Część z powyższych 



 

działań może stanowić wsparcie w formie maksymalizacji pozytywnych efektów takiej 

imprezy. 

 Wydarzenia sportowe w XX w. szczególnie dzięki dużemu zainteresowaniu 

mediów urosły do rangi wielkich imprez o charakterze międzynarodowym. Niosą one  

ze sobą spory potencjał promocyjny i wizerunkowy dla państw, które organizują tego 

typu imprezy. Kraje korzystają z zainteresowania opinii publicznej prowadząc silne 

kampanie promocyjne towarzyszące tego typu turniejom. Należy mieć na uwadze,  

że w obecnych czasach organizacja takich wydarzeń nie zawsze wiąże się z sukcesem  

i poprawą wizerunku, co pokazują dwa skrajne przykłady, tj. Igrzyska Olimpijskie  

w Barcelonie w 1992 r. i mistrzostwa świata w piłce nożnej w Brazylii w 2014 roku. 

Pierwsze z nich okazały się ogromnym sukcesem określanym mianem efektu 

barcelońskiego. Z kolei Brazylia nie poprawiła swojego wizerunku na arenie 

międzynarodowej. Rozwiązanie tej zagadki tkwi w prostym mechanizmie polegającym 

na rozróżnieniu świadomości i znajomości danego kraju oraz jego postrzegania, o czym 

piszą autorzy Country Brand Index - raportu oceniającego marki państw. (Future Brand 

2014) W przypadku Barcelony takie wydarzenie pozwoliło zapoznać się opinii 

publicznej z całego świata z jej bogatą kulturą, która została świetnie wyeksponowana. 

W Brazylii turniej przyniósł negatywne skutki szczególnie z powodu protestów samych 

Brazylijczyków i zapoznaniem się opinii publicznej z tzw. fawelami - dzielnicami biedy, 

gdzie normą jest handel narkotykami i bronią. Owa sytuacja pokazuje, że dla poprawy 

wizerunku państwa-organizatora nie wystarczą działania public relations, ale również 

musi nastąpić zmiana tożsamości i eksponowanie jej najkorzystniejszych elementów. 

4. Public relations Polski podczas UEFA EURO 2012 

 W 2007 roku Komitet Wykonawczy UEFA zadecydował, że mistrzostwa 

Europy w piłce nożnej w 2012 roku (UEFA EURO 2012) odbędą się na terenie Polski  

i Ukrainy. Możliwość organizacji tak dużego wydarzenia przez państwa Europy 

Wschodniej traktować należy jako wielką szansę nie tylko dla gospodarzy, ale również 

dla całego regionu. Było to ogromne wyzwanie nie tylko pod względem 

organizacyjnym, czy infrastrukturalnym, ale również wizerunkowym. W artykule 

analizie zostaną poddane działania bezpośrednio odnoszące się do public relations, które 

z kolei można podzielić na dwie części, tj.: inicjatywy, których odbiorcami  

są społeczeństwa państw zagranicznych  oraz działania skierowane do obywateli 

Polski. W działaniach public relations brały udział takie instytucje jak: Kancelaria 

Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Gospodarki, 

Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Kultury, Krajowa Izba Gospodarcza, 

Polska Agencja Inwestycji i Informacji Zagranicznych, Instytut Adam Mickiewicza, 

Instytut Marki Polskiej, Polska Organizacja Turystyczna, Narodowe Centrum Kultury 

oraz poszczególne miasta i regiony. (Herra 2009) Koordynacją zajmowała się spółka 

PL.2012. Jest to spółka celowa powołana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Polska 

budując swój wizerunek przeprowadziła istotne z punktu widzenia promocji kampanie, 



 

które wpisywały się w funkcjonujący od 2009 roku projekt POT o nazwie Promujmy 

Polskę Razem. 

 Zanim jednak dokonana zostanie analiza wszystkich działań w ramach 

organizacji omawianego turnieju warto zwrócić uwagę, że był to okres dla Polski 

niezwykle obfity w ważne wydarzenia, które określane są mianem kotwic medialnych. 

Do tego grona można zaliczyć takie jak Rok Chopinowski, czy też Prezydencję Polski  

w Radzie Unii Europejskiej. Te wydarzenia miały równie istotny wpływ  

na rozpoznawalność i postrzeganie Polski w środowisku międzynarodowym. Warto 

zauważyć, że przygotowania, gdzie uwzględniano wagę budowania wizerunku Polski  

w kontekście organizacji EURO 2012, można datować już na 2009 rok. Wtedy  

to M. Herra - prezes spółki PL.2012 - określił, że działania związane z komunikowaniem 

i promocją Polski będą przypadały na lata 2010-2012. Przygotowania do tych inicjatyw 

rozpoczęły się w 2009 roku, kiedy to określono fundamenty, na bazie których takie 

działania miałyby się odbywać, w tym gronie M. Herra wymienił takie jak: (Herra 2009) 

 - Kierunki Promocji Polski do 2015 r., 

 - Strategia Marki Polska (Creative Tension/Twórcze napięcie), 

 - Strategie promocji Polski w dziedzinie gospodarki, turystyki i kultury, 

 - Strategie promocji regionów i miast. 

