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W nauce światowej, ale również polskiej ostatnich dekad, podejmowa-
na jest kwestia konceptualizacji problematyki związanej z komuni-

kowaniem politycznym i różnymi aspektami tego procesu. Wpływ na to 
miała z pewnością dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość polityczna, 
w szczególności przemiany ustrojowe w Europie Środkowo-Wschodniej. 
Powodem rozwoju tego obszaru badań są również nowe zjawiska w komu-
nikowaniu politycznym, takie jak rozwój marketingu politycznego, codzienna 
dostępność do badań opinii publicznej, profesjonalizacja działań politycz-
nych i doradztwa politycznego oraz mediatyzacja kampanii wyborczych. 
Te zjawiska znajdują zastosowanie i są obserwowane w odniesieniu do 
trzech głównych podmiotów komunikowania politycznego, jakimi są poli-
tycy i instytucje polityczne, media i obywatele. W ramach prowadzonych 
w Polsce do tej pory badań, z których wiele ma charakter teoretyczny, 
prezentujący rozmaite modele i koncepcje, badacze odnoszą się głównie 
do podmiotów politycznych rozumianych jako politycy i partie politycz-
ne. Wiele jest również analiz medioznawczych, politologicznych i socjo-
logicznych odnoszących się do mediów, w tym przede wszystkim mediów 
masowych. Nieliczne są prace poświęcone analizom zależności pomiędzy 
mediami a politykami w procesie komunikowania politycznego, w tym 
prace empiryczne. Równie niewiele pisze się o roli obywateli (lub ich 
przedstawicieli) w tych procesach.

W ramach analiz podmiotów politycznych brakuje szczególnie prac doty-
czących podmiotów działających w najbliższym otoczeniu polityków, takich 
jak doradcy polityczni czy rzecznicy prasowi rządów. Wiąże się to przede 
wszystkim z wieloma trudnościami, jakie badacze napotykają w dostępie 
do materiałów źródłowych i samych uczestników tego procesu. Dane i opi-
nie pojawiające się na styku najważniejszych polityków w państwie i ich 
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najbliższego otoczenia mają charakter jeśli nie poufny, to przynajmniej 
dyskrecjonalny. Osoby zaangażowane w ten proces niechętnie dzielą się 
taką wiedzą, nawet mając gwarancję pełnej anonimizacji przekazywanych 
treści. Jeśli chodzi o doradztwo polityczne, to na świecie funkcjonuje już 
spora liczba publikacji w tym zakresie, a także kilka ciekawych badań 
empirycznych, wykonanych głównie w krajach anglosaskich. Problematyka 
funkcjonowania rzeczników rządów jest natomiast znacznie mniej zgłębio-
na. Zarówno w literaturze światowej, jak i polskiej, opracowania na ten 
temat mają w większości charakter publicystyczny lub autobiograficzny, 
jak choćby wywiady z rzecznikami rządów lub wspomnienia rzeczników 
Białego Domu. W literaturze naukowej analiza funkcji i roli rzeczników 
rządów w komunikowaniu politycznym występuje bardzo rzadko, raczej 
jako trzeciorzędna kwestia przy analizie funkcjonowania rządów lub premie-
rów. Ta luka widoczna jest tym bardziej na rynku polskim. Z tych, wyżej 
wymienionych powodów, wybrałem temat monografii, w której rzeczników 
prasowych traktuję jako jeden z podmiotów politycznych, który podlega 
owym zjawiskom związanym w szczególności z profesjonalizacją komuni-
kowania politycznego. Oczywisty wymiar transformacji sytemu politycznego 
w Polsce po 1989 roku zakłada transformację również i w tym zakresie.

Główny problem badawczy niniejszej monografii odnosi się do sposobów 
funkcjonowania rzeczników rządów w Polsce, ich relacji z premierem, ale też 
z innymi osobami z otoczenia politycznego szefa władzy wykonawczej. Szcze-
gólnie istotna staje się tu perspektywa public relations, czyli wykorzystania 
narzędzi komunikacyjnych oraz charakteru – politycznego bądź nie, osoby 
rzecznika prasowego i jego funkcji. Można bowiem założyć, że zmieniający 
się charakter komunikowania politycznego i rola mediów masowych mają 
wpływ również na funkcjonowanie rzeczników prasowych rządów. Pojawiają 
się zatem liczne pytania badawcze: (1) o pozycję rzecznika w rządzie oraz 
charakterystyki wpływające na jej zmianę; (2) o relacje rzecznika z premie-
rem; (3) o rolę rzecznika prasowego i funkcje, jakie wypełnia w stosunku 
do premiera i rządu; (4) o współpracę rzecznika z mediami i jej charakter.

