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Certyfikaty wydaj¹ Amerykanie, Niemcy 
czy Brytyjczycy. Niemcy powo³ali do tego 
w 1991 roku nawet specjaln¹ instytucjê: 
Deutsche Akademie für Public Relations 
(DAPR). Swoje egzaminy przeprowadza 
równie¿ Niemiecki Zwi¹zek PR (DPRG, 
odpowiednik polskiego PSPR). – Stwier-
dziæ, który certyfikat ma wiêksz¹ war-
tośæ, to tak jakby porównywaæ BMW i 
Mercedesa – ocenia dr Ingo Reichardt z PR Akademie Rhein-Main na 
stronie openPR.de.
Od pewnego czasu DAPR i DPRG pracuj¹ nad po³¹czeniem si³ i stwo-
rzeniem wspólnego certyfikatu. Gdyby to siê uda³o, jego presti¿ z pew-
ności¹ wzrośnie.
Brytyjski Chartered Institute for Public Relations praktykom przyznaje 
CIPR Diploma, studentom umo¿liwia zdobycie CIPR Advanced Certifi-
cate. Z kolei amerykañscy praktycy staraj¹ siê o uzyskanie tytu³u Accre-
dited in Public Relations, przyznawanego przez Amerykañskie Stowarzy-
szenie Public Relations.
Po co to wszystko? - Dla Niemców certyfikaty DAPR odgrywaj¹ du¿¹ 
rolê. To sprawa niezwykle presti¿owa i podnosi pozycjê zawodow¹ osób, 
które taki certyfikat posiadaj¹ – opowiada Ma³gorzata Kruszyna, absol-
wentka PR Kolleg w Berlinie, która w maju tego roku zda³a z powodze-
niem egzamin DAPR.

Jak to wygląda?
DAPR umo¿liwia kandydatom zdobycie tytu³u certyfikowanego asystenta, 
m³odszego doradcy oraz doradcy public relations. Egzamin sk³ada siê z 
czêści pisemnej i ustnej. Podczas egzaminu ustnego zdaj¹cy na asystenta 
czy m³odszego doradcê maj¹ do rozwi¹zania case. – Trzeba stworzyæ 

w³asn¹ koncepcjê. Podczas egzaminu musia-
³am zaj¹æ siê strategi¹ PR dla przedsiêbiorstwa, 
które zatrudnia osoby niepe³nosprawne. Inni 
mieli na przyk³ad opracowaæ plan komunikacji 
dla Toyoty na rynek niemiecki - wspomina Ma³-
gorzata Kruszyna. Na przygotowanie i prezen-
tacjê wyników zdaj¹cy maj¹ godzinê. Kandydaci 
na starszych doradców oprócz egzaminu pisem-
nego i ustnego przygotowuj¹ pracê pisemn¹ na 
zadany temat.
Osoby przystêpuj¹ce do egzaminów musz¹ 
legitymowaæ siê odpowiednim wykszta³ceniem 
i sta¿em pracy. Tak na przyk³ad kandydat na 
doradcê posiadaj¹cy dyplom uczelni wy¿szej 
powinien mieæ co najmniej trzyletnie doświad-
czenie w bran¿y, a osoby ze średnim wykszta³-
ceniem – doświadczenie czteroletnie. S¹ jednak 
wyj¹tki. Absolwenci ośrodków, które maj¹ z 
DAPR podpisan¹ umowê partnersk¹ mog¹ do 
egzaminu na PR asystenta (najni¿szy szczebel) 
przyst¹piæ tu¿ po studiach.
Koszt egzaminu oscyluje w przedziale 1200-
1800 euro. To i tak niewiele w porównaniu z 
tym, ile licz¹ sobie za taki certyfikat Brytyjczycy. 
Za CIPR Diploma kandydat musi zap³aciæ nawet 

2700 funtów, a studenci ubie-
gaj¹cy siê o Advanced Certifi-
cate oko³o 1800 funtów. Naj-
tañsze s¹ op³aty za egzamin 
w Stanach Zjednoczonych 
– certyfikat Accredited in 
Public Relations kosztuje 385 
dolarów, przy czym cz³on-
kowie PRSA maj¹ 110 dola-
rów rabatu. Dla porównania 
ceny szkoleñ organizowanych 
przez ZFPR i London School 

of Public Relations wynosz¹ 4800 z³ (dla osób 
prywatnych) i 5600 z³ (dla firm). Przynajmniej 
w tej kwestii nasz m³ody, dojrzewaj¹cy rynek 
utrzymuje światowe standardy. 