W dokumencie zawarta jest również propozycja działań dotycząca celów promocyjnych 

w różnych etapach. Przed turniejem miało to być intrygowanie i informowanie, w trakcie 

zaprezentowanie się i po turnieju wykorzystanie zainteresowania Polską. Ważnym 

elementem było przygotowanie Programu budowania wizerunku i promocji Polski  

w kontekście UEFA EURO przez Polską Organizację Turystyczną oraz spółkę PL.2012 

w styczniu 2011 r. Polska w ramach prowadzonych inicjatyw promocyjnych 

wykorzystała szerokie instrumentarium międzynarodowego public relations. Wśród nich 

na szczególną uwagę zasługują takie jak: 

 - organizacja kampanii promocyjnych, 

 - organizacja eventów, 

 - udział i organizacja międzynarodowych targów, 

 - międzynarodowe media relations,. 

Podstawową kampanią promocyjną pełniącą rolę klamry spinającej ze sobą wszelkie 

inne działania była zapoczątkowana 8 czerwca 2011 roku kampania Feel invited, która 

pierwotnie funkcjonowała na trzech rynkach tj. francuskim, niemieckim i brytyjskim. 

Jednakże w lutym 2012 r. została rozszerzona na inne kraje, tj. Belgię, Holandię, Danię  

i Szwecję. W jej ramach promowano różne obszary polskiej turystyki: kulturowy, 

wypoczynek za miastem, aktywny i specjalistyczny. Prezentowano również polskie 

miasta takie jak: Warszawa, Wrocław, Gdańsk, Poznań, Łódź, Kraków i Zakopane. 

Wśród instrumentarium kampanii organizatorzy wymieniają takie elementy jak: 

(Promujmy Polskę Razem 2011a) 

 

 - reklama w telewizji, 



 

 - reklama w prasie, 

 - reklama w Internecie, 

 - reklama outdoorowa, 

 - działania public relations, 

W ramach tej kampanii 347 razy wyemitowano promocyjny w telewizjach CNN, 

Eurosport i Eurosport 2. (Polska Organizacja Turystyczna 2012) Równocześnie 

prowadzono szereg innych kampanii, wśród których można wymienić między innymi 

takie jak: Szlakiem eliminacji, Co myślą o Tobie Polacy?, Rozmówki europejskie, 

Dziękujemy za wspólne kibicowanie, I love Polska, Nie widziałeś wszystkiego wróć, Feel 

like at home, czy też Polskie śniadanie. 

 Polska w ramach działań promocyjno-informacyjnych zorganizowała szereg 

eventów zarówno w kraju, jak i za granicą, gdzie wykorzystywała różnorodne formy 

przekazu. Wśród podejmowanych inicjatyw można znaleźć wieczory filmowe (Paryż), 

turnieje piłkarskie (Londyn, Bruksela, Rzym), imprezy promocyjne towarzyszące 

ważnym rocznicom (Sztokholm), spotkania miast gospodarzy (Paryż, Warszawa), dni  

i wieczory polskie (Lyon, Nicea), spotkania informacyjne w konsulatach (Kolonia), 

uroczyste spotkania połączone z losowaniem grup na UEFA EURO 2012 (19 placówek), 

ambient (Londyn) wydarzenia towarzyszące (Woodstock), budowanie relacji z liderami 

opinii (parlamentarzyści państw Unii Europejskiej na Stadionie Narodowym  

w Warszawie), prezentacje (Pekin) oraz realizacja wydarzeń w przestrzeni miejskiej 

(namiot EURO 2012 w Kopenhadze). Inne eventy towarzyszyły targom, które Polska 

organizowała, współorganizowała lub w nich uczestniczyła. W tym gronie można 

znaleźć między innymi: (Polska Organizacja Turystyczna 2011, 2012) 

 - udział w Międzynarodowych Targach Turystycznych WTM w Londynie 

 (promocja miast gospodarzy EURO 2012, realizacja projektu Poland 2012 - 

 Football FanCamp, udział w panelu dyskusyjnym A 21st Century Sports 

 Tourism Strategy, prezentacja Programu kampanii promocyjnej i reklamowej 

 Polski w kontekście UEFA EURO 2012,   

 - udział w targach Tourism and Caravanism 2011 w Lipsku (zaprezentowanie 

 oferty turystycznej czterech miast gospodarzy), 

 - udział w międzynarodowych targach turystycznych ITB Berlin jako Kraj 

 Partnerski - prezentacja  miast gospodarzy EUR0 2012, gdzie przestrzeń 

 miejską opanowały plakaty prezentujące Polskę. Na Dworcu Głównym obok 

 reklam wielkoformatowych prezentowane były makiety stadionów miast 

 gospodarzy turnieju, 

  - organizacja Targów Turystycznych TT Warsaw - promocja EURO 2012  

 i emisja filmów wykorzystywanych w kampanii Feel Invited oraz organizacja 

 Dnia UEFA EURO 2012. 

