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Jak zauwa¿aj¹ autorzy raportu, komunikowanie w skali euro-
pejskiej ogrywa coraz wiêksz¹ rolê w ci¹gle rozwijaj¹cej siê 
Unii Europejskiej. Dla osób odpowiadaj¹cych za komuniko-
wanie w miêdzynarodowych korporacjach, stowarzyszeniach, 
instytucjach czy polityce europejska perspektywa staje siê klu-
czowa w dzia³aniach strategicznych oraz w codziennej pracy. 
Wci¹¿ ma³o jednak wiemy na temat miêdzynarodowej per-
spektywy bran¿y PR.
Dziêki badaniu „European Communication Report 2007” 
powsta³ portret piarowca w Europie, pokazuj¹cy wykszta³cenie 
i doświadczenie zawodowe osób zajmuj¹cych siê komunikowa-
niem, a tak¿e środowisko zawodowe i obecnie stawiane wyzwa-
nia przed kadr¹ zarz¹dzaj¹c¹ zajmuj¹c¹ siê piarem na Starym 
Kontynencie. Raport stara siê odpowiedzieæ na pytania: jakie 
wyzwania bêd¹ stawiane przed specjalistami PR w przysz³ości? 
Jak wp³ywowi s¹ piarowcy w swoich organizacjach? Ile zarabiaj¹ 
i jak satysfakcjonuj¹ca jest dla nich praca w bran¿y PR?

Badani pracowali głównie w sektorze 
prywatnym
£¹cznie w badaniu przeprowadzonym online wziê³o udzia³ 1171 
profesjonalistów z ca³ej Europy zajmuj¹cych siê komunikowa-
niem. Firmy i organizacje, których przedstawiciele podzielili 
siê swoim doświadczeniem w bran¿y komunikacyjnej pocho-
dz¹ g³ównie z Europy Zachodniej, choæ wśród nich znaleźli 
siê tak¿e przedstawiciele podmiotów z Europy Środkowo-
Wschodniej, m.in. Wêgier, Rumunii, Bu³garii. Jako ciekawostkê 
mo¿na podaæ, ¿e w pytaniu o narodowośæ badanych polsk¹ 
wskaza³y 22 osoby (1,9 proc.). Najwiêcej badanych deklaro-

wa³o posiadanie narodowości niemieckiej (17 proc.) i brytyj-
skiej (12,4 proc.). Nie dziwi wiêc, ¿e siedziby firm i organizacji 
najliczniejszej grupy respondentów (14,3 proc.) znajdowa³y siê 
w Niemczech. W dalszej kolejności badanie cieszy³o siê popu-
larności¹ wśród przedstawicieli podmiotów maj¹cych siedziby 
w Wielkiej Brytanii (10,7 proc.), Szwajcarii (8,6 proc.), Belgii 
(8,1 proc.) i innych.
Osoby bior¹ce udzia³ w badaniu w wiêkszości reprezentowa³y 
sektor prywatny - 70 proc. pracowa³o w przedsiêbiorstwach 
notowanych na gie³dzie, kolejne 15 proc. – w innych firmach. 
Pozosta³e osoby pracowa³y w instytucjach i organizacjach. Wiê-
cej ni¿ co pi¹ty respondent (22 proc.) by³ zatrudniony w prze-
myśle, z kolei w bran¿y finansów i ubezpieczeñ pracowa³o 15 
proc. badanych. Pozosta³e bran¿e liczy³y w badaniu mniej ni¿ 
8 proc. reprezentantów: informatyczna i technologiczna - 7,8 
proc. badanych, zdrowotna – 6,7 proc., transportowa – 6,2 
proc., energetyczna – 5,8 proc., a telekomunikacyjna – 5 proc. 
Wśród respondentów zaleźli siê tak¿e przedstawiciele bran¿y 
¿ywieniowej (3,2 proc.), mediów (2,3 proc.), środowiska i 
świata polityki (po 1,8 proc.) i innych.
Pomimo ¿e korporacje nale¿a³y do tak ró¿norodnych bran¿, 
uczestnicy badania w wiêkszości pracowali dla bardzo du¿ych 
firm zatrudniaj¹cych wiêcej ni¿ 10 tys. pracowników - spośród 
nich rekrutowa³o siê 46 proc. badanych piarowców.