Klimat nie sprzyja
Polscy praktycy PR s¹ zgodni, ¿e certyfika-
cja umiejêtności to rozwi¹zanie dobre, ale na 
Zachodzie - u nas niekoniecznie. Choæ temat 
certyfikatów nie jest nowy, co wiêcej, od kilku 
lat pojawia siê systematycznie podczas wiêk-
szych imprez PR, w środowisku zawsze odzy-
waj¹ siê g³osy w tym samym tonie – certyfikaty 
to próba tworzenia korporacji i ograniczania 
dostêpu do zawodu. Specjaliści wymieniaj¹ poza 
tym litaniê w¹tpliwości, jakie wzbudza pomys³. 
Istotny na pewno wydaje siê jego mo¿liwy 
odbiór przez biznes, g³ównego adresata certy-
fikacji. Sceptycznie ocenia go Rafa³ Czechowski, 
prezes PSPR. - Pracodawcy do takiego rozwi¹za-
nia dopiero dojrzewaj¹, a potrzeba ich edukacji 

Poczekamy 
na zbiory
Od czasu do czasu temat wraca na 
jêzyki. Kiedy jednak spytaæ wprost, 
okazuje siê, ¿e certyfikaty dla 
piarowców to na naszym m³odym 
rynku wci¹¿ odleg³a perspektywa 
– twierdz¹ niemal jednog³ośnie polscy 
praktycy. ZFPR organizuje swoje 
kursy, PSPR chce certyfikowaæ studia 
podyplomowe. A jeśli komuś naprawdê 
zale¿y, certyfikat mo¿e zdobyæ na 
Zachodzie.

Polscy praktycy PR są 

zgodni, że certyfikacja 

umiejętności to 

rozwiązanie dobre, ale 

na Zachodzie - u nas 

niekoniecznie
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jest równie aktualna jak koniecznośæ budowania 
przejrzystości bran¿y - uwa¿a Czechowski. 
Problemem jest choæby wskazanie instytucji, 
która mia³aby wydawaæ certyfikat. Choæ roz-
wi¹zania niemieckie czy brytyjskie narzucaj¹ 
siê same, nie s¹ one u nas a¿ tak oczywiste. 
- Kiedy ju¿ ktoś zaj¹³by siê certyfi-
kowaniem, z pewności¹ pojawi³yby 
siê g³osy, jakie ma kompetencje do 
tego, aby oceniaæ innych – komen-
tuje dr Waldemar Rydzak z agen-
cji Prelite. - Takie osoby musia³yby 
siê cieszyæ nieposzlakowan¹ opini¹ 
w ca³ej bran¿y. Od egzaminuj¹cych 
powinniśmy wymagaæ wiêcej ni¿ od zdaj¹cych 
egzamin – t³umaczy.
Zwolennicy wprowadzenia certyfikatów s¹ w 
zdecydowanej mniejszości. Wskazuj¹, ¿e certyfi-
kat weryfikowa³by umiejêtności specjalistów od 
komunikowania, którzy mieliby okazjê uzyskaæ 
potwierdzenie swojej wiedzy i doświadczenia. 
- Takie rozwi¹zanie pozwoli³oby oczyściæ rynek – 
uwa¿a Piotr Czarnowski, prezes agencji First PR. 
Zauwa¿a jednak od razu, ¿e wokó³ tego tematu 
jest tyle w¹tpliwości, ¿e jeszcze nie nadszed³ w 
Polsce czas na takie rozwa¿ania. Dr Anna Ada-
mus-Matuszyñska podsumowuje krótko. – Zawód 
specjalisty PR sta³by siê zawodem elitarnym.
Z takimi opiniami stanowczo polemizuje Pawe³ 
Trochimiuk, prezes ZFPR. - Ograniczenie 
dostêpu do zawodu to b³¹d, który spowolni 
rozwój bran¿y. Jak mamy w przysz³ości rywali-
zowaæ z zachodnimi rynkami, jeśli ju¿ dziś prze-
staniemy siê rozwijaæ? – pyta.
¯eby certyfikaty mia³y wartośæ, na pewno 
musia³yby byæ zaakceptowane przez środowi-
sko. Certyfikat powinien mieæ swoj¹ markê. 
- Potrzebujemy PR dla certyfikatów – uwa¿a 
przychylny pomys³owi £ukasz Wilczyñski z Pla-
net PR. Obserwuj¹c jednak, jak bran¿a stara 
siê poprawiæ swój wizerunek, mo¿na dojśæ do 
wniosku, ¿e has³o Wilczyñskiego wydaje siê 
ma³o realne do spe³nienia.

