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- Zależy, co rozumiemy pod pojęciem „kariera w 
PR”. Dla jednego piarowca szczytem marzeń jest 
zdobycie stanowiska PR managera czy external 
relations directora w dużej firmie. Inny będzie czuł 
się spełniony, kierując sporą agencją lub prowadząc 
własną firmę PR – zauważa Ryszard Solski, dyrektor 
generalny Sigma International (Poland) Ltd., dodając, że choć nie zna 
przecież wszystkich PR managerów firm, ma wiele szacunku dla wielu z 
tych, z którymi się zetknął. - Właścicieli agencji PR nie będę wymieniał, 
bo lista mogłaby być za długa - sądzę, że czytelnicy „Piar.pl” wiedzą, które 
agencje odniosły sukces rynkowy, są szanowane i podziwiane – podsu-
mowuje Solski.
Na pewno o zrobieniu kariery świadczy nie tylko wysokie stanowisko. 
Liczy się tutaj zaistnienie w branży, umiejętność nadawania jej kierunku 

rozwoju. By to osiągnąć, potrzeba wiedzy, 
doświadczenia i charakteru. Potwierdza to 
Julia Kozak, associate director Fleishman-Hil-
lard. - Jest wiele osób, które zrobiły karierę w 
public relations. Do takich osób należy choćby 
Piotr Czarnowski, który zainicjował PR w Pol-
sce i rozkręcił branżę – mówi Kozak. Przyznaje 
też, że „szybko i konkretnie” karierę zrobił 
były rzecznik rządu Konrad Ciesiołkiewicz. 
Dla Beaty Kolterman, dyrektor zarządzającej 
SCH Public Relations dobrym przykładem jest 
dr Dariusz Tworzydło z WSIiZ z Rzeszowa. 
- Najchętniej wymieniłabym właścicieli agencji 
PR, którzy zrobili błyskotliwą karierę i dodat-
kowo są autorytetem dla innych. Ale nazwiska 
tych osób są od dawna wymieniane w prasie. 
Dlatego chciałabym wyróżnić i docenić dr. 
Dariusza Tworzydło, doradcę ds. PR, wykła-
dowcę i trenera, za pomysł i organizację Kon-
gresu PR w Rzeszowie. To piękna inicjatywa, 
która cieszy się popularnością w całej Polsce 
i przyciąga coraz więcej interesujących wykła-
dowców. Wyróżnienie dla tego Pana również 
za to, że odważył się realizować projekt PR 
poza Warszawą i osiągnął sukces – mówi Kol-
terman. Innym przykładem może być Piotr 
Tymochowicz. - Jeśli wyznacznikiem sukcesu 
w PR byłaby obecność w mediach, to nie-
wątpliwie zasługuje on na uwagę, gdyż zrobił 
karierę. Czy pozytywną, nie nam to oceniać 
– mówi Kozak.

W drodze na szczyt
Ważnym elementem w karierze specjalisty komu-
nikacji jest doświadczenie w agencji PR, uważa 
Marcin Gruszka, rzecznik Playa. - Myślę, że dla 
piarowca najważniejsze jest rozwijanie własnego 
warsztatu i szukanie coraz to nowych narzę-
dzi. Każdy piarowiec powinien spróbować pracy 
w dobrej agencji dla kilku, kilkunastu klientów, 
reprezentującyh różne branże - mówi Gruszka.

W agencjach więk-
szość p iarowców 
zaczyna pracę od 
stanowisk niskiego 
szczebla jako junior 
account executive lub 
praktykant, by potem 
stopniowo piąć się w 
górę. O awansie naj-

częściej decyduje staż pracy, doświadczenie w 
branży, a zaraz potem umiejętności i potencjał. 
Co najmniej roczna praktyka gwarantuje awans 
na stanowisko account executive’a, a przepra-
cowanie kolejnych 12 miesięcy pozwala na obję-
cie stanowiska account managera. 
Czym zajmuje się account manager? Przygo-
towywaniem strategii PR, opracowywaniem 
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rze z redakcji gospodarczej TVN24, Marek Sokół i Damian Kuraś, 
którzy mieli pomysł na własną agencją PR specjalizującą się przede 
wszystkim w zakresie investor relations.
Może jednak warto jeszcze raz się zastanowić. Brytyjskie bada-
nie pokazało, że tylko co drugi piarowiec ponownie zaangażo-
wałby się w PR, gdyby mógł powtórnie wybierać swoją ścieżkę 
zawodową.