Połowa badanych nie przekroczyła 
40 roku życia
Wiek i p³eæ badanych. W badaniu wziê³a udzia³ prawie taka 
sama liczba kobiet (50,2 proc.), jak mê¿czyzn (49,8 proc.). 

Portret europejskiego menedżera PR
European Communication Report 2007

Nie ma znacz¹cych ró¿nic ze wzglêdu na p³eæ wśród osób zajmuj¹cych określone 
stanowiska w bran¿y PR w Europie. Jednak tylko 30 proc. najlepiej zarabiaj¹cych to 
kobiety - to jeden z wniosków z badañ pod has³em „European Communication Report 
2007”, przeprowadzonych przez European Association of Communication Directors (EACD) 
oraz Institute for Media and Communication Management przy Uniwersytecie St. Gallen 
w Szwajcarii. Dziêki uprzejmości autorów badania jako jedyni w Polsce prezentujemy 
wnioski i dane p³yn¹ce z raportu czytelnikom magazynu „Piar.pl”.

Tabela 1.
Nie ma znacz¹cych podzia³ów ze wzglêdu na p³eæ wśród osób zajmuj¹cych stanowiska zwi¹zane z PR

Źród³o: European Communication Report 2007

Stanowisko Kobiety Mê¿czyźni

Szef ca³ej komunikacji 50 proc. 50 proc.

Osoba odpowiedzialna za pojedyncz¹ sferê komunikacyjn¹, np. media relations 51 proc. 49 proc.

Osoba odpowiedzialna ca³kowicie za dzia³ania komunikacyjne/PR w jednym kraju 58 proc. 42 proc.

Cz³onek departamentu komunikacji/PR 65 proc. 35 proc.

Inne 51 proc. 49 proc.
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Trzech na czterech badanych stanowi³y osoby pomiêdzy 30 a 
50 rokiem ¿ycia, przy czym najwiêcej respondentów ogó³em 
by³o spośród osób, które nie przekroczy³y 40 roku ¿ycia (51 
proc.), co pokazuje pewien ogólny trend w bran¿y komunika-
cyjnej w Europie.
Wyniki ankiety dowodz¹, ¿e nie ma znacznych ró¿nic ze 
wzglêdu na p³eæ wśród osób zajmuj¹cych stanowiska mene-
d¿erów w bran¿y komunikacyjnej. Taka sama liczba osób obu 
p³ci zadeklarowa³a zajmowanie stanowisk szefów komunikacji 
w firmach i organizacjach, a tak¿e osób odpowiadaj¹cych ca³ko-
wicie za pojedyncze sfery komunikacyjne, np. media relations. 
Stosunkowo wiêcej kobiet, bo 58 proc. badanych odpowiada³o 
ca³kowicie za dzia³ania komunikacyjne w jednym kraju. Poza 
tym okaza³o siê, ¿e dwie trzecie kobiet tworzy departamenty 
komunikacji w Europie - to jedyny znacz¹cy podzia³ (Tabela 1).
Jêzyki. Wyniki ankiety wskazuj¹, ¿e drugim jêzykiem obcym 
badanej grupy by³ przede wszystkim jêzyk angielski (78 proc. 
badanych). Stanowi³ on tak¿e pierwszy jêzyk dla 17,5 proc. 
respondentów. Francuski, choæ zdecydowanie mniej popularny, 
znalaz³ siê na drugim miejscu po angielskim wśród jêzyków 
u¿ywanych jako obce – pos³ugiwa³o siê nim 11 proc. respon-
dentów. Z kolei niemiecki, który by³ pierwszym jêzykiem dla 
najwiêkszej grupy osób bior¹cych udzia³ w badaniu (27 proc.) 
okaza³ siê byæ drugim jêzykiem dla 3,5 proc. osób.