„Tamten rynek jest już 
dojrzały”
Z drugiej strony piarowcy zastanawiaj¹ siê, czy 
certyfikaty s¹ nam w ogóle potrzebne.
Pawe³ Trochimiuk przekonuje, ¿e na pewno nie 
powinny byæ one stworzone po to, by wyelimi-
nowaæ z rynku jedno-dwuosobowe agencje PR, 
zak³adane przez osoby bez wiedzy i doświadcze-
nia. Bo choæ amatorzy negatywnie wp³ywaj¹ na 
wizerunek bran¿y, ten zalew pseudospecjalistów, 
mimo ¿e bolesny, wyjdzie nam na dobre. – To, 
co obserwujemy dzisiaj jest koniecznym etapem 
rozwoju. Klienci sparzeni kontaktami z amato-
rami bêd¹ uwa¿niej dobieraæ partnerów w przy-

sz³ości – t³umaczy Trochimiuk. Pytany o certyfikaty na wzór zachodnich, 
odpowiada wprost: - Tamten rynek jest ju¿ dojrza³y. U nas drzewa dopiero 
rosn¹, a my ju¿ chcielibyśmy zbieraæ owoce – mówi.
Z kolei certyfikat jako potwierdzenie kompetencji zawodowych nie jest 
konieczny, bo takowym mo¿e byæ np. cz³onkostwo w PSPR. - Ka¿dy 
kandydat musi legitymowaæ siê doświadczeniem zawodowym, a jego 

zg³oszenie jest drobiazgowo rozpo-
znawane przez Zarz¹d Stowarzysze-
nia - przypomina zasady wst¹pienia 
do PSPR Rafa³ Czechowski. Stowa-
rzyszenie nie mówi o tym g³ośno, 
ale nie ka¿de zg³oszenie jest rozpa-
trywane pozytywnie, wiêc mamy tu 
do czynienia z pewn¹ selekcj¹. Jed-

nak czy wst¹pienie do PSPR jest postrzegane w kategoriach certyfikacji 
zawodowej i dlaczego piarowcy na zachód od Odry staraj¹ siê o certy-
fikaty, mimo ¿e posiadaj¹ w³asne stowarzyszenia, ciesz¹ce siê renom¹ 
nieporównywalnie wiêksz¹ ni¿ PSPR?

