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Instytut Badañ Opinii Publicznej MillwardBrown 
SMG/KRC na zlecenie Zwi¹zku Firm Public 
Relations we wspó³pracy z magazynem „Piar.pl” 
przygotowa³ badania na temat typowego dnia 
pracy piarowca. Objê³y one kadrê menad¿ersk¹ 
– ponad po³owa respondentów zajmowa³a sta-

nowisko prezesa lub dyrektora agencji, co pi¹ty 
by³ account directorem, w hierarchii zaraz po 
szefie. Wśród respondentów znaleźli siê tak¿e 
menad¿erowie (14 proc.) i w³aściciele firmy 
oraz cz³onkowie zarz¹du (po 4 proc.). Bada-

nie przeprowa-

dzono na prze³o-

mie października 
i listopada 2006 
roku na próbie 
50 osób, wyko-

rzystuj¹c ankiety 
e-mailowe.

Typowy DYR. PR
Co drugi badany deklarowa³, ¿e zarabia powy-

¿ej 10 tys. z³otych brutto. Zdecydowana wiêk-

szośæ nie pali (a¿ 82 proc.) i przynajmniej raz w 
miesi¹cu wyje¿d¿a s³u¿bowo. Jak wygl¹da dzieñ 
pracy szefa?
Przede wszystkim zaczyna siê w nocy – na 
wszelki wypadek komórka niewy³¹czona, co 
najwy¿ej wyciszona. – W nocy telefon mam na 
„milczy”. Jeśli siê budzê, zagl¹dam, czy nie dzieje 
siê coś wa¿nego. Czasami muszê zareagowaæ o 
nietypowej porze, ale to najwy¿ej dwa razy w 
roku – przekonuje Dorota Zmarzlak, prezes 
agencji Twenty Four Seven PR.
Telefon wy³¹cza na noc tylko co czwarty badany, 
po to, by w³¹czyæ go o porannych godzinach. 
- Chodzê spaæ bardzo wcześnie, staram siê byæ 
w ³ó¿ku oko³o 22.00, wiêc ³atwo przychodzi 
mi pobudka o 6.30 – wyjaśnia Anna Krajew-

ska, prezes NBS Public Relations. O tej godzinie 
na nogach jest ju¿ co trzeci piarowiec z kadry 
menad¿erskiej. Czêśæ zrywa siê równo o 6.00 
lub jeszcze przed – tak¹ godzinê pobudki wska-

zywa³o 16 proc. badanych. Niektórzy zaczynaj¹ 
dzieñ trochê później. - Budzê siê o 8 rano i 
wstajê po pó³ godzinie – mówi Anna Garwo-

liñska, szefowa agencji Glaubicz Garwoliñska 
Consultants. Do wstawania po 7.30 przyzna³o 
siê jednak tylko 6 proc. badanych.
Zaraz po wy³¹czeniu budzika i zajrzeniu do 
komórki piarowcy najczêściej siêgaj¹ po kawê. 
Dzieñ od niej zaczyna 60 proc. badanych. 
- Zawsze z ekspresu, z miodem i mlekiem – 
wylicza Dorota Zmarzlak. Rzadziej o poranku 

Kartka z kalendarza szefa
„Jeśli bêdziesz przyk³adnie pracowa³ 
osiem godzin dziennie, mo¿e ci 
siê kiedyś uda zostaæ kierownikiem        
i pracowaæ dwanaście” – ¿artobliwie 
przekonywa³ amerykañski poeta Robert 
Lee Frost. Jednak jeśli ju¿ ci siê to 
uda, co czeka ciê dalej? Na pewno 
przygotuj siê na wstawanie 
z samego rana, bo rzadko 
który szef agencji PR śpi do 
godziny siódmej.

Zdarzają się jednak 

prezesi, którzy 

zaczynają dzień od... 

kieliszka wina
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pij¹ herbatê (28 proc. badanych), tak jak Adam 
£aszyn z Alert Media Communications, który 
preferuje z rana herbatê waniliow¹. Wtóruje 
mu Jan Klíma, prezes czeskiej agencji AC&C 
Public Relations, zrzeszonej w Central Eastern 
Europe PR Network. Dzieñ zaczyna szklaneczk¹ 
herbaty zio³owej. - Po kawê siêgam zaraz po 
przyjeździe do pracy. Potem ju¿ tylko wypijam 
hektolitry zimnej wody – dopowiada.
Zdarzaj¹ siê jednak prezesi, którzy zaczynaj¹ 
dzieñ od... kieliszka wina. - Nie wyobra¿am 
sobie tego na co dzieñ – przyznaje Anna Kra-

jewska. Opowiada, ¿e sama pije jeszcze w domu 
na dzieñ dobry trzy fili¿anki kawy, ogl¹daj¹c 
TVN24. Jest ju¿ wtedy po spacerze z psem – on 
ma pierwszeñstwo przed innymi sprawami.
Telewizja jest pierwszym medium dla 22 proc. 
szefów-piarowców. Dwa razy wiêksz¹ popular-

ności¹ rano wśród kadry menad¿erskiej wci¹¿ 
cieszy siê jednak radio. W samochodzie, a póź-

niej w pracy s³ucha go na przyk³ad Adam £aszyn. 
Od internetu i prasy dzieñ zaczyna równo po 
18 proc. badanych. Czasami siêgaj¹ po rozwi¹-

zanie „dwa w jednym”. - Zagl¹dam najpierw do 
internetu. W sieci czytam tak¿e wydania prasy 
online – mówi Garwoliñska. Klíma dodaje, ¿e 
nie wyobra¿a sobie pocz¹tku dnia pracy bez 
zagl¹dania do monitoringu mediów na temat 
klientów swojej agencji. Później udaje mu siê 
wykraśæ trochê czasu na kolejn¹ porcjê wiado-

