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Nie gwarantuje to od razu stu-

procentowego zrozumienia, 
czym siê zajmujemy w naszym 
¿yciu zawodowym, ale w³aśnie 
taka pozycja figuruje na liście 
obowi¹zuj¹cej klasyfikacji zawo-

dów i specjalności w rozporz¹-

dzeniu Ministra Gospodarki i 
Pracy z 8 grudnia 2004 roku (Dz. U. nr 265, poz. 2644). Co ciekawe, 
zawód jest wpisany pod t¹ w³aśnie nazw¹ ju¿ od 2002 roku - opowiada 
jedna z pracowniczek MPiPS. W klasyfikacji znajdowa³ siê od 1995 roku 
(kod: 2410404), tyle ¿e pod tytu³em „specjalista do spraw kontaktów z 
pras¹ i kszta³towania opinii publicznej”. 
Bran¿y ta informacja zdecydowanie umknê³a. Jak do tego dosz³o? Co 
czujniejszy czytelnik mediów bran¿owych pamiêta bowiem, jak w wywia-

dzie dla portalu www.piar.pl w styczniu ubieg³ego roku nowo wybrany 
wówczas prezes Zwi¹zku Firm Public Relations Pawe³ Trochimiuk zapo-

wiada³ podjêcie po raz kolejny starañ „o oficjalne uznanie zawodu ‘spe-

cjalisty ds. PR’. „Zwi¹zek ju¿ podejmowa³ takie próby, jednak jak na razie 
bezskutecznie. A jest to dla nas bardzo wa¿na kwestia” - mówi³ Tro-

chimiuk (22 lutego 2006). Obecnie nieuchwytny dla redakcji „Piar.pl” 
jeszcze przed miesi¹cem opowiada³ on w skrócie historiê, która mo¿na 
pomyśleæ, brzmi jak rodem z czeskiego filmu. Zwi¹zek stara³ siê o wpi-
sanie zawodu piarowca do klasyfikacji od d³u¿szego czasu, a kiedy to 
nast¹pi³o, nie zosta³ o tym fakcie poinformowany. Korespondencja z 

ministerstwem trwa³a wiêc dalej w najlepsze, 
gdy przypadkowo okaza³o siê, ¿e zawód pia-

rowca ju¿ oficjalnie istnieje i to od d³u¿szego 
czasu. Obecnie nie sposób ustaliæ jednak, z 
kim prowadzona by³a korespondencja ani kto 
w rzeczywistości mia³ wp³yw na pojawienie siê 
zawodu „specjalista do spraw public relations” 
w klasyfikacji. Rafa³ Szymczak, poprzedni pre-

zes Zwi¹zku, o problemie wpisu do klasyfika-

cji mówi w charakterze przysz³ościowym. Jego 
zdaniem nie jest to dla bran¿y priorytet. Nie 
wiadomo te¿, kto wspó³tworzy³ opis zawodu 
(patrz ramka). Inna sprawa, ¿e ten ostatni mo¿e 
byæ na bie¿¹co modyfikowany, gdy¿ jest jedynie 
uzupe³nieniem informacyjnym, nie wpisanym do 
rozporz¹dzenia.

Wymiar pozapraktyczny
Rafa³ Czechowski, szef Polskiego Stowarzysze-

nia Public Relations przyznaje, ¿e w gruncie 
rzeczy wymiar tego zapisu jest symboliczny, 
jednak legitymizacja zawodu jest dla bran¿y 
wa¿n¹ kwesti¹. - Mówimy o oficjalnej przyna-

le¿ności do grupy zawodowej – zauwa¿a Cze-

chowski, dodaj¹c, ¿e mo¿na to odczytaæ tak¿e 
jako publiczne uznanie naszej profesji. - Ka¿da 
próba definicyjnego porz¹dkowania mo¿e byæ 
dla bran¿y PR przydatna – podsumowuje.