Certyfikaty inaczej
Mo¿liwe s¹ jeszcze inne rozwi¹zania. Ot, choæby szkolenie organizowane 
przez ZFPR i London School of Public Relations. - Certyfikaty porz¹dkuj¹ 
bran¿ê, jednak nie wiem, jak¹ now¹ wartośæ mia³oby mieæ takie rozwi¹-
zanie w stosunku do kursów ZFPR – zastanawia siê Dorota Zmarzlak 
z Twenty Four Seven PR. Warto jednak zauwa¿yæ, ¿e aby wzi¹æ udzia³ 
w szkoleniu ZFPR, nie trzeba spe³niaæ ¿adnych wstêpnych warunków 
- wystarczy zg³oszenie i wp³ata. W Wielkiej Brytanii czy Niemczech 
kandydaci do uzyskania certyfikatu musz¹ mieæ kilkuletnie doświad-
czenie. W USA warunki dopuszczenia do egzaminu s¹ jeszcze bardziej 
rygorystyczne. Po zaakceptowaniu aplikacji decyduj¹ce znaczenie ma 
bezpośrednia rozmowa z komisj¹, która decyduje, czy kandydat mo¿e 
do egzaminu przyst¹piæ. Takie kryteria z pewności¹ podnosz¹ wartośæ 
uzyskanego certyfikatu.
Piotr Czarnowski wskazuje certyfikaty ISO dla agencji PR jako jedn¹ z 
dostêpnych obecnie opcji. - Certyfikaty ISO dotycz¹ wprawdzie systemu 
zarz¹dzania przedsiêbiorstwa, a wiêc ich charakter jest nieco odmienny 
od tych, które mia³yby potwierdzaæ kompetencje praktyków. Uwa¿am 
jednak, ¿e dzisiaj s¹ to jedyne neutralne standardy – mówi. Có¿, ka¿da 
sroka swój ogon chwali. First PR to w koñcu pierwsza agencja w kraju, 
która uzyska³a taki certyfikat.

Wielkie plany PSPR
PSPR zapewnia jednak, ¿e nie zasypuje gruszek w popiele. Stowarzyszenie 
zamierza certyfikowaæ podyplomowe studia z zakresu public relations, a w 
przysz³ości równie¿ studia magisterskie. Od d³u¿szego czasu trwaj¹ prace 
nad stworzeniem systemu standardów edukacyjnych, jakie powinny spe³-
niaæ szko³y kszta³c¹ce przysz³ych specjalistów. Na ³amach magazynu „Piar. pl” 
wspominamy o karcie edukacyjnej PSPR przynajmniej od roku. - W ci¹gu 
kilkunastu tygodni przedstawimy zasady karty edukacyjnej. Zanim przedsta-
wimy ofertê uczelniom poczekamy równie¿ na krytyczny odzew ze strony 
kole¿anek i kolegów po fachu - zapewnia Rafa³ Czechowski. PSPR liczy, ¿e 
pierwsze uczelnie przyst¹pi¹ do programu ju¿ w przysz³ym roku. Prezes 
Stowarzyszenia jest przekonany, ¿e tylko na tym zyskaj¹. – Presti¿ szko³y, 
która bêdzie certyfikowaæ absolwentów na pewno wzrośnie, a to prze³o¿y 
siê na wiêksz¹ liczbê kandydatów – t³umaczy.
Wed³ug dr Adamus-Matuszyñskiej, która jest cz³onkiem grupy opracowuj¹-
cej standardy certyfikacja studiów to pierwszy krok ku certyfikatom takim, 
jak na Zachodzie, choæ jak zauwa¿a, droga jest jeszcze d³uga i krêta. Sam 

Certyfikaty to próba 

tworzenia korporacji 

i ograniczania dostępu 

do zawodu?
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pomys³ podoba siê dr. Rydzakowi. Zaznacza on jednak, ¿e program certyfi-
kacji musi wi¹zaæ siê z ci¹g³¹ kontrol¹ jakości programu studiów i tego, jak 
jest on realizowany. - Inaczej ca³a idea zostanie tylko na papierze – mówi 
Rydzak.
Trudno oceniæ, jaki mia³by byæ koszt certyfikatu dla studium podyplomo-
wego. Pośrednio ponios¹ go zapewne s³uchacze, ale nie zapowiada siê, by 
by³a to suma pora¿aj¹ca. - Nie s¹dzê, ¿eby PSPR traktowa³ to jako źród³o 
dochodu, ale przecie¿ za darmo nikt nie bêdzie pracowa³ – uwa¿a dr Matu-
szyñska. - Wydaje mi siê, ¿e koszt dla studium nie powinien przekraczaæ 
1000 z³, ale jest to wy³¹cznie moja prywatna opinia – zaznacza.