W ramach międzynarodowego media relations wykorzystano takie narzędzia jak: 

 

 - podróże studyjne, 

 - konferencje prasowe w Polsce i za granicą, 

 - komunikaty prasowe, 

 - system udogodnień dla dziennikarzy podczas turnieju. 

 



 

Polska w obszarze media relations w 2011 r. zorganizowała spotkanie dla 53 stacji 

telewizyjnych z całego świata, które miały prawa do transmisji meczów, w tych 

spotkaniach wzięło udział około 250 osób (Aktualności turystyczne 2011) Oddzielnie 

zostały również zrealizowane podróże studyjne dla dziennikarzy z Hiszpanii, Francji, 

Niemiec, Izraela, Anglii, Belgii i Holandii. W ramach tych inicjatyw odbywały się 

prezentacje dotyczące atrakcji turystycznych, miast i procesu przygotowań do turnieju 

oraz warsztaty i konferencje prasowe. (Promujmy Polskę Razem 2011b) 

 

 Polska wykazała się niezwykle dużą aktywnością na rynkach zagranicznych, 

gdzie konferencje prasowe odbywały się między innymi w takich miastach jak Paryż, 

Amsterdam, Lyon, Wiedeń, Rzym, Bruksela, Pekin, Berlin, Londyn, czy też Wiedeń. 

Największa aktywność przypada na okres samego turnieju. Organizatorzy EURO 2012 

stworzyli tzw. Centrum Medialne przy Krajowym Sztabie Operacyjnym. W trakcie 

trwania imprezy zorganizowanych przez nie zostało 17 briefingów prasowych, które 

były również transmitowane w sieci. Centrum Medialne podczas turnieju 

przygotowywało komunikaty prasowe w języku polskim i angielskim, których łączna 

liczba w tym okresie wyniosła 31. Warto zauważyć, że w ramach budowania relacji  

z mediami organizatorzy przygotowali dla dziennikarzy dodatkowe udogodnienia, wśród 

których znaleźć między innymi można codzienne polskie śniadania, stanowiska pracy, 

dostęp do kanałów telewizyjnych, zimne napoje, czy też bezpłatne miejsca parkingowe. 

Organizatorzy prowadzili również aktywne działania w sieci poprzez stronę internetową 

www.2012.org.pl, Facebook i Twitter. Wartymi uwagi są także projekty odnoszące się 

do budowania relacji i komunikowania z turystami (głównie zagranicznymi kibicami) - 

co wpisuje się w koncepcję międzynarodowego public relations. W tym wymiarze 

przeprowadzono takie inicjatywy jak wolontariat w miastach gospodarzy, ambasady 

kibica i serwis Polish Guide. Co więcej, wychodząc z założenia, że komunikowanie 

międzynarodowe dotyczy także bezpośrednich kontaktów interpersonalnych 

organizatorzy stanęli przed wyzwaniem przygotowania obywateli Polski  

do pozytywnego i entuzjastycznego przywitania zagranicznych gości. W tym obszarze 

podjęto się realizacji dwóch głównych projektów, tj. Akademii Euro i kampanii Polacy 

2012 - Wszyscy jesteśmy gospodarzami. 

5. Podsumowanie 

 Działania Polski w obszarze międzynarodowego public relations w trakcie 

UEFA EURO 2012 należy uznać za udane. Polska zaangażowała szereg podmiotów  

i pojawiała się w wielu przedsięwzięciach na arenie międzynarodowej w kontekście 

turnieju. Potrafiła nawiązać współpracę ze wszystkimi mediami posiadającymi prawa  

do transmisji turnieju. Odpowiednio wcześnie wykorzystała instrumentarium odnoszące 

się nie tylko do mediów, ale również do liderów opinii publicznej z wielu państw Unii 

Europejskiej. Działania promocyjne wykraczały także poza kontynent, czego 

przykładem mogą być inicjatywy promocyjno-informacyjne w Pekinie. Oprócz 

instrumentów public relations wykorzystano szereg innych narzędzi takich jak reklamy 

telewizyjne w zagranicznej prasie oraz kampanie outdoorowe. Nadrzędną kampanią, 

która stanowiła kontekst dla wszystkich innych działań była kampania Feel Invited, 

która była dobrze przyjęta przez opinię publiczną za granicami kraju. Polska 

organizowała i współorganizowała szereg wydarzeń takich jak targi o skali 

międzynarodowej, gdzie turniej był silnie eksponowany. Na uwagę zasługuje także 

współpraca na poziomie dyplomatycznym, do której wykorzystywano polskie ambasady 



 

i konsulaty. Niezwykle ważnym było umiejętne skoordynowanie działań medialnych  

w trakcie samego turnieju, gdzie oprócz briefingów i komunikatów prasowych 

zaproponowano wiele udogodnień dla dziennikarzy. Co istotne, Polska przygotowała 

również szereg kampanii skierowanych do wewnątrz, które miały na celu budowanie 

pozytywnych relacji pomiędzy gospodarzami (Polakami) a zagranicznymi gośćmi.  
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