Zadowoleni, mniej lub bar-

dziej entuzjastycznie, byli nasi 
rozmówcy, piarowcy-praktycy. 
Raczej nie przypuszczali, ¿e 
zawód nie istnieje w spisie, choæ 
mo¿na postawiæ śmia³¹ tezê, 
¿e g³owy by za to nie dali. Jak 
s³usznie zauwa¿y³ Jaros³aw Nyk z 

agencji PR Kwadrat, „istnieje świadomośæ spo-

³eczna funkcjonowania takiego zawodu”. Teraz 
wiemy ju¿, ¿e poparta oficjalnymi zapisami.
Usatysfakcjonowana informacj¹ o oficjalnym 
wpisaniu zawodu piarowca do klasyfikacji jest 
Julita D¹browska z agencji Kalitero. Śmiej¹c 
siê, podsumowuje: – To tak jakby świat przyj¹³ 
do wiadomości, ¿e istniejemy. Zgadza siê z ni¹ 
Agnieszka Rojecka z agencji Active Communica-

tion, z wykszta³cenia ekonomistka i t³umaczka, 
w bran¿y od lat. - Ceniê sobie precyzjê, dlatego 
wa¿ny jest dla mnie równie¿ opis do³¹czony do 
klasyfikacji, czym wedle niego powinna zajmo-

waæ siê osoba zawodowo paraj¹ca siê piarem 
– mówi Rojecka.
Mo¿na spojrzeæ na ca³¹ sprawê tak¿e z innej 
strony. Chc¹cy pozostaæ anonimowym szef jed-

Piarowiec z zawodu
Kilka rubryk, w jednej trzeba 
uzupe³niæ zawód. Jeśli wyuczony, to 
pal licho – wpisuje siê ekonomista, 
psycholog, t³umacz, politolog 
czy socjolog – w zale¿ności od 
wykszta³cenia. Jeśli wykonywany 
– zawsze trzeba siê dobrze nag³owiæ. 
Specjalista PR? Specjalista ds. 
komunikacji? A mo¿e najlepiej, tak na 
wszelki wypadek, napisaæ specjalista 
ds. marketingu – du¿a szansa, ¿e 
ka¿dy bêdzie przynajmniej mniej 
wiêcej wiedzia³, co w trawie piszczy.
A mo¿e jednak wreszcie 
„specjalista do spraw 
public relations”?

Jesteśmy wpisani do 

klasyfikacji na równi 

z innymi 1706 zawodami 

w Polsce
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nej z agencji PR jest zdania, ¿e s³owo „specjali-
sta” sugeruje nisk¹ pozycjê na drabinie kariery 
zawodowej i przyznaje, ¿e nie zamierza siê nim 
pos³ugiwaæ.

Jesteśmy wpisani
do klasyfikacji na równi z innymi 1706 zawodami 
w Polsce. Aby wytropiæ piarowca w zestawieniu 
zawodów i specjalności, trzeba poszukaæ wśród 
specjalistów od zarz¹dzania nigdzie indziej nie-

sklasyfikowanych - miêdzy „specjalist¹ do spraw 
organizacji us³ug gastronomicznych, hotelar-

skich i turystycznych” (kod: 241915) oraz „spe-

cjalist¹ do spraw reklamy” (kod: 241917). Choæ 
ironicznie mo¿na by podsumowaæ, ¿e towarzy-

stwo dośæ zgodne jest z niektórymi stereoty-

pami, raczej nie nale¿y doszukiwaæ siê w tym 
umiejscowieniu wiêkszych podtekstów.
Klasyfikacja, jak g³osi rozporz¹dzenie, „s³u¿y 
ujednoliceniu nazewnictwa zawodów i spe-

cjalności wystêpuj¹cych na rynku pracy oraz 
racjonalnemu planowaniu obs³ugi rynku pracy 
i określaniu jego struktury zawodowej”. Co, 
poza wcześniej wymienionymi aspektami, daje 
bran¿y? Na pewno statystykê - j¹ w³aśnie urzêd-

nicy wymieniaj¹ na pierwszym miejscu.
Wed³ug symboli prowadzona jest statystyka 
bezrobocia. Po kilku telefonach okazuje siê, 
¿e pod koniec 2006 roku w rejestrach dla 
bezrobotnych pozostawa³o 178 osób, które 
zaznaczy³y w swoim zawodzie „spec ds. PR”. 
W ca³ym ubieg³ym roku zarejestrowa³o siê ich 
dok³adnie 360. Dla porównania w marketingu i 
handlu pracy szuka³o 8 tys. osób.
Czy dane te pokazuj¹, jak kszta³tuje siê sytuacja 
na rynku pracy w PR? Niekoniecznie. - Osoby 
z takim zawodem rzadko szukaj¹ zatrudnienia 
przez Urz¹d Pracy – przyznaje jeden z pracow-