Pozostaje mieæ nadziejê, ¿e nowy zarz¹d PSPR, 
który zostanie wybrany ju¿ we wrześniu nie zapo-
mni o projekcie. My z pewności¹ napiszemy, co z 
zapowiedzi Stowarzyszenia wyniknê³o.
A na certyfikaty dla piarowców przyjdzie nam 
jeszcze d³ugo czekaæ.

Szymon Koszel 
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Collegium Civitas

Biuro Rekrutacji Plac 

Defilad 1, XII piêtro 

00-901 Warszawa, 

tel.: (022) 656 71 89, 

rekrutacja@collegium.

edu.pl, 

www.collegium.edi.pl

dr Ma³gorzata 

Molêda-Zdziech

Podyplomowe 

Studium Rzeczni-

ctwa Interesów i 

Procesów Decy-

zyjnych (Lobbing)

ok. 120

12 

(mo¿e ulec 

zmianie)

Rozmowa 

kwalifika-

cyjna

Minimum 

20
Październik 

Olsztyñska Wy¿sza 

Szko³a Informatyki 

i Zarz¹dzania 

im. prof. 

T. Kotarbiñskiego

ul. Artyleryjska 3c, 

10-165 Olsztyn, tel.: 

(089) 534 32 03, 

533 80 19, 

fax: (089) 534 33 20, 

owsiiz@owsiiz.edu.pl, 

www.owsiiz.edu.pl 

dr Katarzyna 

Czech, mgr 

in¿. Wojciech 

Szalkiewicz

Public Relations 200 13

Ukoñczone 

studia 

wy¿sze

Bez 

ograniczeñ

Październik/

listopad

Politechnika Gdañska, 

Wydzia³ Zarz¹dzania 

i Ekonomii

ul. Narutowicza 11/12, 

80-952 Gdañsk, 

tel.: (058) 347 10 36, 

347 23 08, 

fax: (058) 348 60 09, 

Ewa.Hope@studiumPR.pl, 

www.studiumPR.pl 

dr Ewa Hope

Podyplomowe 

Studium Public 

Relations

248 (w tym 

wyk³ady, 

seminaria, 

laboratoria)

18
Kolejnośæ 

zapisów
25 Październik

Uniwersytet Wroc³awski

ul. Joliot-Curie 15, 

50-383 Wroc³aw, pok. 

214, II piêtro, 

studium_pr@wp.pl, 

www.studiumpr.edu.pl

dr Igor 

Borkowski

Podyplomowe 

Studia Dzienni-

karstwa i Public 

Relations

246 godzin 

zajêæ i 120 

godzin praktyk

12 (po 6 w 

semestrze)

Wolne 

zapisy

Do 100 

osób

20/21 

października

Wy¿sza Szko³a 

Europejska 

im. ks. Józefa Tischnera 

w Krakowie

ul. Westerplatte 11, 

31-033 Kraków, 

tel.: (012) 683 24 60, 

683 24 68, podyplo-

mowe@wse.krakow.pl, 

www.wse.krakow.pl

Gra¿yna Gêbala

Zarz¹dzanie 

komunikacj¹ 

w firmie

184 16

Decyduje 

kolejnośæ 

zg³oszeñ 

- rekrutacja 

trwa do 28 

września 

2007

30
13 

października

Wy¿sza Szko³a 

Przedsiêbiorczości 

Zarz¹dzania 

im. Leona Koźmiñskiego

ul Jagielloñska 59, 

03-301 Warszawa, 

tel.: (022) 519 21 30, 

osoba kontaktowa: 

Wanda Widziszewska, 

wandaw@kozminski.

edu.pl, www.studiapo-

dyplomowe.pl

Piotr Lignar, 

lignar@kozmin-

ski.edu.pl 

Public relations 

w praktyce 

- edycja III

200 11

Ukoñczone 

studia 

wy¿sze, 

kolejnośæ 

zg³oszeñ

30

Październik 

- rekrutacja 

trwa do 15 

września

R
ub

ry
ka

 p
³a

tn
a

Studia podyplomowe z zakresu public relations i lobbingu
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