Magdalena Czarnecka 

budżetów i ich realizacją. Ponadto koordynuje 
projekty, realizuje nowe przedsięwzięcia w 
imieniu klienta oraz utrzymuje relacje z pod-
wykonawcami i partnerami biznesowymi. Nie 
tak wcale na wyciągnięcie ręki jest stanowisko 
account directora. Tutaj potrzebny jest co naj-
mniej 5-letni staż, w tym 3 lata na stanowisku 
managera w agencji PR.
Co dalej? „Poszukiwany pracownik do działu 
PR dużej f irmy z branży motoryzacyjnej. 
Wymagane min. 3 lata pracy w agencji i 
znajomość branży.” - Przejście z agencji do 
działu PR często jest naturalnym proce-
sem na drodze rozwoju zawodowego osób 
zatrudnionych w public relations - wyjaśnia 
Joanna Łodygowska, obecnie szef działu pub-
lic relations Laboratorium Kosmetycznego 
Dr Irena Eris, wcześniej zatrudniona w agen-
cji Pegasus PR. Jej zdaniem praca w dziale 
PR wewnątrz firmy daje szerszy wachlarz 
narzędzi do wykorzystania, a także m.in. 
możliwość poznania niuansów związanych z 
wizerunkiem i relacjami danego podmiotu, co 
jest niezbędne w branży PR. Nie jest moż-
liwe zdobycie tak dokładnej wiedzy, jeśli się 
pracuje w firmie zewnętrznej. Zainteresowa-
nie taką ścieżką kariery uznali za pożądane 
także senior account managerowie w badaniu 
PRCA. - Dzięki pracy w dziale PR firmy mam 
autentyczny wpływ na kształtowanie strategii 
PR - podsumowuje Łodygowska.
Mimo zazwyczaj dobrego warsztatu raczej 
nie dziennikarstwo. - Nie znam piarowca, 
który osiągnąłby sukces w tej dziedzinie, 
co zresztą byłoby curiosum, ale odwrot-
nie - jak najbardziej. Ostatnio coraz wię-
cej dziennikarzy decyduje się na założenie 
własnej f irmy PR, eventowej czy szkolącej 
z relacji z mediami – zauważa Ryszard Sol-
ski. Czasami zamierzają też zrobić karierę 
w PR, sięgając do bardziej wyspecjalizowa-
nych działek public relations, jak dziennika-

Kariera za granicą

VP of communications/SVP/VP of marketing, external affairs, 
corporate affairs
Pełni obowiązki doradcy dla CEO, CMO, CFO, CLO i zarządu. Musi 
umieć poruszać się w innych dyscyplinach biznesowych, wykraczają-
cych poza zakres kompetencji, rozumieć cele biznesowe firmy, znać 
rynek, a także sytuację ekonomiczną i polityczną. Odpowiada za roz-
wój strategii komunikacyjnych w oddziałach i regionach. Poza tym 
odpowiada za rozwój marki i reputacji firmy.

PR director
Do obowiązków osoby pracującej na tym stanowisku należy nadzoro-
wanie menedżerów, planowanie strategiczne oraz współpraca z dzia-
łem marketingu. PR director to tzw. numer dwa w agencji. Stanowi 
linię frontu w sytuacjach kryzysowych, wypowiada się jako rzecznik 
prasowy. Dodatkowo jest odpowiedzialny za obszary kluczowe komu-
nikacji, takie jak media relations, komunikacja wewnętrzna, IR, relacje 
ze społecznościami, a także za obszary wykraczające poza działania 
komunikacyjne.

PR associate/PR manager
Wymagane jest 5-7-letnie doświadczenie z doskonałą umiejętnością 
pisania, planowania i zarządzania działaniami komunikacyjnymi. Atu-
tem jest także bardzo dobra znajomość narzędzi PR, zrozumienie 
potrzeb grup docelowych i wiedza, jak wpływać na ich zachowanie 
za pomocą komunikacji. Do obowiązków osób zajmujących stano-
wiska z tzw. drugiego szczebla należy wsparcie dla senior manage-
mentu, pisanie przemówień, organizowanie eventów, pisanie infor-
macji prasowych, raportów rocznych oraz czuwanie nad komunikacją 
wewnętrzną. Osoba na stanowisku PR managera jest rzecznikiem i 
zarazem pierwszą wytypowaną do kontaktu osobą w agencji.

Administrative assistant/PR specialist/PR coordinator
Większość, która dołączyła do zespołu i zajęła jedno z wymienionych 
stanowisk nie uczyniła tego zaraz po ukończeniu studiów. Wielu praco-
dawców preferuje kandydatów z 2,5-letnim doświadczeniem w branży, 
najlepiej także w agencji. Dodatkowo wymagane są co najmniej 3 prak-
tyki odbyte jeszcze w trakcie studiów.
Osoba obejmująca jedno z tych stanowisk wykonuje działania z zakresu 
komunikacji wewnętrznej, media relations i investor relations. Moni-
toruje media, dystrybuuje informacje prasowe, przygotowuje doku-
menty i prezentacje, wspiera organizację eventów, spotkań, briefin-
gów i konferencji prasowych. Dodatkowo tworzy i zarządza bazami 
danych mediów, przy czym powinna być na bieżąco z nowymi tech-
nikami komunikacji w rodzaju platform medialnych, VNRs, SMTs czy 
platform wewnętrznych.
Źródło: PRWeek.com, 2006, Przewodnik po karierze: Ścieżka kariery, sierpień 2006

Od adepta PR w agencji pracodawca wymaga 
wyższego wykształcenia, najlepiej huma-
nistycznego, samodzielności, inicjatywy i 
efektywności. Ważne są również zdolności 
interpersonalne oraz umiejętność budowa-
nia trwałych kontaktów z klientami. Liczy 
się też znajomość języków obcych, najlepiej 
dwóch, przy czym angielski jest obowiąz-
kowy. W agencjach, gdzie zmiany klientów i 
różnorodność działań umożliwiają zdobycie 
doświadczenia w wielu dziedzinach zasady 
awansu są zazwyczaj jasno określone, a 
dodatkowym atutem jest możliwość wyspe-
cjalizowania się w określonej branży.