Najlepiej zarabiający nie mają za sobą 
szkoleń PR
Stanowiska. W badaniu wziêli udzia³ g³ównie mened¿erowie 
PR. A¿ 41 proc. respondentów by³o odpowiedzialnych za ca³¹ 
komunikacjê organizacji. Co pi¹ty profesjonalista odpowia-
da³ za jedn¹ ze sfer dzia³añ PR (np. media relations), a drugie 
tyle badanych - za komunikowanie organizacji w jednym kraju. 
Tylko co dziesi¹ta osoba wskaza³a, ¿e jest jednym z cz³onków 
departamentu PR/komunikowania, 10 proc. zajmowa³o inne 
stanowiska.
Doświadczenie. Ogólna aktywnośæ zawodowa osób na stano-
wiskach mened¿erskich w PR wynosi średnio 15 lat. W samej 
bran¿y public relations trzech na czterech badanych pracowa³o 
d³u¿ej ni¿ 5 lat. Co trzeci badany mia³ 6-10-letnie doświadczenie 
w komunikowaniu, co pi¹ty 11-15-letnie. Pozosta³a grupa mia³a 
doświadczenie u nas rzadko lub prawie wcale niespotykane, 
bo przynajmniej 16-letnie, w tym a¿ 9 proc. osób deklarowa³o 
powy¿ej 20 lat doświadczenia, a 1,4 proc. powy¿ej 30 lat.
Wiêksza czêśæ uczestników badania mia³a wcześniej znacz¹ce 
doświadczenia zawodowe w sferze zwi¹zanej z komunikowa-
niem, jeśli nawet nie w public relations (27,8 proc.), to zwy-
kle w marketingu/reklamie (22 proc.) albo dziennikarstwie 
(co czwarty badany). Ście¿ka kariery pozosta³ych osób zwi¹-
zana by³a z zarz¹dzaniem, prac¹ akademick¹, in¿ynieri¹, zaso-
bami ludzkimi, a tak¿e ksiêgowości¹ i prac¹ w dziale prawnym 
(Tabela 2).
Wykszta³cenie. Zdecydowana wiêkszośæ, bo 90 proc. pia-
rowców posiada³a stopieñ akademicki. Ponad po³owa osób 
(55,5 proc.) mia³a tytu³ magistra, co czwarty - Bachelor’s 
Degree (brak odpowiednika polskiego – wiêcej ni¿ licencjat, 
mniej ni¿ magister). Tytu³em doktora mog³o pochwaliæ siê 7,8 
proc. badanych. Tylko nieca³e 20 proc. piarowców ukoñczy³o 
kierunek zwi¹zany z mediami i komunikowaniem. Co czwarty 

