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Jaka jest teraz Pani sytuacja 
prawna?
Trwa proces przed sądem pracy z 
mojego powództwa o przywrócenie 
do pracy.
A co się dzieje z oskarżeniem o 
niegospodarność i przekroczenie 
uprawnień?
Jest wyłączone do odrębnego postę-
powania i nic o nim nie wiem. Moim 
zdaniem nieprawidłowości nie było. 
Chciałaby Pani wrócić na swoje 
stanowisko w PZU?
To by zależało od okoliczności. Tak 
naprawdę sądzę się o przywrócenie 
dobrego imienia.
Kiedy miała Pani okazję opowie-
dzieć swoją historię?
Nigdy.
Czy myślała Pani o wykorzystaniu 
do tego internetu?
Mimo że mam tyle lat, ile mam i pracuję 
tak długo, jak pracuję, cała sytuacja mnie 
przerosła. Nie spodziewałam się, że 
będę się czuła tak ugodzona i rozbita.
Co się u Pani działo ostatnio w 
życiu zawodowym?
Kompletnie nic. W pierwszym okresie 
skupiłam się na tym, żeby się nie bać, że 
przyjdą do mnie o 6 rano i zakują w kaj-
danki. Cieszę się tylko, że z tych osób, 
które mnie znają nikt się ode mnie nie 
odwrócił, chociaż człowiek w sytuacji 
porażki życiowej i tak zawsze jest sam.
Uważa Pani, że porażką życiową jest 
sytuacja, w której się Pani znalazła?
Może porażka jest złym słowem. Jest 
to na pewno sytuacja trudna. Musiałam 
zorganizować swoją obronę i przygo-
tować się do czterech procesów, które 
wytoczyłam. Potem pomyślałam, że 
zamiast się szarpać, zregeneruję się 
po latach spędzanych po 10-12 godzin 
dziennie w pracy.
Chciałam zapytać o najgorszy 
moment w ubiegłym roku, ale 
może spytam o najlepszy?

To był moment, kiedy podjęłam decy-
zję, że ta sprawa przestanie zajmować 
100 proc. mojej uwagi. 
Czy z Pani historii środowisko pia-
rowe może się czegoś nauczyć?
Zastanawiałam się, czy ma ona jakikol-
wiek uniwersalny charakter, ale takiego 
splotu okoliczności można chyba ze 
świecą szukać. Tej sytuacji kryzyso-
wej nie można po prostu przerobić na 
case study. Jest tak choćby dlatego, że 
nawet PZU nie potraktował tej sytuacji 
jak kryzysu, który można rozwiązać.
Cała sytuacja była źle rozegrana?
Nie, została rozegrana zgodnie z bie-
żącym zapotrzebowaniem tych, którzy 
mieli mieć z niej korzyści polityczne. 
Jeżeli jakaś firma jest o coś publicz-
nie oskarżona, to powinna wyjaśnić 
sprawę i następnie zrobić wszystko, 
aby to wyjaśnienie dostarczyć opinii 
publicznej. Tak się nie stało.
Czy oczekując na wyrok sądu 
pracy, wróci Pani do aktywności 
zawodowej?
Myślę, że rok przerwy wystarczy.
Czym chciałaby się Pani zająć?
Żebym to ja wiedziała (śmiech). Mogła-
bym być doradcą pracującym na zlece-
nie w ramach własnej firmy. Jest jeszcze 
druga opcja: zrobić zwrot przez rufę i 
popłynąć w zupełnie innym kierunku.
A w jakim?
Mam różne pomysły, ale jeszcze nie 
mogę powiedzieć nic konkretnego. 
Jeśli jednak miałabym zostać w zawo-
dzie, to już jako wolny strzelec.
Media nazywają teraz Panią ofiarą 
sytuacji. Zastanawiam się, czy pia-
rowiec łatwo może stać się ofiarą?
Ależ on jest nią zawsze! Jest to wpi-
sane w ryzyko zawodowe, ponieważ 
piar to dziedzina bardzo miękka, przez 
co jej podatność na oceny subiektywne 

jest bardzo wysoka. To taki zawód, że 
jest się chłopcem do bicia i tylko od 
poziomu świadomości szefa zależy 
ocena działań piarowca.
To znaczy?
Są szefowie, dla których najważniej-
szym wskaźnikiem efektywności piaru 
jest liczba artykułów prasowych oraz 
ich wydźwięk. Inni z faktu, że poja-
wiła się publikacja negatywna potrafią 
dodatkowo wyciągnąć wnioski. Nie-
stety, dużo trudniej jest powiedzieć 
otwarcie: tu mamy miękkie podbrzu-
sze. Wyćwiczmy więc mięśnie tak, aby 
gdy ktoś nas uderzy, nie bolało. Takie 
podejście świadczy o dojrzałości sze-
fów i o tym, że potrafią problemy trak-
tować bardziej po amerykańsku.
Nie ma porażek, są tylko nauki.
Nauki i wyzwania. Brzmi to strasznie 
banalnie, ale to prawda.
Jaka jest więc nauka dla Pani?
Trzymać się z daleka od firmy pań-
stwowej. Czy żałuję, że zaczęłam pra-
cować w PZU? Mogę powiedzieć, że 
wydaje mi się, że zrobiłam tam parę 
ważnych rzeczy, choć oczywiście nie 
ma to teraz znaczenia.
Proszę je więc przypomnieć.
Do PZU przyszłam z przekonaniem, że 
efektywność pieniędzy wydanych na PR 
i marketing, które w rachunku wyni-
ków są po stronie kosztowej powinna 
być jak największa. Zracjonalizowa-
łam więc wydatki i uporządkowałam 
budżet marketingowy. Postawiłam też 
na nogi komunikację wewnętrzną.
Czego powinnam Pani życzyć w 
życiu zawodowym?
Proszę mi życzyć, żebym w bardzo nie-
dalekiej przyszłości ruszyła z tego miej-
sca, w którym jestem teraz.

Rozmawiała Kinga Podraza 

Iwona Ryniewicz, jeszcze przed rokiem dyrektor Biura 
Komunikacji Korporacyjnej i Marketingu w PZU, 
nagle zniknęła z pola widzenia, by powracać na łamach 
mediów w kontekście afery billboardowej. Zwolniona z 
pracy, satysfakcji doznała dopiero w ostatnich tygodniach, 
gdy Jacek Kurski przeprosił ją publicznie za swoje słowa 
sugerujące, że zaciera dowody w sprawie. Redakcji 
„Piar. pl” zgodziła się opowiedzieć o planach zawodowych 
i doświadczeniach, które ją spotkały.

Sytuacja mnie przerosła
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