mości po lunchu.
Przeciêtnie szef pracuje 10 godzin, z tego 7 
godzin i 12 minut w biurze, a resztê poza nim. 
Nie zawsze udaje siê jednak zatrzasn¹æ notebo-

oka po tym w³aśnie czasie. - Im d³u¿ej przebywa 
siê na spotkaniach, tym d³u¿ej trzeba to później 
odpracowaæ – zauwa¿a Anna Krajewska z NBS 
Public Relations. Do tego dochodz¹ wyjazdy 
s³u¿bowe. Nie zdarzaj¹ siê one tylko wybrañ-

com (4 proc. badanych). Wiêkszośæ szefostwa 
wskazywa³a od jednego do trzech podró¿y mie-

siêcznie (³¹cznie 76 proc.).
Po³owa kadry menad¿erskiej ma umowê o 
pracê, tak jak Dorota Zmarzlak z Twenty 
Four Seven PR. Jedna trzecia wspó³pracuje na 
zasadach dzia³alności gospodarczej. W³aścicie-

lami firm by³o 4 proc. ankietowanych. Kolejne 
2 proc. wskaza³o na zatrudnienie w ramach 
umowy o dzie³o. Pozostali odmówili odpowie-

dzi na to pytanie. Co pi¹ty badany milcza³ te¿ 
na temat formy otrzymywanego wynagrodze-

nia. Zazwyczaj, bo u dwóch trzecich badanych, 
by³a to sta³a pensja miesiêczna. Jedynie 8 proc. 
kadry menad¿erskiej, która bra³a udzia³ w bada-

niu wskazywa³o na otrzymywanie wynagrodze-

nia tylko w postaci fee. Tyle samo otrzymuje 
fee jako dodatek do sta³ej pensji. Ró¿nie jednak 
bywa ono obliczane – wed³ug zakresu obowi¹z-

ków, stawki godzinowej korygowanej o ceny rynkowe, a tak¿e indywidu-

alnie w oparciu o zdobyte doświadczenie, zakres i okres prac dla klienta. 
Ankietowani wskazali te¿ na status klienta jako na element wp³ywaj¹cy 
na wysokośæ fee.

Kinga Podraza 

Antoni Mielniczuk,

CEO Managing Partner,

Pleon

Jestem „skowronkiem” 
- mój dzieñ zaczyna siê 
przed 6.00 rano spacerem 
z psem. Od dziesi¹tków lat 
mia³em szczêście do poran-

ków – na studiach kupowa-

³em bu³eczki dla kolegów z 
akademika, w czasie ponad 
25 lat pracy w Polskim 
Radiu w Sygna³ach Dnia 
pozna³em prawie wszystkie 
wschody s³oñca.
Śniadanie to dla mnie jedyny 
pewny posi³ek ka¿dego 
dnia, pijê herbatê, a potem 
kawê. W czasie śniadania 
odpowiadam na najwa¿niej-
sze sms-y, czytam gazety (o zgrozo!) i s³ucham Sygna³ów Dnia. Potem, 
jeszcze w domu, pó³ godziny wizyt w internecie: kasowanie spamu 
(20-30 jednej nocy), przegl¹d internetowej prasy, przegl¹d maili i w 
drogê. Dom opuszczam definitywnie o 7.10 i to jest m¹dre posuniê-

cie, poniewa¿ jazda przez Warszawê rano wymaga wiedzy o tym, w 
jakich godzinach i które ulice s¹ zakorkowane. Czêsto 5-minutowe 
opóźnienie wyjazdu równa siê 20-minutowe opóźnienie dojazdu do 
celu. Po drodze… budz¹ca siê Warszawa na przystankach - osoby, 
które z czasem staj¹ siê znajome… z widzenia.
W pracy, o 7.30, jestem klucznikiem: otwieram, w³¹czam i wy³¹czam 
co trzeba, odbieram pocztê, prasê i do 8.30 mam w biurze ciszê. 
To czas na drugie śniadanie, które sk³ada siê z gazetowej celulozy: 
CZYTAÆ CZYTAÆ CZYTAÆ CZYTAÆ. By³bym nieszczêśliwy, nie 
maj¹c gazet rano i… spokoju na przeczytanie ich. Rano sporo czasu 
poświêcam sprawom prywatnym - najwa¿niejszym.
Od tej pory, czyli mniej wiêcej od 8.45 do oko³o 18 dzieñ staje siê 
pozornie monotonny: telefon, mail, wizyta, spotkanie, prezentacja, 
mail, telefon, spotkanie, telefon, mail, wizyta, spotkanie, prezentacja, 
mail, telefon, spotkanie, telefon, mail, wizyta, spotkanie, prezentacja, 
mail, telefon, spotkanie, telefon, mail, wizyta, spotkanie, prezentacja, 
mail, telefon, spotkanie… Wieczorem pracujê jeszcze do oko³o 21. 
Przegl¹dam prezentacje, odpisujê na maile, korzystaj¹c z VPN.
Moim zdaniem praca w public relations, dziennikarstwo i s³u¿enie w 
zakonie maj¹ wiele wspólnego - WYMAGAJ¥ POWO£ANIA. Wyko-

nanie swoich powinności TO STA£A gotowośæ bez wzglêdu na czas 
i miejsce. Pieni¹dze staj¹ siê tematem wtórnym. ¯ycie dyktuje roz-

k³ad doby - domownicy staj¹ siê t³em. Umiejêtnośæ pogodzenia ¿ycia 
zawodowego i prywatnego bywa trudniejsza ni¿ rozgryzienie najtrud-

niejszego kryzysu.

Fot.Pleon