specjalista PR studiowa³ ekonomiê i biznes lub pozosta³e nauki 
humanistyczne i spo³eczne, wy³¹czaj¹c dziennikarstwo (7,3 
proc. badanych) i prawo (2,9 proc.).
Treningi i szkolenia PR. Doświadczenia zawodowe by³y 
zazwyczaj uzupe³niane przez ró¿ne formy treningów i szkoleñ 
z zakresu PR. Tylko 22 proc. badanych nie podejmowa³o tego 
rodzaju aktywności. Szkolenia z zakresu trenera PR mia³o za 
sob¹ 11 proc. piarowców. Co trzeci otrzyma³ trening in-service 
PR. 14 proc. badanych posiada³o dyplom lub certyfikat w zakre-
sie PR, podobna grupa – odpowiedni¹ specjalizacjê podczas stu-
diów. Kolejne 9 proc. korzysta³o z innych form treningu.
Zarobki. Warto zauwa¿yæ, ¿e ca³kowity dorobek edukacyjny 
czy te¿ podejmowane treningi nie mia³y znacz¹cego wp³ywu 
na pozycjê w firmie lub na zarobki uczestników badania. Naj-
bardziej wytrenowani byli specjaliści zarabiaj¹cy na poziomie 
drugiego progu zarobków 25 tys. - 34,99 tys. euro rocznie. Z 
kolei wśród osób zarabiaj¹cych najwiêcej, czyli powy¿ej 100 
tys. euro rocznie (31 proc. piarowców) a¿ 12,5 proc. nie mog³o 
wykazaæ siê ¿adnymi treningami czy szkoleniami! Najlepiej zara-
biaj¹cy mieli jednak w swojej grupie najwiêkszy odsetek osób 
z doktoratem – ponad 15 proc. Nale¿y przy tym zauwa¿yæ, ¿e 
tak¿e w pozosta³ych grupach osób, równie¿ tych zarabiaj¹cych 
kilkakrotnie mniej, znajdowa³y siê osoby z doktoratami, stano-
wi¹c nawet do 15 proc. danej grupy.
Ze wzglêdu na politykê wynagrodzeñ prywatne firmy, szcze-
gólnie te notowane na gie³dzie, p³ac¹ średnio znacz¹co wy¿-
sze pensje ni¿ instytucje publiczne. Jedynie 14 proc. p³ac by³o 
powi¹zanych w taki czy inny sposób z dochodami organizacji. 
Wci¹¿, pomimo równego podzia³u ze wzglêdu na p³eæ wśród 
osób bior¹cych udzia³ w badaniu i braku znacz¹cych ró¿nic w 
zajmowanych przez nich stanowiskach, tylko 30 proc. z najle-
piej zarabiaj¹cych stanowi¹ kobiety (Tabela 3).
Obok grupy najlepiej zarabiaj¹cej (31 proc. zadeklarowa³o 
roczne zarobki powy¿ej 100 tys. euro) pensje pomiêdzy 55 tys. 
a 99 tys. euro rocznie otrzymuje co trzeci badany, zarobki 12 
proc. piarowców wahaj¹ siê pomiêdzy 45 tys. a 54,9 tys. euro 
rocznie. Tylko 6,5 proc. badanych stwierdzi³o, ¿e ich pensje nie 

Tabela 2.
Wcześniejsze doświadczenia piarowców s¹ g³ównie 
zwi¹zane z dziedzin¹ komunikowania

Źród³o: European Communication Report 2007

Obszary dzia³ania Dane

Public relations 27,8 proc.

Marketing/reklama 22,0 proc.

Dziennikarstwo 17,8 proc.

Asystent managementu 6,6 proc.

Praca akademicka 3,4 proc.

Technologia/in¿ynieria 2,3 proc.

Zasoby ludzkie 2,2 proc.

Badania i rozwój 1,9 proc.

Kontroling/ksiêgowośæ 1,3 proc.

Dzia³ prawny 0,7 proc.

Inne 14,1 proc.
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przekraczaj¹ najni¿szego poziomu wynagrodzeñ wskazanych w 
badaniu, tj. 25 tys. euro rocznie.
Praca za granic¹. Doświadczenie w pracy za granic¹ jest raczej 
sporadyczne. A¿ trzech na czterech piarowców wykaza³o siê 
brakiem takiego punktu w swoim CV. Spośród osób legitymu-
j¹cych siê doświadczeniem w bran¿y PR poza rodzimym krajem 
obejmuj¹cym nie wiêcej ni¿ 5 lat na takich zasadach pracowa³o 
a¿ 73 proc. badanych. Du¿a grupa 19 proc. mia³a tak¿e doświad-
czenie 6-10-letnie, pozosta³e 8 proc. - d³u¿sze ni¿ 11 lat.