ników Urzêdu Pracy m. st. Warszawa, dodaj¹c, 
¿e w tej grupie zawodowej popularne jest raczej 
szukanie pracy przez og³oszenia w gazetach i 
rekomendacje. Potwierdzaj¹ to dane - od 1998 
roku pracy w PR przez sto³eczny urz¹d pracy 
szuka³o jedynie... 100 osób. Z drugiej strony, 
jeśli w bran¿y informacja o tym, ¿e zawód „spec 
od PR” istnieje oficjalnie w klasyfikacji nie jest 
znana, mo¿na przypuszczaæ, ¿e wśród osób 

poszukuj¹cych pracy w marketingu czy reklamie równie¿ znalaz³y siê 
osoby z wykonywanym zawodem „specjalista PR”.
Kody przypisane zawodom s¹ równie¿ wykorzystywane w sieci EURES, 
bêd¹cej miêdzyna-

rodowym unijnym 
p o ś r e d n i c t w e m 
pracy. Umo¿liwiaj¹ 
³atwiejsze porusza-

nie siê po syste-

mie i dostêp do 
informacji.

A rzecznicy prasowi?
„Aktualizowanie klasyfikacji, w tym wprowadzanie do niej nowych zawo-

dów/specjalności, odbywa siê okresowo - średnio raz na dwa lata - w 
drodze zmian ww. rozporz¹dzenia. Wnioskodawcami o wprowadzenie 
do klasyfikacji nowych zawodów/specjalności mog¹ byæ ministerstwa lub 
urzêdy centralne, stowarzyszenia, zwi¹zki zawodowe, organizacje praco-

dawców czy te¿ inne instytucje merytorycznie kompetentne dla danego 
zawodu/specjalności. Wniosek powinien zawieraæ uzasadnienie celowości 
wprowadzenia zawodu do klasyfikacji, opis zawieraj¹cy krótk¹ syntezê 
zawodu i zadania zawodowe, a tak¿e informacje dotycz¹ce wymaganego 
wykszta³cenia oraz regulacji prawnych danego zawodu, jeśli takie obo-

wi¹zuj¹.” Nale¿y go kierowaæ do Departamentu Rynku Pracy Minister-

stwa Pracy i Polityki Spo³ecznej.

Kinga Podraza 

Klasyfikacja zawodów i specjalności

Grupa wielka: Specjaliści
Grupa du¿a: Pozostali specjaliści
Grupa średnia: Specjaliści do spraw ekono-

micznych i zarz¹dzania
Grupa elementarna: Specjaliści do spraw 
ekonomicznych i zarz¹dzania gdzie indziej 
niesklasyfikowani/Specjalista do spraw pub-

lic relations

Wykonujesz zawód piarowca?

Kod: 241916
Nazwa: Specjalista do spraw public relations
Synteza: Prezentuje na zewn¹trz przedsiêbiorstwo, instytucjê, firmê 
- ich dokonania i ludzi; organizuje i prowadzi spotkania oraz przygo-

towuje materia³y przedstawiaj¹ce filozofiê firmy, tj. jej podstawowe 
cele i strategie, kulturê dzia³ania; kszta³tuje jej wizerunek i pozycjê.
Zadania zawodowe:
– określanie celów i zadañ zwi¹zanych z prezentacj¹ firmy, jej doko-

nañ, planów, tak aby wzbudziæ–  zainteresowanie spo³eczne;
– wybór środków przekazu, form kontaktu i komunikowanie 
siê, celem dotarcia do opinii publicznej, a zw³aszcza potencjalnych 
klientów firmy, uczestniczenie w określaniu strategii wprowadzania 
nowych wyrobów i us³ug;
– przygotowywanie materia³ów informacyjnych, tak aby odwo³y-

wa³y siê one do zró¿nicowanych oczekiwañ obecnych i przysz³ych 
klientów;
– organizowanie spotkañ i umiejêtne prezentowanie stanowiska 
w³adz firmy: opinii publicznej, kontrahentom, przedstawicielom insty-

tucji i agend rz¹dowych; pozyskiwanie przychylności otoczenia;
– badanie i ocena efektów poszczególnych form kontaktów oraz 
porównywanie ich z kosztami.
Dodatkowe zadania zawodowe:
– kierowanie zespo³ami pracowników przygotowuj¹cych akcjê pro-

mocji przedsiêbiorstwa lub broni¹cych jej interesów;
– przygotowywanie dla kierownictwa oceny akcji marketingowej 
firmy i jej wytworów.
Źród³o: www.praca.gov.pl

„Istnieje świadomość 

społeczna funkcjonowania 

takiego zawodu”