Odpowiedzi na te pytania prowadzą do postawienia następujących hipo-
tez badawczych: 
H1. Po 1989 roku rzecznicy rządu posiadają różne zakresy autonomii 

i powoływani są naprzemiennie, według wyraźnie określonego wzoru.
H2. Autonomia rzeczników rządów systematycznie maleje.
H3. Rzecznik prasowy rządu opracowuje spójną strategię komunikacyjną 

tuż po objęciu stanowiska. 
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H4. Rzecznik prasowy rządu korzysta z doradztwa specjalistów od komu-
nikacji politycznej i spin doktorów. 

H5. Stopień koordynacji pracy rzeczników resortowych zależy od pozycji 
i siły rzecznika prasowego rządu. 

W konstrukcji badań i samej monografii posłużono się ujęciem struk-
turalno-funkcjonalnym, w ramach którego pozycja rzeczników prasowych 
odnosi się do struktury komunikowania rządowego, a ich rola do funkcji 
sprawowanych w tym systemie. Przy planowaniu i realizacji badań zasto-
sowano podejście konstruktywistyczne. W pracy zastosowano różne metody 
badawcze. Przede wszystkim metodę jakościową, z użyciem techniki indy-
widualnych wywiadów pogłębionych. Wywiady z rzecznikami prasowymi 
oraz dziennikarzami, dzięki triangulacji technik i danych, pozwoliły na posta-
wienie prawomocnych wniosków i rzetelną analizę materiału badawczego. 
Zastosowanie metody typologicznej zaowocowało zbudowaniem typologii 
rzeczników prasowych, czyli wyodrębnieniem określonych charakterystyk 
próby badawczej. Metoda komparatystyczna miała zastosowanie przy ana-
lizie cech wyodrębnionych typów rzeczników prasowych i określeniu ich 
wzajemnych relacji.

Praca składa się z dwu części. Część pierwsza, teoretyczna, odnosi 
się do komunikowania politycznego jako centralnej kategorii przyjętej 
w pracy. Zdefiniowany zostaje zakres tego pojęcia, a także – co ważniej-
sze – najnowsze tendencje występujące w komunikowaniu politycznym, 
w tym również zjawisko profesjonalizacji. Ta część odnosi się również do 
elementów komunikowania politycznego, czyli podmiotów (aktorów) je 
konstytuujących. W ramach klasycznego modelu trójkąta komunikowania 
politycznego: politycy – media – obywatele, szczególny nacisk położony 
jest na rzeczników prasowych i ich umiejscowienie w ramach tego modelu. 
Ten fragment monografii zamykają rozważania o roli mediów społeczno-
ściowych w komunikowaniu politycznym, jako zjawiska w miarę nowe-
go, lecz wywierającego przemożny wpływ na komunikowanie społeczne, 
a nie tylko polityczne. Najważniejszymi autorami, na których koncepcje 
powołuję się w tej części są Jay Blumler, Christina Holtz-Bacha, Dennis 
Kavanagh, Brian McNair, Stanisław Michalczyk, Ralph Negrine, Barbara 
Pfetsch, Dorota Piontek, Michael Serazio, Claes de Vreese i inni.

Część druga, empiryczna, przedstawia wyniki badań własnych oraz 
dokonanych na ich podstawie analiz i syntez. Po pierwsze jest to metody-
ka zrealizowanych badań. Po drugie jest to konceptualizacja typologiczna 



rzeczników rządów wraz z ich cechami dystynktywnymi. Po trzecie wreszcie 
jest to analiza komparatystyczna zdefiniowanych typów dokonana według 
założonych kategorii badawczych. Typy rzeczników rządów związane są 
silnie z zakresem ich autonomii oraz relacji z premierem.

Pragnę podziękować osobom, które przyczyniły się do powstania niniej-
szej pracy. Pani Profesor Grażynie Ulickiej za twórcze inspiracje, Pani 
Profesor Ewie Marciniak za pomoc w konceptualizacji tematu oraz Pani 
Doktor Annie Zygo za pomoc w realizacji badań. Za dopingowanie w pro-
cesie tworzenia oraz wsparcie w wydaniu publikacji dziękuję Profesoro-
wi Stanisławowi Sulowskiemu, Dziekanowi Wydziału Nauk Politycznych 
i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.