Będą rosnąć budżety
Wielkośæ departamentów. Jak wynika z badañ, w ostatnich 
latach departamenty komunikacji w Europie rozrasta³y siê – 
twierdzi³ tak blisko co drugi badany. Co trzeci donosi³, ¿e nie 
odnotowano zmian w wielkości departamentu komunikacji w 
ostatnich piêciu latach, a tylko 18 proc. piarowców mówi³o o 
zmniejszeniu w tym czasie zespo³u PR/komunikacji. 
Bud¿ety. Podobnie wielkośæ bud¿etów komunikacyjnych czêś-
ciej wzrasta³a w ostatnich latach (37,7 proc.) ni¿ mala³a (22,6 
proc.). Co trzeci piarowiec oczekuje, ¿e w najbli¿szej przysz³o-
ści ten wzrost siê utrzyma. Zmniejszenia bud¿etu obawia siê 
12 proc. badanych, a ponad po³owa jest przekonana, ¿e jego 
wielkośæ siê nie zmieni, jak to by³o w 40 proc. przypadków w 
ci¹gu ostatnich piêciu lat.
Standardowo w dostêpie do najwiêkszej ilości środków finanso-
wych przodowa³y firmy notowane na gie³dzie, a najmniejszymi 
bud¿etami dysponowa³y instytucje publiczne. Obecnie średni 
bud¿et roczny dla dzia³u komunikacji w Europie mieści siê 
pomiêdzy 250 tys. a 500 tys. euro. Tylko 14 proc. wskazywa³o 
na roczne bud¿ety zdecydowanie ni¿sze - nie liczy³y one nawet 
50 tys. euro. Z kolei 30 proc. wskazywa³o na bud¿ety wy¿sze, 
bo powy¿ej 1 miliona euro rocznie, w tym 4,4 proc. badanych 
deklarowa³o bud¿ety powy¿ej 10 milionów euro (Tabela 4).
Departamenty PR i marketingu. Zintegrowana komunikacja jest 
strategicznym elementem organizacji. W takim modelu funkcjo-
nuje a¿ 88 proc. piarowców. Blisko siebie dzia³aj¹ departamenty 
PR i marketingu. Po³owa badanych deklaruje, ¿e dzia³y te s¹ na 
jednym szczeblu w hierarchii organizacji i ściśle ze sob¹ wspó³-
pracuj¹. Z kolei co pi¹ty badany zauwa¿a, ¿e chocia¿ faktycznie 
marketing i PR funkcjonuj¹ na tym samym szczeblu, to jednak 
dzia³aj¹ niezale¿nie od siebie. Kolejne 20 proc. piarowców twier-
dzi, ¿e dzia³y te s¹ niezale¿nie funkcjonuj¹cymi jednostkami.
W hierarchii organizacji co czwarty dzia³ komunikowania jest 
podporz¹dkowany dzia³owi marketingu, a blisko po³owa - innym 

dzia³om. Dzia³ania koordynuj¹ce na poziomie departamentów 
prowadzi tylko 6 proc. piarowców. Ju¿ jednak 8,3 proc. respon-
dentów deklaruje przynale¿nośæ do top managementu, maj¹-
cego znacz¹cy zakres odpowiedzialności wewn¹trz organiza-
cji, a 9 proc. badanych do managementu.
Departamenty PR i IR. W 60 proc. przypadków s¹ na rów-
norzêdnym w hierarchii organizacji poziomie i ściśle ze sob¹ 
wspó³pracuj¹. Co pi¹ty badany zauwa¿a, ¿e choæ PR i IR znaj-
duj¹ siê na jednym poziomie w hierarchii organizacji, dzia³aj¹ 
niezale¿nie od siebie. W 15 proc. przypadków PR i IR s¹ zupe³-
nie niezale¿nie funkcjonuj¹cymi jednostkami w organizacji, w 
3,1 proc. przypadków IR podlega PR, a w 2 proc. przypadków 
sytuacja jest odwrotna.
Departamenty PR i komunikacji wewnêtrznej. Wykazuj¹ one 
du¿¹ integracjê. Na tym samym poziomie w hierarchii, ale nie-
zale¿nie od siebie funkcjonuje 9,5 proc. dzia³ów, a w 40 proc. 
przypadków departamenty te ściśle ze sob¹ wspó³pracuj¹. Pra-
wie taka sama grupa (38 proc.) funkcjonuje jako osobne dzia³y. 
W 12 proc. przypadków dzia³ PR jest nadrzêdny w stosunku 
do dzia³u komunikacji wewnêtrznej, odwrotna sytuacja zdarza 
siê w 7 proc. organizacji.
Praca z konsultantami. Czêści¹ codziennej pracy piarowca jest 
wspó³praca z zewnêtrznymi konsultantami. Bardzo czêsto takie 
rozwi¹zanie stosuje wiêcej ni¿ co trzeci badany (35,5 proc.), a 
ponad po³owa (52,6 proc.) deklaruje wspó³pracê z konsultan-
tami spoza organizacji od czasu do czasu. Nigdy nie podjê³o jej 
12 proc. badanych. Najczêściej z konsultantami pracuj¹ firmy 
nie znajduj¹ce siê na gie³dzie. Wśród nich tylko oko³o 5 proc. 
deklarowa³o brak takiej wspó³pracy w przesz³ości, a 40 proc. 
z firm znajduj¹cych siê na gie³dzie twierdzi³o, ¿e prowadzi tak¹ 
wspó³pracê bardzo czêsto.

Media na pierwszym miejscu
Interesariusze. Specjaliści zajmuj¹cy siê komunikowaniem kie-
ruj¹ swoje dzia³ania w pierwszej kolejności do dziennikarzy i 
mediów. Na drugim miejscu znajduj¹ siê pracownicy i cz³onko-
wie (stowarzyszeñ), na kolejnym - mened¿erowie. Opinia pub-
liczna uplasowa³a siê dopiero na czwartym miejscu, wyprzedza-
j¹c otoczenie bliskie organizacji: klientów, dostawców i firmy 
wspó³pracuj¹ce. Najrzadziej jako na odbiorców swoich dzia-
³añ wskazywano na zwi¹zki zawodowe, co zadziwia, jeśli siê 
spojrzy na bran¿e, z jakich pochodzili badani specjaliści PR, a 
tak¿e wcześniejsze deklaracje co do kontaktu z pracownikami 
(Tabela 5).

Tabela 3. Kobiety maj¹ ni¿sze pensje - 70 proc. najlepiej zarabiaj¹cych to mê¿czyźni

Źród³o: European Communication Report 2007

Wysokośæ pensji (roczna) Kobiety Mê¿czyźni

Powy¿ej 100 tys. euro 30 proc. 70 proc.

75,99 tys. – 99,99 tys. euro 48 proc. 52 proc.

55 tys. – 74,99 tys. euro 59 proc. 41 proc.

45 tys. – 54,99 tys. euro 68 proc. 32 proc.

35 tys. – 44,99 tys. euro 73 proc. 27 proc.

25 tys. – 34,99 tys. euro 70 proc. 30 proc.

Mniej ni¿ 24,99 tys. 74 proc. 26 proc.
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Cele komunikacyjne. W swojej codziennej pracy piarowcy sta-
raj¹ siê realizowaæ strategiczne cele komunikacyjne organizacji 
- w pierwszej kolejności buduj¹ i chroni¹ pozytywny wizeru-
nek organizacji. Na drugim miejscu jako cele wyznaczaj¹ sobie 
informowanie i motywowanie pracowników. Dopiero tutaj 
dochodzi do g³osu PR produktowy – piarowcy odpowiadaj¹ za 
budowanie i ochronê pozytywnego wizerunku produktów ju¿ 
obecnych na rynku oraz podejmowanie starañ zmierzaj¹cych 
do braku negatywnych materia³ów w mediach. W dalszej kolej-
ności dbaj¹ o przejrzystośæ polityki korporacyjnej i standaryza-
cjê wewnêtrznej i zewnêtrznej prezentacji korporacji. Troszcz¹ 
siê tak¿e o publikacje na temat launchu nowych produktów i 
relacje z instytucjami. W dalszej kolejności dbaj¹ o atrakcyj-
nośæ organizacji dla potencjalnych pracowników, wyszukiwanie 
trendów i kierunków rozwoju organizacji, a tak¿e komunikowa-
nie interesów interesariuszy managementowi. Najmniej uwagi 
poświêcaj¹ dzia³aniom z zakresu wp³ywania na decydentów 
– patrz lobbing. 
Mierzenie efektów. Oczekuje siê, ¿e definiowanie w³aściwych 
grup interesariuszy dla prowadzonych dzia³añ i strategicznych 
celów komunikacyjnych organizacji powinno wp³ywaæ na mo¿-
liwośæ mierzenia efektywności dzia³añ PR. Do systematycznego 
dzia³ania w tym zakresie przyzna³o siê 70 proc. badanych. Pozo-
sta³a grupa nie prowadzi takich dzia³añ.

Praca różnorodna - nie stresująca
Profesjonaliści PR postrzegaj¹ siebie przede wszystkim jako 
mened¿erów. Na drugim miejscu mówi¹ o sobie jako o kon-
sultantach. Widz¹ siebie tak¿e w roli mentorów czy te¿ roz-
jemców. Na ostatnim miejscu wymieniaj¹ rolê dziennikarza.
Poziom satysfakcji. Dobr¹ nowin¹ jest to, ¿e średni poziom 
satysfakcji z pracy jest wśród piarowców nadzwyczaj wysoki 
- najwy¿sz¹ mo¿liw¹ notê (5) wskaza³ co trzeci badany. Po³owa 
respondentów oceni³a swoje zadowolenie jako wysokie (4), a 
jako bardzo niskie – tylko 1,2 proc. badanych. Pomimo ró¿nic w 
dochodach ze wzglêdu na p³eæ taki podzia³ nie jest dostrzegalny 
w badaniu satysfakcji z pracy. Jedynie w grupie deklaruj¹cej naj-
ni¿sze zadowolenie (1) 70 proc. stanowi³y kobiety.

Osoby zajmuj¹ce siê komunikowaniem postrzegaj¹ swoj¹ pracê 
jako pe³n¹ wyzwañ i ró¿norodn¹. Dopiero na trzecim miej-
scu praca piarowca określana jest jako stresuj¹ca. Daje jednak 
zadowolenie i jest zabawna, choæ znalaz³a siê tak¿e grupa osób, 
która twierdzi³a, ¿e jest nudna (taka odpowiedź uzyska³a śred-
ni¹ notê 1,86). Zalety wskazywane przez piarowców powoduj¹, 
¿e zamierzaj¹ oni pozostaæ w bran¿y – a¿ 70 proc. specjali-
stów zak³ada, ¿e nie bêdzie siê przekwalifikowywaæ. Zmianê 
bran¿y rozwa¿a 22 proc. badanych, a 5 proc. jest ju¿ do zmian 
przekonana.

Stowarzyszenia PR
Uczestnictwo w krajowych stowarzyszeniach profesjonali-
stów PR jest powszechniejsze ni¿ w stowarzyszeniach miê-
dzynarodowych. Tak jak pierwsze deklarowa³o 40 proc. 
badanych, tak drugie nawet nie co dziesi¹ty (8,8 proc.).

Badania opracowała Kinga Podraza 
Wiêcej informacji: www.eacd-online.eu

Tabela 4.
Średni bud¿et przeznaczony na PR/komunikowa-
nie to oko³o 250 tys. - 500 tys. euro rocznie 

Źród³o: European Communication Report 2007

Tabela 5. Media s¹ najwa¿niejszymi interesariuszami dla specjalistów PR 

Źród³o: European Communication Report 2007

Roczna wielkośæ bud¿etu w euro Dane w proc.

Wy¿szy ni¿ 10 mln 4,4

5 mln – 10 mln 4,2

2,5 mln – 5 mln 7,4

1 mln – 2,5 mln 13,5

500 tys. – 1 mln 13,3

250 tys. – 500 tys. 13,4

100 tys. – 250 tys. 17,0

50 tys. – 100 tys. 13,1

Ni¿szy ni¿ 50 tys. 13,7

Grupy docelowe dzia³añ PR Struktura wskazañ w skali 1-5 
(1 – nieistotne, 5 – bardzo wa¿ne)

Dziennikarze/media 4,73

Pracownicy i cz³onkowie (stowarzyszeñ) 4,20

Mened¿erowie 4,06

Opinia publiczna 3,84

Klienci, dostawcy, firmy wspó³pracuj¹ce 3,59

Politycy/instytucje pañstwowe 3,47

Udzia³owcy 3,41

Grupy aktywistów/organizacje ekologiczne 3,21

Konkurenci 2,93

Zwi¹zki zawodowe 2,54


